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АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 

 

1.1. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ 

 

 Ембріональний розвиток – надзвичайно складний процес, що 

відбувається лише при певному поєднанні внутрішніх і зовнішніх умов. 

Кожна наступна стадія цього процесу причинно випливає з попередньої і з 

умов розвитку, що є в даний момент. Якщо яка-небудь із зовнішніх або 

внутрішніх умов, важливих для здійснення нормального процесу розвитку, 

відсутня або якщо додається якийсь незвичайний зовнішній чинник, здатний 

вплинути на хід розвитку, процес розвитку відхиляється від нормального 

шляху. В деяких випадках, коли дія цього чинника була тимчасовою, після 

його усунення організм зародка здатний вирівняти хід свого розвитку (явище 

регуляції) і в результаті розвивається нормальна організація. У інших 

випадках дія пршкоджуючого чинника виявляється незворотною, і зародок 

або гине, або організм народжується на світ з тими або іншими дефектами 

будови. Те або інше порушення, що виникло на певній стадії розвитку, 

наприклад,  на стадії гаструли, може спричинити ланцюг все більш сильних 

відхилень від нормального розвитку, внаслідок чого, врешті – решт, 

подальший розвиток може стати зовсім неможливим. Внаслідок 

внутрішньоутробної загибелі деякої частини (до 30%) зародків і плодів, 

фактичне народження нижче потенційної. У людини внутрішньоутробна 

загибель зародків на ранніх стадіях вагітності виявляється у вигляді 

спонтанних абортів (мимовільних викидишів). Крім того, загибель ембріонів 

відбувається і при позаматковій (наприклад, трубній) вагітності, коли 

імплантація зародка відбулася не в матці, наприклад, в яйцепроводі. 

                 

 



Ембріональний морфогенез, тобто формування морфологічних 

структур ембріона, включає ембріональний гістогенез – виникнення 

спеціалізованих тканин з малодифференцированных клітин ембріонального 

зачатка, і органогенез – розвиток органів і систем організму. Ембріональний 

морфогенез здійснюється при взаємодії генома зародка і організму матері, 

особливо її гормональної та імунної систем, і пов'язаний з процесами 

розмноження, зростання, міграції, диференціації і відмирання клітин і 

формоутворенням органів і тканин. Ці процеси контролюються складною 

взаємодією генетичних, епігеномиих і зовнішніх факторів, визначають в 

кінцевому підсумку тимчасову і просторову послідовність експресії генів і 

тим самим цитодиференціровку та морфогенез. Включення одних і 

вимкнення інших генів відбувається на протязі всього ембріогенезу. 

Відповідно цим процесам змінюються тимчасові структури зародка, яких 

протягом ембріогенезу налічуються сотні, і вони формуються іа 

внутрішньоклітинних, клітинних, екстраклітинних, тканинних, 

міжтканинних, органних і міжорганних рівнях. Порушення будь-якого з цих 

механізмів в дискретному процесі ембріогенезу призводить за собою 

відхилення від нормального розвитку і, отже, може реалізуватися у вроджену 

ваду.  
Диференціація, тобто утворення різнорідних клітин, тканин і органів з 

однорідного ембріонального зачатка, послідовно відбувається протягом всього 

ембріогенезу. Така диференціація може припинитися на будь-якому етапі розвитку, що 

спричинить за собою зростання безформною маси недиференційованих клітин, агенезію 

органу або системи органів, їх морфологічну і функціональну незрілість, а також 

персистируваиня. ембріональних структур. Ключові позиції в спеціалізації клітин займає 

диференціальна активність генів в результаті якої в різні фази ембріогенезу синтезуються 

специфічні для кожної стадії ізоферменти, з якими в основному і пов'язана індукція клітин 

і тканин в певному напрямку. У цьому процесі беруть участь як мінімум два об'єкта – 

донор ферменту або гормону і реципієнт їх. Порушення розвитку може виникати як при 

недостатній функції або відсутності генів і клітин–продуцентів цих речовин, так і за зміни 

в клітинах–мішенях. Наприклад, відсутність активності до андрогену в клітинах–мішенях 

зачатків чоловічих статевих органів, обумовленої рецепторами, здатними "розпізнавати" 



відповідний гормон, призводить до різних вад цих органів. Відсутність тестикуляриих 

гормонів у плодів з генетичною чоловічою статю призводить до розвитку статевих органів 

за жіночим типом. 

 

          До екстраклітинних факторів регулювання ембріогенезу відносяться 

компоненти экстраклеточного матриксу – глікозаміно–глікана, 

протеоглікани, колагенові білки, фіброиектин, які беруть участь у всіх 

процесах органогенезу. Порушення нормального функціонування 

компонентів екстраклітинного матриксу можуть бути обумовлені 

генетичними і тератогенними факторами. Наприклад, такі хімічні тератогени, 

як саліцилати і амінонікотин, талідомід і дилантин, відповідно порушують 

синтез і процеси  протеогліканів і колагену, обумовлюють низку вад 

кінцівок, серця, очей, піднебіння. 

          До основних механізмів тератогенеза на тканинному рівні відносяться 

загибель окремих клітинних мас, уповільнення розпаду і розсмоктування 

клітин, відмерших у ході нормального ембріогенезу, а також порушення 

адгезії тканин. Фізіологічна загибель клітин відбувається під впливом 

лізосомальних ферментів в багатьох органах в процесі їх остаточного 

формування. Така "запрограмована" (первинна) загибель клітин 

спостерігається при злитті первинних анатомічних структур (наприклад, 

піднебінних відростків, м’язово–ендокардіальних виступів), реканалізаціі 

кишкової трубки, відкриття природних отворів або, наприклад, при регресії 

міжпальцевих перетинок при формуванні пальців. У ряді випадків 

спостерігається надлишкова розпад клітин, що може призвести до деяких 

дисмеліям, дефектів перегородок серця, нориці. Вторинна загибель клітин і 

тканин пов'язана з циркуляторними розладами (тромбоз судин, їх 

здавлювання, крововиливи) або безпосереднім цитолитичною дією 

пошкоджуючого фактора, наприклад вірусу краснухи. 

Затримка фізіологічного розпаду клітин або уповільнення 

розсмоктування їх внаслідок недостатньої макрофагальної реакції або 

порушень функцій компонентів екстраклітинного матриксу можуть 



призводити до синдактилії, атрезіям, зсуву гирла аорти, разом з дефектом 

міжшлуночкової перегородки. Сповільнена інволюція деяких ембріональних 

структур, наприклад подовження часу функціонування апікальний 

ектодермального гребеня, що призводить до розвитку преаксіальної 

полідактилії. 

Порушення механізму адгезії, тобто процесів "склеювання", 

"утримання" і "зрощення" ембріональних структур, може призвести до 

розвитку вад навіть у тих випадках, коли проліферація тканин і ріст 

ембріональних структур органів були нормальними. Порушення механізму 

адгезії, як і недостатня активна проліферація лежать в основі багатьох вад 

типу дизрафій (наприклад, вади, пов’язані з незакриттям нервової трубки). 

       Вроджені вади після закінчення основного органогенезу – це головним 

чином зупинка у розвитку (наприклад, гіпоплазії), затримка переміщення 

органу на місце остаточної його локалізації (тазова нирка, крипторхізм), 

вторинні зміни, пов'язані зі стисненням (наприклад, деформація кінцівок при 

маловодії, амніотичні перетяжки).  

 

 

          Прогресивну роль у розумінні патогенезу і встановленні причин 

вроджених вад зіграло вчення С. Stockard і П. Р. Свєтлова (1937, 1960) про 

критичні періоди, а також погляди Е. Schwalbe про тератогенетических 

терминационных періодах. Під терміном "критичні періоди", введеного в 

наукову літературу в 1897 р. П. І. Броуновим, розуміють періоди в 

ембріогенезі, що відрізняються підвищеною чутливістю зародка до 

пошеоджуючої дії факторів зовнішнього середовища. 

          Порушення розмноження в основному пов'язані зі зниженням 

мітотичної активності клітин і проявляються гальмуванням прелиферативної 

активності клітин аж до повної її зупинки. Результатом таких змін можуть 

бути гіпоплазія або аплазія будь–якого органу або його частини, а також 



порушення злиття окремих ембріональних структур, які формують орган, 

оскільки злиття відбувається в певні періоди. 

В результаті низької проліферативної активності контакт між 

ембріональними структурами порушується (запізнюється). Такий механізм, 

очевидно, лежить в основі багатьох дизрафій (деякі розщелини губи, 

піднеьіння, спинномозкові грижі). Таким чином, будь–який фактор 

(генетичний або середовища), здатний знижувати мітотичну активність в 

ході ембріогенезу (наприклад, інгібітори синтезу ДНК, хлоридин, дефіцит 

кисню в клітинах і тканинах, вірус краснухи, числові аберації хромосом), 

може призвести до розвитку вродженої вади. В результаті порушення 

міграції клітин можуть розвинутися гетсротопии, агенезії і інші вади. В 

експерименті, проведеному на щурах з введенням їм надмірної кількості 

вітаміну А, показано, що важкі симетричні розщелини лиця утворюються в 

результаті порушення міграції клітин пейроектодермального гребеня в 

ембріональні верхньощелепні відростки. При більшості хромосомних хвороб 

в білій речовині головного мозку знаходять гетеротопію нейронів, 

обумовлену порушенням процесів міграції. З порушенням міграції 

пов'язують походження синдромів Робинова і Ді-Джорджі. 

Показники частоти вроджених вад розвитку у значній мірі залежать від 

того, що саме дослідник відносить до вроджених вад, оскільки точного 

визначення цього терміну не існує, і в тератологических роботах (особливо 

експериментальних) нерідко вади розвитку описують як природжені 

пухлини, внутрішньоутробні некрози, розлади кровообігу, дистрофічні 

процеси і навіть її мацерації. Під терміном "природжена вада розвитку" слід 

розуміти стійкі морфологічні зміни органу або всього організму, що виходять 

за межі їх варіацій морфологічної структури. Природжені вади розвитку 

виникають внутрішньоутробно в результаті порушення процесів розвитку 

зародка або  після народження дитини, як наслідок порушення подальшого 

формування органів. Як синоніми терміну "природжені вади розвитку" 

можуть застосовуватися терміни "природжені аномалії", "природжені вади" і 



"вади розвитку". Проте зазвичай природженими називають вади, що виникли 

внутрішньоутробно. Природженими аномаліями частіше називають вади 

розвитку, що супроводжуються порушенням функції органу чи структури. 

Потворність – вади розвитку, які спотворюють ділянку або все тіло 

плода, і виявляються вже при його зовнішньому огляді. Виходячи з 

принципів деонтології, цим терміном краще не користуватися, тим більше, 

що термін "потворність" – поняття швидше соціальне, ніж медичне.  

Природжені дефекти, аномалії розвитку, природжені вади, вади 

розвитку – це синоніми, які застосовують для опису порушень структури, 

поведінки, функції і метаболізму, що виявлено при народженні. Як правило, 

вадами називають зовнішні аномалії, що проявляються порушенням будови і 

функцій органу (або органів).  

Наука, яка вивчає причини цих порушень, називається тератологією    

(гр. тератос – виродок). Більшість структурних аномалій спостерігаються у 

2-3% новонароджених, крім того, у 2-3% дітей аномалії виявляють упродовж 

перших 5 років життя, що в сумі складає 4-6%. Природжені дефекти є 

основною причиною дитячої смертності, складаючи приблизно 21% 

останньої. Вони також займають п'яте місце серед причин укорочення 

потенційної тривалості життя до 65 років і є основною причиною 

непрацездатності. Смертність, викликана природженими дефектами, 

приблизно однакова у азіатів, африканців, американців, латиноамериканців, 

європейців і корінних американців. Причини вроджених вад у 40-60 випадків 

залишаються невстановленими. Генетичні чинники, такі як хромосомні 

аномалії і генні мутації, зумовлюють приблизно 15% вад, екзогенні чинники 

оточення викликають близько 10% аномалій, комбінація генетичних 

чинників і чинників оточення (мультифакторне спадкоємство) – 20-25%, і 

багатоплідна вагітність викликає 0,5-1% вроджених вад. 

Малі вади спостерігаються приблизно в 15% новонароджених. Такі 

структурні аномалії, як мікротія (маленькі вуха), пігментні плями, вузькі очні 

щілини не є шкідливими для здоров'я людини, але в деяких випадках вони 



пов'язані з серйозними дефектами. Наприклад, діти з однією малою 

аномалією мають 3% шансів виявлення великої аномалії, діти з двома 

малими аномаліями мають 10% таких шансів, а за наявності трьох і більше 

аномалій ці шанси зростають до 20%. Таким чином, малі аномалії служать 

ключем для діагностування серйозніших прихованих дефектів. Зокрема, 

аномалії вуха є легко впізнанними індикаторами інших дефектів, і 

спостерігаються практично у всіх дітей з серйозними аномаліями. 

 

1.2. ТИПИ АНОМАЛІЙ 

 

Дефекти виникають в процесі формування структур, зокрема, під час 

органогенезу. Результатом може бути повна або часткова відсутність 

структури або порушення її нормальної будови, Причиною аномалій можуть 

бути чинники зовнішнього середовища і/або генетичні чинники, які діють 

незалежно або разом. Більшість дефектів виникають у проміжку між третім і 

восьмим тижнями вагітності. 

Пошкодження виникають внаслідок морфологічних пошкоджень вже 

сформованих структур. Судинні пошкодження, які призводять до атрезії 

кишки і дефекти, викликані амніотичними перетяжками, можуть бути 

прикладами дії деструктивних чинників, які призводять до появи 

пошкодження. 

Деформації виникають внаслідок тривалої дії механічних чинників на 

певну структуру органа плода. Прикладом можуть служити деформації 

стопи, які викликані здавленням в амніотичній порожнині. Деформації часто 

вражають опорно-руховий апарат і їх можна вилікувати після народження. 

Синдромом називається група аномалій, які в сукупності мають 

загальну специфічну етіологію. Цей термін говорить про те, що діагноз 

поставлений і відомий ризик повторення. На противагу синдрому, 

асоціацією називають появу двох або більше аномалій, які спостерігаються 

разом або окремо, але їх етіологія не встановлена. Прикладом може служити 



асоціація колобоми, серцевих аномалій, атрезії хоан, затримка росту, 

аномалій геніталій, вушних аномалій (англ. CHARGE) і асоціація аномалій 

хребетних, анальних, серцевих, трахеоезофагальних, ниркових і кінцівок 

(англ. VACTERL). Асоціації важливіші тим, що хоч і не складають діагноз, 

виявлення одного або декількох компонентів, дає привід шукати інші 

компоненти, які належать до цієї групи. 

 

1.2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ 

 

Розрізняють декілька критеріїв, за якими класифікують природжені 

вади розвитку: 

1. Причина їх виникнення. 

2. Стадія, на якій виявляється вплив патогенних факторів. 

3. Послідовність їх формування в організмі. 

4. Поширеність і локалізація. 

За етіологічним ознакою доцільно розрізняти три групи вад: 

–  спадкові; 

–  екзогенні; 

–  мультифакторні. 

До спадкових відносять вади, викликані зміною генів або хромосом у 

гаметах батьків, внаслідок чого зигота з моменту виникнення несе відповідну 

мутацію. Генетичні чинники починають виявлятися упродовж онтогенезу 

послідовно, шляхом порушення різних процесів: молекулярно-генетичних, 

субклітинних, клітинних, тканинних, органних і організмових. Час прояву 

порушень може залежати від того, на якому етапі онтогенезу відповідний 

мутований ген (група генів або хромосом) набуває активного стану. Наслідки 

генетичних порушень визначаються також масштабами і часом їх прояву. 

Екзогенними називають вади, що виникли під впливом тератогенних 

чинників, які діючи під час ембріогенезу, порушують розвиток тканин і 

органів. Відомі випадки, коли фенотипний прояв екзогенних і генетичних вад 



бувають дуже подібними. Це пояснюється тим, що механізми виникнення 

природжених вад розвитку при дії екзогенних чинників довкілля такі ж, як й 

при генетичних причинах, і вони в остаточному підсумку також впливають 

на відповідні біохімічні, субклітинні і клітинні процеси. З метою 

встановлення істинних причин виникнення вад у кожному конкретному 

випадку варто залучати багато різноманітних підходів, критеріїв і методів 

аналізу. У групу екзогенних об'єднані вади, обумовлені пошкодженням 

тератогенними факторами безпосередньо ембріона або плода. Оскільки 

вади розвитку, викликані тератогенами, можуть копіювати генетично 

детерміновані вади розвитку, їх нерідко називають феиокопіями. В умовах 

експерименту фенокопії широко відомі: практично будь-який спадково 

обумовлена вада розвитку в експериментальних тварин можна отримати 

впливом тератогенних, тобто факторів середовища. Фенокопії в клінічній 

практиці трапляються рідко, достовірних випадків фенокопії хромосомних і 

генних синдромів множинних вроджених вад у людини взагалі не описано.. 

Мультифакторними називають вади, які виникають в організмі під 

впливом як генетичних, так і екзогенних чинників. Вадами 

мультифакторіальної етіології, за пропозицією наукової групи ВООЗ, 

називають ті, які сталися від спільного впливу генетичних і екзогенних 

факторів, причому жоден з них окремо не є причиною вад.  До вроджених 

вад не слід відносити постиатальні порушення зсіни розмірів органів, що є 

проявом ендокринних розладів (гіпофізарна карликовість, гігантизм, 

акромегалія). Вони повинні розглядатися як відповідні захворювання. Це 

можна зрозуміти, виходячи з того, що чинники навколишнього середовища 

порушують спадковий апарат у клітинах організму, що розвивається, а це 

призводить через ланцюжок ген-фермент – ознака до появи фенокопій. До 

цієї групи відносять усі вади розвитку, стосовно яких не були виявлені 

причинами генетичними або шкідливих впливів навколишнього середовища.  

Безпосередньо гіпоксія вкрай рідко є причиною вад. Гіпоксія може 

лише індукувати розвиток вад мультифакторноого походження, наприклад,  



гідроцефалію. Зазвичай, частіше вади викликають місцеве порушення 

кровообігу, пов'язане з оклюзією судин. Неповноцінне харчування як 

тератогенний фактор діє при дефіциті мікроелементів, особливо цинку, що 

зазвичай спостерігається у хронічних випадках ентероколітів, безмясної 

дієти, прийому великих доз саліцилатів. Це може індукувати вади розвитку 

переважно ЦНС – головним чином гідроцефалію, мікрофтальмію або 

анафтальмію, іноді – викривлення хребта, ущелини піднебіння, вади серця, 

грижі. З біологічних факторів найбільше значення в розвитку вад мають 

віруси краснухи і цитомегалії. При захворюванні на краснухою (навіть у 

прихованій формі) в I триместрі вагітності 20-22% випадків розвивається 

ембріопатія. У новонароджених вона проявляється субтотальною 

катарактою, мікрофтальмією, рідше –  вадами серця і глухотою, 

обумовленої поразкою напівколових каналів. У  таких дітей спостерігається 

мікроцефалія, іноді –  гідроцефалія. У дітей, інфікованих цитомегало-

вірусом, можливо будь-який з наведених нижче клінічних станів: низька маса 

при народженні, гепатоспленомегалія, гепатит, жовтяниця новонароджених, 

тромбоцитопенія, мікроцефалія, хоріоретиніт, пахової грижі, атрезія 

жовчних проток, полікістоз нирок. Цитомегаловірус також вражає внутрішнє 

вухо, призводячи до глухоти. Вірус також може вражати зуби, викликаючи 

аномалії прикусу, жовтий колір емалі зубів. Немовля може бути заражене 

цитомегаловірусом при переливанні крові, донорським інфікованим 

молоком. 

Залежно від стадії всі порушення, що відбуваються в пренатальному 

онтогенезі, на якій виявляються генетичні або екзогенні впливи, поділяють 

на: 

1) гаметопатії; 

2) бластопатії; 

3) ембріопатії; 

4) фетопатії. 

 ВАДИ РОЗВИТКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ПОШКОДЖУЮЧИХ ФАКТОРІВ У РІЗНІ ПЕРІОДИ 

ВАГІТНОСТІ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо досить суттєві порушення розвитку виникають на стадії зиготи 

(гаметопатія) або бластули (бластопатія), то подальший розвиток не 

відбувається і зародок гине. Найбільше клінічне значення мають ембріопатія 

і фетопатія. 

Гаметопатії – патологічні зміни в статевих клітинах, що відбулися до 

запліднення і призводять до спонтанного переривання вагітності, вроджених 

вад розвитку, спадкових захворювань. Це спадково зумовлені природжені 

вади, в основі яких лежать спорадичні мутації в статевих клітинах батьків 

або успадковані мутації в більш віддалених предків. 

Бластопатії –  це пошкодження зиготи в перші 2 тижні після 

запліднення (до моменту завершення диференціації зародкових листків і 

початку маточно-плацентарного кровообігу), що викликають загибель 

зародка, позаматкову вагітність, вади розвитку з порушенням формування осі 

зародка (симетричні, асиметричні і неповністю, що розділилися близнюки, 

циклопія, аплазія нирок та ін.). 

Основу природжених вад складає ембріопатія (гр.  embryon – зародок; 

pathos – хвороба) – порушення, що виникли в період від 15 діб до 8 тижня 

ембріонального розвитку. 

Порушення, які з'являються після 10-го тижня ембріонального 

розвитку, називають фетопатією (лат. foetus – плід; pathos – хвороба). Вона 

характеризується патологічними станами, які, як правило, супроводжуються 

відхиленнями загального типу: зниженням маси, різноманітними 



функціональними порушеннями, затримкою інтелектуального розвитку 

тощо, а суттєві морфологічні порушення відсутні. Оскільки в ембріональний 

період відбувається формування основних морфологічних структур органів, 

то природно, що більшість вроджених вад утворюється саме в цей період.   

 Фетопатії – загальна назва хвороб плода, що виникають під впливом 

несприятливих факторів з 11-го тижня внутрішньоутробного життя до 

народження. Найважливіша роль у формуванні фетопатії належить станом 

плацентарного комплексу. Ознаками фетопатії стають: затримка 

внутрішньоутробного розвитку; природжені вади в результаті зворотного 

розвитку зародкових структур (кишкова нориця, відкриті артеріальна 

протока або овальне вікно) або ембріональних щілин (щілини губи, 

піднебіння, хребта, уретри); збереження початкового розташування органів 

(крипторхізм); гіпоплазії і дисплазії окремих органів і тканин (дисплазія 

нирок, мікроцефалія, гідроцефалія та ін.); надлишкове розростання сполучної 

і інших тканин при інфекціях (катаракта і ін.); природжені хвороби 

(гемолітична хвороба новонароджених, гепатити, цирози, пневмонії, 

міокардити, енцефаліти та ін.). Фетопатії нерідко призводять до передчасних 

пологів, асфіксії при народженні, метаболічним та інших порушень адаптації 

новонароджених до позаутробного життя і є найбільш частими причинами 

неонатальних хвороб і смертності. 

Лікарства, які можуть призвести до патології плодів. 

Антибіотики. Стрептоміцин практично повністю проникає через 

плаценту до плода. При застосуванні цього препарату, особливо між 3-м та   

5-м місяцях вагітності, може викликати порушення формування органу слуху 

і після народження проявитися глухоту. 

Канаміцин і Гентаміцин. Також можуть викликати ураження органу 

слуху у дитини, однак їх дію виражено слабкіше, ніж у стрептоміцину. 

Тетрациклін. При прийомі тетрацикліну в ранні терміни вагітності 

можуть бути аномалії розвитку плода, при прийомі в більш пізні строки може 

порушуватися закладка зубів. 



Левоміцетин. Застосування цього антибіотика викликає недокрів'я у 

плода. 

Сульфаніламіди (бісептол, бактрим). Можуть призводити до ураження 

головного мозку майбутньої дитини. 

Метронідазол. Не рекомендується використовувати в першому 

триместрі вагітності. 

Леворін. Не рекомендується використовувати в першому триместрі 

вагітності. 

Гризеофулъвін. Викликає вади розвитку плода. Протипоказаний під час 

вагітності. 

Препарати хініну викликають затримку психічного розвитку, 

порушення слуху, вроджену глаукому, аномалії сечостатевої системи. 

Протипухлинні засоби. Категорично протипоказані при вагітності. 

Викликають численні вади розвитку плода, викидень. 

Гормональні препарати. 

Глюкокортикоїди. У новонароджених може бути пригнічення кори 

наднирників та інші вкрай несприятливі ускладнення. 

Препарати жіночих і чоловічих статевих гормонів і їх синтетичні 

аналоги: прогестіни, естрогени, ерготамін, диэтилститльбестрол, андрогени, 

тестостерон, метилтес-тостерон – викликають розвиток чоловічих рис у 

плода жіночої статі, вроджені дефекти органів кровообігу, жіночі ознаки у 

плода чоловічого роду, новоутворення геніталій у плода жіночої статі, 

дефекти матки, пеніса, недорозвинення статевих залоз, затримку розвитку 

дитини після його народження. 

Препарати тестостерону (прегнин, нор-стероїди). Можливо, розвиток у 

плодів жіночої статі явищ помилкового чоловічого гермафродитизму. 

Естрогени. Диетилстильбестрол викликає розвиток пухлин піхви і 

шийки матки у жінок, матері яких під час вагітності отримували тривалий 

час і у високих дозах цей препарат. У плодів чоловічої статі, можливо, 

поразка вивідних проток передміхурової залози, крипторхізм. 



Антикоагулянти. Ці препарати широко використовуються для 

профілактики і терапії тромбозів і тромбоемболії під час вагітності. При 

цьому гепарин та низькомолекулярні гепарини (Фраксипарин) не викликають 

стан кровоточивості у плода і новонародженого. На противагу цьому 

антикоагулянти непрямої дії (неодикумарин, сінкумар, фенилін, варфарін) 

переходять через плаценту і можуть викликати стан несвертиваемости крові, 

що дуже небезпечно виникненням крововиливу в мозок плода при пологах. 

Ці препарати можуть також викликати атрофії зорового нерва, затримку 

розвитку, епілептичний синдром, кровотечі у плода і новонародженого. 

Сечогінні препарати. Найбільш сильний з сечогінних препарат 

фуросемід може порушити мочеобразование у плода. Крім того, він знижує 

вміст калію в крові у майбутньої мами, що супроводжується спазмами м'язів. 

Тому фуросемід небажано використовувати під час вагітності. 

Аспірін. Не рекомендується приймати в першому триместрі вагітності і 

за 2-3 тижні до пологів. Однак, при особливих умовах аспірін жінкам може 

призначатися у низьких дозах, починаючи з етапу планування вагітності з 

припиненням його прийому в ці періоди вагітності. Аспірін і препарат з цієї 

ж групи індометацін можуть викликати підвищення тиску в легеневих 

артеріях, кровотечі, внутрішньочерепні крововиливи та смерть плода. 

Резерпін. Це препарат від підвищеного артеріального тиску. При 

тривалому застосуванні цього препарату у новонародженого може 

спостерігатися так званий "резерпиновий риніт" внаслідок набряку слизової 

оболонки порожнини носа, а також явища сонливості, зниження частоти 

серцебиття, зниження температури тіла. Тому резерпін протипоказаний під 

час вагітності. 

Хлортиазід, також застосовується при підвищення артеріального тиску, 

може викликати пригнічення нервової системи, підвищення артеріального 

тиску, анемію у плода. 

Інгібітори  – енап, капотен  викликають аномалії сечостатевої системи 

у плода. 



Антидепресанти (амітриптилін, нимизін). Відносно цих препаратів 

немає даних про викликаних ними вад у плода, однак фірми-виробники не 

рекомендують використовувати їх в ранні терміни вагітності. 

Транквілізатори (діазепам, мепротан). Мепротан не рекомендується 

приймати в ранні терміни вагітності з-за можливого несприятливої дії на 

ембріон. Діазепам може викликати лікарську інтоксикацію у плода, 

недорозвинення і роздвоєння кінцівок, низький артеріальний тиск. 

Протисудомні препарати (фенобарбітал, фенібут) викликають 

ураження печінки і центральної нервової системи плода. 

Засоби для інгаляційного наркозу (ефір, галотан) можуть викликати 

викидень. 

Протидіабетичні препарати (хлор-пропамід, діабетон) викликають вади 

розвитку опорно-рухового апарату, підшлункової залози. 

Засоби для лікування зобу (метимазол, мерказоліл) викликають виразка 

воло-ситою частини голови, вроджені захворювання щитоподібної залози у 

плода. 

Під час вагітності протипоказані також і деякі види лікарських рослин, 

тому здавалося б нешкідливе лікування народними методами може призвести 

до сумних наслідків. 

Деякі з середовища народної медицини: базилік, вербена, материнка, 

мирове дерево, ялівець, вівчарська сумка, листя малини, полин, пустирник, 

ромашка аптечна, тим’ян звичайний –  можуть викликати скорочення матки. 

Також протипоказані: аніс, конюшина, люцерна, солодка гола, високі 

дози шавлі, хмель звичайний, женьшень, білена, дурман, красавка, барбарис, 

чистотіл, пасифлора, ріжки, софора, багно, звіробій, пижма, алое, гіацинт, 

біла лілія, папороть, петрушка (чай), сон-трава, фенхель, молочай, хміль, 

солодка, крушина, ялівець, кубушка, пасльон, мак, чилибуха. 

У класифікації вад розвитку виділяють кілька груп вад. В залежності 

від часу впливу шкідливих факторів та об'єкта пораження  та за характером 

пошкодження структури органу виділяють наступні форми вади розвитку. 



До вроджених вад відносяться наступні порушення розвитку. 

1. Агенезія –  повне вроджене відсутність органу. 

2. Аплазія –  природжена відсутність органу або виражене його 

недорозвинення. Відсутність деяких частин органу називається терміном, що 

включає в себе грец. слово olygos ("малий") та назва ураженого органу.  

3. Гіпоплазія –  недорозвинення органу, що виявляється дефіцитом 

відносної маси або розмірів органу. 

4. Гіпотрофія –  зменшена маса тіла плода. 

5. Гіперплазія (гіпертрофія) –  підвищена відносна маса (або розміри) 

органу за рахунок збільшення кількості (гіперплазія) або обсягу (гіпертрофія) 

клітин. 

6. Макросомія (гігантизм) – збільшені довжина і маса тіла. Терміни 

"макросомія" і "мікросомія" нерідко застосовуються для позначення 

відповідних змін окремих органів. 

7. Гетеротопія –  розташування клітин, тканин або цілих ділянок 

органу в іншому органі або в тих зонах того ж органу, де їх не повинно бути. 

8. Гетероплазія – розлад розмежування деяких видів тканини. 

Гетероплазії слід диференціювати від метаплазій –  вторинної зміни 

розмежування тканин, яке пов'язують з хронічним запаленням. 

9. Ектопія – зсув органу, тобто локалізація його в невластивому йому 

місці. Наприклад, наявність нирки в тазі, серця – поза грудинною кліткою. 

Подвоєння і збільшення у числі того або іншого органу або його частини. 

10. Атрезія – повна відсутність каналу або природного отвори. 

11. Стеноз –  звуження каналу або отворів. 

12. Нерозділення (злиття) органів двох симетрично або асиметрично 

розвинених однояйцевих близнят. Назва вад, що визначають неподіл кінцівок 

або їх частин, починається з гр. приставки syn ("разом") – синдактилія, 

симподія (відповідно – неподіл пальців і нижніх кінцівок). 

13. Персистування – зворотний розвиток морфологічних структур, які 

в нормі зникають до певного періоду розвитку (артеріальна протока або 



овальне вікно у дитини віком від 3 місяців). Однією з форм персистування є 

дизрафія (арафія) – незарощення ембріональної щілини (щілини губи, 

піднебіння, хребта і т. д.). 

14. Дисхронія –  порушення темпів (прискорення або уповільнення) 

розвитку. Процес може стосуватися клітин, тканин, органів або всього 

організму. Природжені вади можуть виявлятися і іншими змінами органів. 

Наприклад, порушенням збільшення або зменшення часток легені або 

печінки), утворення вроджених водянок (гідроцефалія, гідронефроз), 

інверсією – зворотним (дзеркальним) розташуванням органів. 

За послідовності виникнення вади підрозділяються на: 

1. Первинні, обумовлені безпосереднім впливом патогенного фактора 

(тератогенної або ін.). Наприклад, спинномозкова кила. 

2. Вторинні є складненням первинного гріха. Наприклад, 

клишоногість, розвивається як наслідки ускладненою спинномозковою 

грижею. 

У свою чергу, первинні вади розвитку за поширеністю в організмі 

також поділяють на окремі групи. Якщо певна вада пов'язана лише з одним 

органом, то вона є ізольованою, або поодинокою; системні вади охоплюють 

одну систему органів; множинні наявні в органах двох і більше систем. 

За клітинними механізмами, що переважно порушені при тій або іншій 

природженій ваді розвитку, можна виділити вади, які виникли в результаті 

порушення розмноження клітин, міграції клітин або органів, 

диференціювання, а також загибелі клітин. 

Етіопатогенетично всі аномалії розвитку діляться на: 

1) філогенетичні (філогенетично зумовлені); 

2) онтогенетичні (нефілогенетичні). 

Філогенетично зумовленими називають такі вади, що за своїм 

виглядом нагадують певні органи тварин з типу хордові і підтипу хребетні. 

Якщо вони нагадують відповідні органи предкових груп або їхніх зародків, 

то такі вади називають анцестральними (предкові) або атавістичними 



(незрощення дужок хребців і твердого піднебіння, шийні  і поперекові ребра, 

персистування вісцеральних дуг тощо). 

Якщо вади нагадують органи споріднених сучасних або давніх тварин, 

але бічних гілок еволюції, то їх називають алогенними. Розглядаючи 

філогенетично зумовлені вади, можна виявити генетичний зв'язок людини з 

іншими хребетними, а також зрозуміти механізми виникнення вад упродовж 

ембріонального розвитку. 

Нефілогенетичними є такі природжені вади, що не мають аналогів у 

нормальних предкових або сучасних хребетних тварин. До таких вад можна 

віднести, наприклад, двійникові каліцтва і ембріональні пухлини, що 

з'являються внаслідок порушення ембріогенезу, не відображають 

філогенетичних закономірностей. 

За іншою класифікацією аномалії розвитку можуть бути для зручності 

розгляду підрозділені на наступні основні групи (Віліс, 1962): 

1) аномалії розвитку двійнят, трійнят і т. д.; 

2) аномалії нервової трубки і осьового скелета; 

3) аномалії головного кінця тіла; 

4) аномалії заднього кінця тіла; 

5) дефекти вентральних стінок тіла; 

6) аномалії, обмежені окремими органами або їх частинами; 

7) гамартоми і гамартомні системні порушення; 

8) генералізовані аномалії розвитку скелета. 

Крім того, повинні бути особливо виділені патологічні відхилення в 

розвитку рудиментів і анцестральних (предкових) ознак, гетеротопний 

(тобто топографічно зміщений, такий, що відбувається на незвичайному 

місці) розвиток тканин, ембріональні пухлини і тератоми, ембріопатії у 

вузькому сенсі слова, або фетопатії –  природжені порушення обміну і інші 

захворювання внутріутробного періоду, що нерідко продовжуються і після 

народження. 

Клінічно виділяють чотири групи аномалій: 



1. Природжені. 

2. Придбані (набуті). 

3. Сумісні з життям. 

4. Несумісні з життям. 

1. Аномалії положення: 

а) гетеротопії; 

b) ектопії; 

c) дистопії; 

d ) інверсії. 

2. Аномалії кількості: 

a) подвоєння органу 

b) 4-х кратне подвоєння органу; 

c) половинчастий розвиток органу; 

d) орган неправильної форми. 

3. Аномалії будови: 

a) стінки: 

–  дивертикул; 

–  нориця; 

–  аневризма; 

b) порожнини (просвіту): 

–  звуження (стеноз, стриктура); 

–  атрезія; 

–  дилатація. 

4. Аномалії розвитку: 

a) агенезія; 

b) аплазія; 

c) гіпоплазія; 

d) гіперплазія 

В основі класифікації природжених вад, прийнятої Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я (ВООЗ), лежить анатомо-фізіологічний 



принцип (за місцем локалізації). Анатоми всі аномалії класифікують на 

чотири групи. 

До вроджених вад відносяться наступні  порушения розвитку: агенезія 

– повне вроджене відсутність органу; aплазія – природжена відсутність 

органу з наявністю його судинної ніжки.  Відсутність окремих частин органу 

в ряді випадків позначається терміном, що складається з грецького слова 

olygos (малий) і назви ураженого органу. Наприклад, олигодактилія – 

відсутність одного або декількох пальців, олигогирія –  відсутність окремих 

звивин головного мозку. 

Встановлення причини природжених вад має велике прогностичне 

значення для носія цих вад і профілактичне –  щодо наступного потомства. У 

даний час медичнігенетики та інші фахівці істотно просунулися в галузі так 

званого синдромологічного аналізу. Синдромологічний аналіз –  це 

узагальнений аналіз фенотипу хворих з метою виявлення стійких сполучень 

ознак. Оволодіння цим методом допомагає у встановленні причини 

виникнення вад і основних патогенетичних механізмів. 

 

 

 

1.2,2. ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

До початку 1940-х років існувала думка, що природжені аномалії 

обумовлені головним чином спадковими чинниками. З відкриттям Н. Грегом 

того факту, що захворювання краснухою вагітною жінкою на ранніх стадіях 

вагітності може привести до аномалій плода, стало очевидне: причиною 

вроджених вад людини можуть бути чинники навколишнього середовища. 

Після спостережень Ленца 1961 року про зв'язок дефектів кінцівок з 

речовиною седативної дії талідомідом, стало ясно, що ліки можуть 

проходити через гемоплацентарний бар'єр і викликати виникнення аномалій. 



З того часу було ідентифіковано багато тератогенів – чинників, які 

викликають природжені аномалії (табл. 1). 

Таблиця 1 

Тератогени, які приводять до аномалій розвитку людини 

(за T. W. Sadler, 2000) 

Тератоген Природжені дефекти 
Інфекційні чинники 

Вірус краснухи Катаракта, глаукома, серцеві пороки, глухота 
Цитомегаловірус 

 
Мікроцефалія, сліпота, розумова відсталість, 
смерть плода 

Вірус простого гриппу 
 

Мікрофтальмія, мікроцефалія, дисплазія 
сітківки 

Вірус вітряної віспи 
 

Гіпоплазія кінцівок, розумова відсталість, 
атрофія м’язів 

ВІЧ Мікроцефалія, затримка росту 
Токсоплазмоз 

 
Гідроцефалія, мозкові кальцифікати, 
мікрофтальмія 

Сифіліс Розумова відсталість, глухота 
Фізичні чинники 

Х-промені 
 

Мікроцефалія, щілини хребта і піднебіння, 
дефекти кінцівок 

Гіпертермія Аненцефалія 
Хімічні чинники 

Талідомід Дефекти кінцівок, серцеві пороки 
Аміноптерин Аненцефалія, гідроцефалія, щілини губи і 

піднебіння 
Діфенілгидантоїн 

(Фенітоїн) 
Гідантоїновий синдром плода: дефекти 
обличчя, розумова відсталість 

Валпроєва кислота 
 

Дефекти нервової трубки, серця, кінцівок, 
черепно-лицеві аномалії 

Триметадіон 
 

Щілини піднебіння, дефекти серця, сечостатеві і 
скелетні аномалії 

Літій Серцеві аномалії 
Амфетамін Щілина губи і піднебіння, серцеві пороки 
Варфарін Хондродисплазія, мікроцефалія 

Інгібітори ацетил- 
холинестерази 

Затримка росту, смерть плода 

Кокаїн 
 

Затримка росту, мікроцефалія, аномалії 
поведінки, щілина шлунку 

Алкоголь Алкогольний синдром плода: вузькі очні 



 щілини, гіпоплазія верхньої щелепи, серцеві 
дефекти, розумова відсталість 

Ізотретіноїн (вітамін А) 
 

А-вітамінна ембріопатія: маленькі, аномальної 
форми вуха, гіпоплазія нижньої щелепи, щілина 
піднебіння, серцеві вади 

Органічна ртуть Множинні неврологічні симптоми, подібні до 
мозкового паралічу. Затримка росту, 
неврологічні порушення 

Свинець Гормони 
Андрогенні агенти 

(тестостерон, 
норетистерон) 

Маскулінізація жіночих геніталій: злиття губ, 
гіпертрофія клітора 

Діетилстільбестрол 
(DES) 

Аномалії матки, маткових труб, верхньої 
частини піхви; рак матки; дефекти яєчників 

Діабет матері Різноманітні порушення, серед яких найчастіше 
сппосткрігаються  дефекти серця і нервової 
трубки  

 

Тератогенний ефект може настати при впливі ряду іонізуючих 

випромінювань і залежить від виду і енергії радіоізотопів, тривалості їх 

впливу (гостре опромінення небезпечніше хронічного) і сумарної дози, а 

також від терміну вагітності (чим менше, тим більше радіочутливість плода) 

та індивідуальної чутливості. Поглинена плодом доза випромінювання  у 

другій половині вагітності може викликати зміну його розвитку, в першу 

чергу, збільшення патології з боку ЦНС (мікроцефалія, порушення 

мієлінізації, катаракта), недостатність ендокринної та імунної систем. 

Тератогенна роль механічних факторів (тиск матки на плід при маловодії, 

шум, вібрації та ін.) у розвитку вад центральної нервової системи поки ще 

остаточно не з'ясована. Амніотичні тяжі, особливо амніотичні зрощення, 

призводять до розвитку амнінотичних перетяжок на кінцівках, колобоми 

лиця. 
 

1.3. ПРИНЦИПИ ТЕРАТОЛОГІЇ 

 

Формування вад відбувається переважно в період ембріонального 

морфогенезу (на 3-10 тижні вагітності) в результаті порушення процесів 



розмноження, міграції, диференціації й загибелі клітин. Ці процеси 

відбуваються на внутрішньоклітинному, екстраклітинному, тканинному, 

міжтканинному, органному і міжорганному рівнях. Порушення розмноження 

клітин вчені пояснюють гіпоплазію і аплазию органів. Порушення їх міграції 

лежить в основі гетеротопії. Затримка диференціації клітин зумовлює 

незрілість та зрощення ембріональних структур, а її повна зупинка – аплазіє 

органу або його частини. Порушення фізіологічної загибелі клітин, як і 

порушення механізмів адгезії ("склеювання" та зрощення ембріональних 

структур), лежать в основі багатьох дизрафий (наприклад, спинномозкові 

грижі). 

Відомості про чинники, які визначають здатність того або іншого 

агента викликати природжені аномалії, були сформульовані і викладені як 

принципи тератології.  Ці принципи наступні: 

1. Чутливість до тератогенезу залежить від генотипу зародка і того, 

яким чином цей генетичний матеріал взаємодіє з навколишнім середовищем. 

Геном матері також є важливим чинником, з урахуванням метаболізму ліків, 

стійкості до інфекцій, інших біохімічних і молекулярних процесів, які 

впливають на зародок. 

2. Чутливість до тератогенів змінюється залежно від стадії розвитку 

на момент їх дії. Найбільш чутливим для індукції природжених аномалій є 

період з третього по восьмий тиждні вагітності, тобто період органогенезу. 

Кожна система органів може мати один або більше періодів чутливості до 

тератогенів. Наприклад, розщілена піднебіння може бути індукована на стадії 

бластоцисти (6-а доба), під час гаструляції (14-а доба), або при формуванні 

піднебінних відростків (7-й тиждень). Більш того, тоді як більшість аномалій 

виникають упродовж певного періоду ембріогенезу, аномалії також можна 

індукувати до або після цього періоду, жодна із стадій розвитку не є 

повністю безпечною. 

3. Вираженість проявів аномального розвитку залежить від дози і 

тривалості дії тератогена. 



4. Для тератогенів характерна певна специфічність (механізм) 

ушкоджувальної дії на клітини і тканини, які розвиваються, – патогенез 

виникнення аномалій. Механізми можуть включати галь мування певних 

біохімічних або молекулярних процесів; патогенез може бути пов'язаний із 

смертю клітин, зменшенням їх проліферації і іншими клітинними 

феноменами. 

5. Проявами аномального ембріогенезу є смерть, аномалії розвитку, 

затримка росту і функціональні порушення. 

 В даний час всі фактори, що сприяють утворенню вад розвитку, можна 

розділити на три групи: екзогенні, ендогенні і генетичні. 

1. Екзогенні фактори (фактори зовнішнього середовища). Екзогенних 

факторів необґрунтовано приписувалося основна кількість вроджених 

аномалій. Ще з часів Гіппократа багато хто вважав, що причиною вроджених 

деформацій хребта є вимушене положення плода, місцеве механічне тиск   

(із-за великих розмірів плода або вузькості порожнини матки) і т. д. Не 

можна повністю заперечувати і значення екзогенних факторів, однак їх 

питома вага значно менше, ніж вважалося раніше. При походженні ряду вад 

не можна виключити вплив, який може надати на плід ненормальна форма 

матки, індурація плаценти, амніотичні зрощення, обвиття плода пуповиною і 

інші, але ці фактори великого значення не мають, як і легка однократна 

травма (без відшарування плаценти). Також певну роль може зіграти невдале 

хірургічне втручання, коли відбувається механічне пошкодження ембріона 

або плодової оболонки. 

2. Фізичні фактори. Різні термічні дії можуть викликати затримку 

розвитку дитини в період вагітності (уповільнення окислювальних і 

ферментативних процесів). Високі температури зумовлюють порушення 

метаболічних процесів і, як наслідок, пошкодження плода і виникнення 

різних каліцтв, аномалій, а іноді і загибель плода. 

Радіоактивні фактори. Певне значення  тератогеної дії (пригнічують 

дій на плід деяких хімічних речовин) до них належать також деякі лікарські 



препарати) і біологічні агенти (наприклад, віруси), здатних викликати 

серйозні патології і аномалії. На розвитку плода впливають рентгенівські 

промені, гамма-промені, іонізуючі випромінювання. Природжені аномалії 

найчастіше виникають у результаті сумісної дії рентгенівських променів 

Найчастіше це впливає на розвиток микроцефалії (недорозвинення головного 

мозку). Підтвердженням цього факту можна вважати спостереження медиків 

і вчених за новонародженими після вибуху атомних бомб в Хіросімі і 

Нагасакі, Чорнобільській АЕС в Україні.   

         Хімічні фактори. Вже давно всім відомо тератогенна дія на розвиток 

плода алкоголю, ряду препаратів (сульфаніламіди, снодійні речовини), солей 

літію, магнію та інших хімічних засобів. Нестача кисню, здатна порушувати 

активність ферментних систем, синтез нуклеїнових кислот і т.п. може 

викликати неправильний розвиток плода. 

Інфекційні фактори. На даний момент вже повністю доведена роль 

плацентарного бар'єру (бар'єр між матір'ю і плодом у плаценті) для різних 

інфекцій як вірусного характеру (кір, краснуха, грип, паротит та інші), так і 

паразитарного походження. Крім вад розвитку хребта, інфекційні фактори 

можуть викликати ураження внутрішніх органів, а також ряд інших 

порушень в організмі плода. Інфекційні агенти можуть діяти на плід як 

токсинами (продуктами життєдіяльності агентів), так і безпосередньо 

інфекій. Долаючи плацентарний бар'єр, ці фактори мають складну дію на 

плід, що розвивається, призводячи до розвитку каліцтв. 

Фактори харчування. Недостаток білків і вітамінів, а також солей 

кальцію, фосфору, заліза, йоду сприяє народженню дітей з різними 

вродженими вадами. Природжені вади не передаються наступним 

поколінням, так як викликані елементарними чинниками, на відміну від 

дефектів, викликаних проникаючою реакцією, що в ряді випадків стають 

спадковими і передаються від покоління до покоління. Це обставина 

доводить різний механізм дії тератогенних факторів на організм. 



2. Ендогенні фактори. До ендогенних факторів відносять природжені 

вади самої матки, такі як інфантильність (недорозвинення матки), двурога 

форма матки, а також міоми, поліпи і т. д. Зміна амніома внаслідок 

запального процесу в ендометрії і міометрії можуть впливати на формування 

окремих частин тіла. Чимале значення в патології вагітності й формуванні 

вроджених вад має токсикоз. Також відіграють певну роль різні 

функціональні розлади матки, порушення кровообігу в результаті 

варикозного розширення вен пупкового канатика і т. д. 

Захворювання матері. Сюди перш за все, потрібно віднести 

гіпертонічну хворобу (хвороба, пов'язану зі стійким спазмом кровоносних 

судин і проявленням підвищенням артеріального тиску), коли спазм 

капілярів прозводить до недостатнього постачання киснем плода і як 

наслідок цього –  порушення окислювальних і ферментативних процесів. Це 

викликає аномалії хребта, затримку розвитку, внутрішньоутробну асфіксію і 

нерідко загибель плода. Аналогічне впливає ревматичний порок серця, коли 

обмінні процеси значно порушуються. 

Гормональні розлади. У жінок, які страждають на цукровий діабет, 

спостерігається безпліддя, викидні. У новонароджених дітей часто 

відзначаються аномалії опорно-рухового апарату. Лікування гормональними 

препаратами під час вагітності, а також процес старіння організму 

майбутньої матері (це пов'язано з гормональними розладами), що може 

призвести до переривання вагітності або вад розвитку плода. 

Імунобіологічні відносини. Тканинна несумісність майбутньої дитини 

і матері по групі крові, резус-фактор може бути прямим тератогенним 

чинником. При резус-конфлікті відбувається порушення плацентарного 

бар'єру, що полегшує проникнення багатьох інших тератогенних факторів. 

3. Генетичні фактори. Вже давно помічено, що деякі аномалії опорно- 

рухового апарату можуть передаватися  спадково. Спадкова передача може 

відбуватися як за доминантним, так і за рецесивним типами. Порушення 

хромосомних аберацій можливо внаслідок зміни постійного числа хромосом 



(23 пари), пошкодження або нерозхождения їх при поділі клітин. Подібні 

зміни можуть призвести до вад розвитку статевої сфери, а також патології 

хребта. В основі вроджених вад лежить недостаток певних ферментів, зміни 

обміну залежать від спадкового нестачі активності ферментів, це так званий 

ген-фермент, що робить вплив на біохімічні реакції організму. Також велике 

значення має те, в який період внутрішньоутробного розвитку фактор має 

своє тератогенну дію. Якщо це період зачаток тканин, то вади будуть більш 

виражені, ніж якби це відбувалося в більш пізній період. До дистрофічних 

захворювань у хребті відносять остеохондроз – дистрофічна вада кісткової і 

хрящової тканин в будь-якому місці організму. Остеохондроз зачіпає всі 

відділи хребта, але найчастіше зустрічається в  шийному та поперековому 

відділах, причому кожен з них найбільш функціонально завантажених 

сегментах), хондроз. Хондроз –  дистрофічна зміна хряща, найчастіше 

міжхребцевого або суглобового, його стоншення, втрата тургору, тобто 

пружності і заміна гіалинового хряща волокнистої, фіброзної тканини, 

кальцифікація і скостеніння шару, прилеглого до кістки; хондроз практично 

завжди передує остеохондрозу. 

 

 

1.4. РОЗВИТОК БЛИЗНЮКІВ 

1.4.1. ТИПИ БЛИЗНЮКІВ 

 

 Плодові оболонки у близнюків.  Будова плодових оболонок у 

близнюків може відрізнятися залежно від типу близнюків, а також часу 

відокремлення монозиготних близнюків. 

Дизиготні близнюки. Приблизно дві третини близнюків є 

дизиготними, або спорідненими; частота їх появи становить 7-11 на 1000 

новонароджених, зростаючи зі збільшенням віку матері. Вони є наслідком 

одночасної овуляції двох ооцитів та їх запліднення двома різними 

сперматозоїдами. Оскільки обидві зиготи мають різний генетичний склад, 



подібність таких близнюків не більша, ніж подібність звичайних братів чи 

сестер. Вони можуть бути однієї або різних статей. Обидві зиготи 

імплантуються в матці індивідуально, у кожної розвиваються власна 

плацента, власний амніон і власний хоріон. Іноді обидві плаценти 

розташовані так близько, що відбувається їх злиття. Відповідно оболонки 

можуть також контактувати і злитися. Інколи кожний з дизиготних 

близнюків може мати еритроцити двох різних типів (еритроцитарний 

мозаїцизм). Це свідчить про те, що злиття плацент було дуже близьким, що 

сприяло обміну еритроцитами. 

Монозиготні близнюки. Інший тип близнюків розвивається з однієї 

заплідненої яйцеклітини. Вони називаються монозиготними, або 

ідентичними близнюками. 

Монозиготні близнюки народжуються з частотою 3-4 на 1000 

вагітностей як наслідок розщеплення зародка на різних стадіях розвитку. 

Вважають, що найбільш ранні розщеплення можуть статися на двоклітинній 

стадії. Після такого розщеплення утворюються дві окремі зиготи. Обидва 

бластоцисти імплантуються окремо, кожний ємбріон має власні плаценту і 

хоріон. Хоча організація оболонок монозиготних близнюків нагадує таку у 

дизиготних, монозиготну пару можна розпізнати завдяки подібності в плодів 

груп крові, відбитків пальців, статі, зовнішнього вигляду (кольору очей та 

волосся тощо). 

Розщеплення зиготи відбувається переважно на стадії раннього 

бластоциста. Внутрішня клітинна маса розщеплюється на дві окремі групи 

клітин усередині однієї порожнини бластоциста. Обидва ембріони мають 

спільні плаценту та хоріон, але окремі амніотичні порожнини. У рідких 

випадках розщеплення зародків відбувається на стадії двошарового 

зародкового диска, перед появою первинної смужки. Такий тип розщеплення 

призводить до утворення близнюків з єдиними плацентою, хоріоном та 

амніоном. Хоча близнюки мають спільну плаценту, кровопостачання 

кожного з них є зазвичай добре збалансованим. 



Хоча трійня розвивається достатньо рідко (1 на 7600 вагітностей), а 

народження чотирьох, п’яти і більше близнюків трапляється ще рідше, 

останніми роками народження множинних близнюків, наприклад,  шістьох, 

почастішало і це стосується жінок, які для стимулювання овуляції 

використовували гонадотропіни. 

 

1.4.2. АНОМАЛІЇ БЛИЗНЮКІВ 

 

Нерідко роздільні, тобто не зрощені, однояйцеві близнята виявляють 

схожі аномалії розвитку, зокрема нутрощів і органів тазової ділянки, заячу 

губу і розщеплене піднебіння, аномалії в розвитку зубів, полідактилію 

(багатопалість, тобто наявність надмірних пальців рук і ніг) і так далі –  

наявність генетичної (спадкової) природи цієї потворності. Ретінобластома –  

ембріональна пухлина спадкової природи – зустрічається у обох однояйцевих 

близнят. Проте в інших випадках з двох однояйцевих близнят виявляє 

анатомічні ухилення від норми тільки один, інший же може бути абсолютно 

нормально розвинутий. Схожі аномалії у обох близнят не обов'язково 

свідчать, що ці останні є однояйцевими. 

У разі неповного розділення двох первинних смужок може виникати 

двійникова потворність, при якій обидва зародки виявляються зрощеними 

більшою чи меншою мірою. Зрощенні зародки можуть бути або схожими по 

розмірах, або розрізнятися в тій чи іншій мірі. У крайніх випадках один із 

зародків виявляється як би паразитичним придатком іншого. 

Такий «паразитичний» зародок відрізняється зазвичай не тільки 

меншою величиною, але і аномальною будовою. Нерідко він позбавлений 

серця (акардія) або має вельми недосконале серце (геміакардія), кровообіг 

повністю або частково залежить від нормального близнюка завдяки 

наявності ненормальних анастомозів їх пупкових судин в плаценті або 

поблизу від неї. Напрям кровотоку в пупкових і інших головних судинах 

аномального близнюка афункціональний. Збіднена киснем кров з пупкової 



артерії нормального близнюка входить в пупкову артерію позбавленого 

серця плода через його єдину пупкову артерію і покидає його через його 

пупкову вену («плацентарний паразит», або алантоїдо-ангіопагус). 

Внаслідок недосконалості кровообігу, майже всі паразитичні близнята 

страждають набряком сполучної тканини, зокрема підшкірної. 

Плоди з акардією і геміакардією можуть бути підрозділені на три 

зв'язаних перехідними формами типи –  парацефали (з головою), ацефали 

(безголові) і аморфні (позбавлені зовнішніх ознак плода). 

Парацефали мають помітну, хоча завжди недосконало розвинену 

голову, а тулуб і кінцівки з різними ступенями редукції або потворності. 

Найменш зредуковані мають з’єднане серце, проте завжди сильно порушеної 

будови, яка може не мати прямого зеднання з пупковими судинами; так що в 

такому потворному плоді є два кровотоки: один забезпечений своїм 

недосконалим серцем, а інший забезпечується серцем близнюка через 

пупкові судини. Описаний позбавлений кінцівок парацефал, такий, що зовні 

представлявся аморфним, але з черепом, що містив, значну масу мозкової 

тканини. Більшість парацефалів позбавлені серця, маючи порушений 

кровоток, підтримуваний серцем близнюка через пупковий канатик. Параце-

фали з акардією і геміакардією завжди виявляють відсутність або різку 

деформацію більшості нутрощів. Найбільш зредуковані парацефали 

складаються з недосконало розвиненої голови з невеликим тулубом або лише 

слідами його (акормус). Якщо при цьому і голова так недосконало 

розвинена, що ледве помітна, то такі особи можуть бути названі аморфними 

парацефалами. 

Ацефали – найбільш поширена форма двійникових виродків. Найменш 

недорозвинені з них, з геміакардією, мають неправильно сформоване серце, 

тулуб і нижні кінцівки, а іноді украй зредукований мозок прихований у 

верхівці безголового тулуба. Частіше, проте, вони позбавлені серця, навіть 

якщо тулуб і скелет нижніх кінцівок добре сформовані. Такі особи зазвичай 

позбавлені грудних і верхніх черевних нутрощів, але часто забезпечені 



кишечником із сліпим верхнім кінцем, а також нирками, наднирковими і 

тазовими органами. Спинний мозок обрубаний або звужується. Периферичні 

нерви і м'язи розвинені і поширені у вельми різному ступені. Найбільш 

зредуковані ацефали полягають піднебіннягато чим більш, ніж з пари 

недорозвинених нижніх кінцівок і лише слідів тазової ділянці. 

Аморфний близнюк позбавлений всіх зовнішніх ознак частин плода і 

складається з овоідної або неправильної, покритої шкірою маси, що часто 

навіть не має натяків на кінцівки. Внутрішня будова сильно варіює. Серце і 

інші грудні органи відсутні, деякі з черевних нутрощів можуть бути, але 

часто теж відсутні. У одних є хребет і ребра, у інших скелет зредукований до 

безформних кісткових мас, які не можуть бути ідентифіковані (тобто 

визначені як ті або інші частини скелета). 

Залишається поки невиясненим механізм виникнення таких 

двійникових виродків. Можливо, один з близнят, розвиваючись дещо 

сильніше і рано набуваючи судинних зв'язків з іншим, редукує свого 

партнера до «паразитичної» форми. Згідно іншого погляду, дефектний плід із 

самого початку був дефектним і зміг вижити лише завдяки паразитичному 

зв'язку зі своїм близнюком. Як відбувається редукція паразитичного 

близнюка? Чи мав ацефал спочатку голову, яка поступово атрофувалася 

внаслідок мізерного і ненормального кровопостачання, або голови не було із 

самого початку? Чи мав акормус, що складається з однієї голови, первинний 

тулуб, який поступово редукувався, або він був із самого початку 

позбавлений тулуба? Чи зумовлюєвзагалі ненормальна циркуляція в 

«паразитові» прогресуюче зникнення частин, що спочатку були, або дефекти 

частин існують з самого початку розвитку? Мабуть, обидва пояснення не 

виключають одне іншого. Кожен плід з акардією повинен був мати на ранніх 

ембріональних стадіях свого розвитку осьовий комплекс зачатків, оскільки 

це –  перший продукт гаструляції, що закладається ще до того, як почне 

битися серце і виникає кровотік. Циркуляція крові починається лише з 4-го 

тижня, коли зародок вже має 7-8 пар сомітів. Отже, якщо зредукований 



близнюк позбавлений всіх слідів сегментованого хребетного стовпа, то це 

напевно результат втрати спочатку осьових зачатків. Неможливо уявити собі, 

щоб зародок хребетного міг розвинути тільки недосконалу голову, або тільки 

пару ніг, без того щоб спочатку утворити осьову основу, від якої ці частини 

можуть відростити. З іншого боку, оскільки биття серця нормально 

починається задовго до появи зачатків багатьох органів, і так як розвиток цих 

зачатків залежить від адекватного кровопостачання, то ясно, що у зародка з 

акардією або гемікардією, з неповноцінною і збоченою циркуляцією вже зне-

кисненої крові неминуче не розвиватиметься. Недостатнє кровопостачання 

може бути само по собі причиною крайньої потворності і редукції частин 

зародка, що підтверджується окремими випадками псевдоаморфного 

одиночного плода з різко аномальним серцем, що володіє всіма рисами 

близнюка з геміакардією. 

Недорозвинення акардіального близнюка частково зумовлено втратою 

зачатків частин, що спочатку були у зародка, а частково – випадінням 

розвитку інших зачатків органів, що з'являються пізніше, – обидва чинники 

витікають з ненормальності кровопостачання зародка. Ця ненормальність, 

ймовірно, виникає вже з часу першого становлення циркуляції на 4-му тижні 

розвитку, наприклад,  у формі первинного дефекту серця, як у одиночного 

псевдоаморфного плода. Оскільки зародок не може бути забезпечений 

власною циркуляцією, він набуває анастомічної циркуляції від свого 

близнюка і тепер в змозі переживати протягом вагітності в сильно 

зредукованій формі. Ця концепція не виключає теорії домінування 

нормального близнюка. 

Всі класифікації і назви зрощених двійників чисто описові, будуються 

на підставі місця і ступеня об'єднання частин обох членів пари, які 

необмежено варіюють і не мають істотного значення для розуміння способу 

походження двійникових виродків. Ймовірно, спосіб виникнення всіх 

зрощених двоєн і двійникових виродків один і той же –  зрощення, в 

результаті їх налягання один на одного двох тісно дотичних ембріональних 



областей усередині єдиної бластоцисти. Це не вторинне злиття двох спочатку 

самостійних організмів, а первинне об'єднання шляхом взаємного налягання 

двох ембріоформативних полів. Мабуть, зрощені двійнята завжди 

розвиваються в загальному амніоні. 

Двійникову потворність різних видів можна отримати 

експериментально, наприклад,  у курячих зародків, якщо проводити 

подовжній надріз первинної смужки з переднього або заднього її кінця на 

більшому або меншому протязі або якщо на один з кінців первинної смужки 

чинити тривалий тиск, що призводить до її роздвоєння. Мабуть, і у людини 

двійникова потворність виникає під впливом яких-небудь несприятливих дій 

на стадії первинної смужки, коли закладаються основи організації зародка. 

Типи і ступені об'єднання зрощених двійнят і двійникових виродків 

реалізують всі теоретично мислимі можливості. Якщо дві ембріональні 

ділянці тільки стикаються або лише злегка налягають одна на одну, кожен із 

зрощених двійників, що виходять, має повноцінну або близьку до такої 

організацію. Якщо областю зрощення є головний кінець, виникає краніопага 

– вертикальне, окципитальне, латеральне або асиметричне об'єднання 

скальпів або кальваріїв. У разі зрощення вентральними сторонами 

утворюється торакопаг, ксифопаг або омфалопаг тієї або іншої протяжності, 

при цьому часто обидві печінки часткові зращені. Зрощення дорсальними 

сторонами, зазвичай в тазовій двлянціі, дає пигопага (наприклад, –  «сіамські 

близнята»). Нарешті, перінеальне і тазове зрощення призводить до 

виникнення ісхіопага, дві спини відходять при цьому в протилежних 

напрямах. Якщо ембріональні ділянці близнят значно співпадали, кожен з 

компонентів подвійного виродка, неповний, мають велику або меншу 

протяжність загальних частин. При таких обставинах зрощення зазвичай 

буває латеральним, приводячи до дуплікації (подвоєння) головних кінців, 

задніх кінців тіла або і тих і інших. 

Відомі випадки ischiopagus tripus із зрощенням як вентральних стінок 

живота, так і тазової ділянки, з двома нормальними ногами і складною 



третьою нижньою кінцівкою з 10 пальцями. У двох таких випадках правий 

партнер кожної пари мав повний situs inversus (дзеркальне положення) 

нутрощів і значні аномалії в будові серця; кровоток в аорті правого партнера 

мав протилежний напрямок. В кожному випадку правий член пари був 

менший, поза сумнівом, через ненормальну циркуляцію крові. 

Цефалоторакопагус у поєднанні з потворністю ануса в ділянці голови має 

вентральне зрощення грудей і голови з двома обличчями на протилежних 

сторонах, кожне з них є злиттям двох половин обличчя. У окремих випадках 

craniopagus parietalis черепа партнерів мали бічні отвори, але без кісткового 

зрощення, кожен з партнерів володів окремим головним мозком. Такі 

близнята можуть бути хірургічно відокремлені один від одного. 

Відомі моноамніотичні близнята на стадії 8 і 13 сомітів, довгі вісі яких 

були на одній лінії, а голови обернені в одному напрямі, так що головний 

кінець одного був звернений до хвостового кінця іншого – найбільш рідкісне 

співвідношення. Один із зародків знаходився на ранній стадії розвитку 

акардіі, його кровотік проходив через інший зародок, щоб досягти пупкового 

канатика. Рідко паразитичний двійник буває включений в черевну 

порожнину свого побратима (foetus in foetu). Мішок, що містить паразита, 

завжди розташований при цьому ретроперітонеально. Діагноз foetus in foetu, 

або включеного двійника, може бути обмежений індивідами з безперечним 

хребтом і не повинен розповсюджуватися на абдомінальні і 

ретроперітонеальні тератоми. Передбачуваний включений двійник 

заслуговує повного рентгенографічного дослідження і препарування на 

користь уточнення діагнозу. 

 

1.5. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

 

1.5.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД 

 



За класифікацією ВООЗ (1966 р.) природжені вади розвитку органів і 

систем органів поділяються на: 

1) вади центральної нервової системи та органів чуття; 

2) вади обличчя і шиї; 

3) вади серцево-судинної системи; 

4) вади дихальної системи; 

5) захворювання органів травлення; 

6) захворювання кістково-м'язової системи; 

7) вади сечової системи; 

8) вади статевих органів; 

9) вади ендокринних залоз; 

10)  вади шкіри та її придатків; 

11) інші вади. 

Природжені вади розвитку органів і систем: 

1) вади ЦНС та органів почуттів; 

2) вади обличчя і шиї; 

3) вади серцево-судинної системи; 

4) вади дихальної системи; 

5) вади органів травлення. 

6) кади кістково-м'язової системи; 

7) вади сечової системи; 

8) вади статевих органів; 

9) вади ендокринних залоз; 

10) вади шкіри та її придатків; 

11) вади статури; 

12) інші вади. 

Б. Множинні природжені вади: 

1) хромосомні синдроми; 

2) генні синдроми; 

3) синдроми, зумовлені екзогенними факторами; 



4) синдроми невстановленої етіології; 

5) множинні неуточнені вади. 

 

1.5.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ 

ХРЕБЦІВ 

 

Численні класифікації вад та аномалій розвитку хребта побудовані на 

досвіді провідних хірургічних клінік. Вони корисні для хірургів і променевих 

діагностів з точки зору загального розуміння процесів ембріогенезу і 

онтогенезу хребта. Практика роботи з мануальними терапевтами показує, що 

значно важливіше знати ті аномалії, які не вимагають хірургічного 

втручання, але необхідно враховувати для аналізу просторового положення 

хребців. Аномалії розвитку допомагають рентгенолога пояснити, чому 

виникла сколіоз, звідки взявся ранній остеохондроз у даного хворого саме в 

даних хребетних рухових сегментах. 

Аномалії онтогенетичного походження: 

1. Недорозвинення хребців (сплощені хребці, микроспондилия). 

Асиметричне розвиток однієї з половин хребців, що обумовлюють косий 

стояння. Збільшення або зменшення числа хребців. Додаткові клиновидні 

хребці і напівхребці. Клиноподібні альтернируючі хребці і напівхребці. Задні 

клиноподібні хребці. 

2. Тотальне або часткове злиття суміжних хребців. 

3. Синдром Клиппельейля. 

4. Бабочкоподібні хребці. 

5. Задні і передні хребці. 

6. Недорозвинення дужки, відростків, спонділоліз, спондилолістез. 

 

1.5.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД РОЗВИТКУ СЕРЦЯ 

 



Аномалії положення серця виникають на 4-6-му тижні при зупинці або 

затримки розвитку його зачатків: 

1) шийна ектопія –  серце залишається на шиї, тобто на місці своєї 

закладки; 

2) грудна ектопія –  серце розташовується попереду грудини, яка не 

сформувалася; 

3) черевна ектопія –  серце знаходиться в черевній порожнині в 

результаті порушення розвитку діафрагми. При вроджених аномаліях 

положення дуже часто порушено і розвиток самої серцевої трубки: не 

диференційовані камери, не сформовані перегородки. 

Розрізняють вади "білого типу". При цьому відбувається викид крові 

зліва направо, тобто аортальна кров починає потрапляти в венозну. До таких 

дефектів відносяться: 

1) дефект міжпередсердної перегородки (виникає дефект 

міжпередсердями); 

2) дефект міжшлуночкової перегородки (дефект, отвір, між 

шлуночками); 

3) відкрита артеріальна протока. 

Вади "синього ("чорного") типу". При цьому викид крові відбувається 

справа наліво, тобто венозна кров потрапляє в артеріальну. Складні 

комбіновані вади розвитку серця і судин – тріади, тетради, пентади Фалло. 

 Тетрада Фалло – це поєднання чотирьох видів порушень: сненоз 

(звуження) легеневої артерії, дефект міжшлуночкової перегородки, порок 

аорти і правого шлуночка. 

Транспозиція магістральних судин – це відходження аорти від 

правого шлуночка, а легеневої артерії від лівого шлуночка. 

Недорозвинення правою предсердно-шлуночкової перегородки. 

Вади з перешкодою нормального викиду крові з шлуночків. 

Стеноз клапана – звуження аорти зазвичай в місці клапана. 



Каортація аорти – це звуження або повне закриття просвіту аорти на 

обмеженому ділянці. 

 Стеноз легеневого стовбура. 

 Вади розвитку сечостатевої системи –  одна з найбільших груп 

вроджених аномалій, які включають: ураження нирок (органи, очищають 

кров і утворять сечу), сечоводів (канали, провідні від нирок до сечового 

міхура), сечового міхура (орган, в якому міститься сеча), уретри (канал, через 

який сеча вивільняється з сечового міхура), а також жіночих і чоловічих 

геніталій. Чоловічі статеві органи такі – пеніс, простата і яєчка. Жіночі 

геніталії – піхва, матка, маткові труби, яєчники. 

Міжнародна класифікація природжені аномалій (вад розвитку) і 

деформації кістково-м'язової системи. 

1. Природжені деформації стегна. 

2. Вроджений вивих стегна односторонній. 

3. Вроджений вивих стегна двосторонній. 

4. Вроджений вивих стегна не уточнений. 

5. Вроджений підвивих стегна односторонній. 

6. Вроджений підвивих стегна двосторонній. 

7. Вроджений підвивих стегна не уточнений. 

8. Нестійке стегно. 

9. Інші природжені деформації стегна. 

10.  Природжена деформація стегна не уточнена. 

11.  Природжені деформації стопи. 

12.  Кінсько-варусна клишоногість. 

13.  П’яточно-варусна клишоногість. 

14.  Варусна стопа. 

15.  Інші природжені варусні деформації. 

16.  П’яточно-вальгусна клишоногість. 

17.  Природжена плоска стопа (pes planus). 

18.  Інші природжені вальгусні деформації стопи. 



19.  Порожня стопа (pes cavus). 

20.  Інші природжені деформації стопи. 

21.  Природжена деформація стопи неуточнена. 

 

1.5.4. ПРИРОДЖЕНІ КІСТКОВО-М'ЯЗОВІ ДЕФОРМАЦІЇ ГОЛОВИ, 

ОБЛИЧЧЯ, ХРЕБТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ 

 

1. Асиметрія обличчя. 

2. Здавлене статура. 

3. Долихоцефалія. 

4. Плагфоцефалія. 

5. Інші природжені деформації черепа, особи і щелепи. 

6. Природжена деформація хребта. 

7. Запалі груди. 

8. Килеподібні груди. 

9. Інші природжені деформації грудної клітки. 

10.  Інші природжені кістково-м'язові деформації. 

11.  Природжена деформація грудиноключично-соскоподібної м'язи. 

12.  Природжена деформація кисті. 

13.  Природжена деформація стопи. 

14.  Вроджене викривлення стегна. 

15.  Вроджене викривлення великогомілкової і малогомілкової кістки. 

16.  Вроджене викривлення довгих кісток гомілки не уточнено. 

17.  Інші уточнені природжені кістково– м'язові деформації. 

18.  Полідактилія. 

19.  Додатковий палець (пальці). 

20.  Додатковий великий палець (пальці) кисті. 

21.  Додатковий палець (пальці) стопи. 

22.  Полідактилія не уточнена. 

23.  Синдактилія. 



24.  Зрощення пальців кисті. 

25.  Перепончатость пальців кисті. 

26.  Зрощення пальців стопи. 

27.  Перепончастість пальців стопи. 

28.  Полі синдактилія. 

29.  Синдактилия не уточнена. 

30.  Дефекти, які вкорочують верхню кінцівку. 

31.  Природжена повна відсутність верхньої (іх) кінцівки (ок). 

32.  Природжена відсутність плеча та передпліччя при наявності кісті. 

33.  Природжена відсутність передпліччя і кісті. 

34.  Природжена відсутність кісті і пальця (ів). 

35.  Поздовжнє укорочення променевої кістки. 

36.  Поздовжнє укорочення ліктьової кістки. 

37.  Клишеподібна кисть. 

38.  Інші дефекти, які вкорочують верхню (і) кінцівку (и). 

39.  Дефект, що вкорочує верхню кінцівку, не уточнений. 

40.  Дефекти, укорачивающие нижні кінцівки 

41.  Природжена повна відсутність нижній (їх) кінцівки (їй). 

42.  Природжена відсутність стегна і гомілки при наявності стопи. 

43.  Природжена відсутність гомілки і стопи. 

44.  Природжена відсутність стопи і пальця (ів) стопи. 

45.  Поздовжнє укорочення стегнової кістки. 

46.  Поздовжнє укорочення великогомілкової кістки. 

47.  Поздовжнє укорочення малогомілкової кістки. 

48.  Природжене розщеплення стопи. 

49.  Інші дефекти, які скорочують нижню (і) кінцівку (и). 

50.  Дефект, що скорочує нижні кінцівки, не уточнений. 

51.  Дефекти, які скорочують кінцівку, неуточненнені. 

52.  Природжена відсутність кінцівки(їй) неуточнена(і) 

53.  Фокомелія кінцівки(и) неуточнена(ні) 



54.  Інші дефекти, скорочують кінцівку(і),  неуточненне(і) 

55.  Інші природжені аномалії (вади розвитку) кінцівки(ок) 

56.  Інші природжені аномалії верхньої кінцівки(ок); включаючи 

плечовий пояс. 

57.  Природжена аномалія колінного суглоба. 

58.  Інші природжені аномалії нижній(іх) кінцівки(ій); включаючи 

тазовий пояс. 

59.  Природжений множинний артрогрипоз. 

60.  Інші уточнені природжені аномалії кінцівки(ок). 

61.  Природжена аномалія кінцівки(їй) неуточнена 

62.  Інші природжені аномалії (вади розвитку) кісток черепа та статури. 

63.  Краніосиностоз. 

64.  Краніофаціальний дизостоз. 

65.  Гіпертелоризм. 

66.  Макроцефалія. 

67.  Щелепно-лицевий дистоз. 

68.  Окуломандибулярний дистоз. 

69.  Інші уточнені вади розвитку кісток черепа та статури. 

70.  Природжена аномалія кісток черепа та особи неуточнена. 

71.  Природжені аномалії (вади розвитку) хребта і кісток грудної клітки. 

72.  Spina bifida occulta. 

73.  Синдром Клиппеля-Фейля 

74.  Природжений спондилолістез. 

75.  Природжений сколіоз, викликаний вадами розвитку кістки. 

76.  Інші природжені аномалії хребта, не пов'язані зі сколіозом. 

77.  Шийне ребро. 

78.  Інші природжені аномалії ребер. 

79.  Природжена аномалія грудини. 

80.  Інші природжені аномалії кісток грудної клітини. 

81.  Природжена аномалія кісток грудної клітини неуточнена. 



82.  Отеоходродисплазія з дефектами зростання трубчастих кісток і 

хребта. 

83.  Ахондрогенезія. Маленький зріст, не сумісний з життям. 

84.  Синдром короткого ребра. 

85.  Точкова хондродисплазія. 

86.  Ахондроплазія. 

87.  Дистрофическа дисплазія. 

88.  Хондроэктодермальная дисплазія. 

89.  Спондилоепіфізарна дисплазія. 

90.  Інша остеохондродисплазія з дефектами зростання трубчастих 

кісток і хребетного стовпа. 

91.  Остеохондродисплазія з дефектами зрощення трубчастих кісток і 

хребетного стовпа, неуточнена. 

92.  Інші остеохондродисплазії. 

93.  Незавершений остеогенез. 

94.  Полиостозная фіброзна дисплазія. 

95.  Остеопетроз. 

96.  Прогресуюча диафизарна дисплазія. 

97.  Енхондроматоз. 

98.  МетафІзарна дисплазія. 

99.  Множинні природжені екзостози. 

100. Інші уточнені остеохондродисплазії. 

101. Остеохондродисплазія  неуточнена. 

Природжені аномалії (вади розвитку) кістково-м'язової системи, не 

класифіковані в інших рубриках. 

1. Природжена вада конкретизованої грижі. 

2. Інші вади розвитку діафрагми. 

3. Екзомфалоз. 

4. Гастрошиз. 

5. Синдром сливоподібного живота. 



6. Інші природжені аномалії черевної стінки 

7. Синдром Елерса-Данло. 

8. Інші вади розвитку кістково-м'язової системи. 

9. Природжена вада розвитку кістково-м'язової системи неуточненна. 

 

1.6. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ 

 

1.6.1. АНОМАЛІЇ  ПОЗАЗАРОДКОВИХ ОРГАНІВ 

 

Аномалії пупкового канатика. При народженні пупковий канатик має 

приблизно 2 см у діаметрі і 50-60 см довжини. Завдяки покрученості він 

формує псевдовузли. Дуже довгий канатик може охоплювати шию плода, 

переважно без негативних наслідків, у той час як короткий канатик здатен 

викликати ускладнення під час пологів, відриваючи плаценту від місця її 

прикріплення в матці. У нормі в пупковому канатику містяться дві артерії і 

одна вена. В 1 з 200 новонароджених присутня лише одна артерія, і 

приблизно 20% таких дітей можуть мати серцеві та інші судинні вади. 

Артерія, якої бракує, або не утворюється (агенезія), або дегенерує на ранніх 

етапах розвитку. 

Амніотичні перетяжки. Зрідка розриви амніона призводять до 

утворення амніотичних перетяжок, які можуть охоплювати частину плода, 

особливо кінцівки і пальці рук. Внаслідок цього виникають ампутації, 

кільцеві звуження та інші вади, включаючи черепно-лицеві деформації. 

Причинами виникнення перетяжок, можливо, є інфекції чи токсичні 

ушкодження плода, плодових оболонок, або і те, й інше. Амніотичні 

перетяжки, які утворюються внаслідок цих ушкоджень, подібно до рубцевої 

тканини стягують структури плода. 

Амніотична рідина. Терміни гідрамніон або полігідрамніон ви-

користовують для констатації надлишку амніотичної рідини (1500-2000 мл), 

а олігогідрамніон означає зменшення її кількості (менше ніж 400 мл). В обох 



випадках зростає кількість вроджених вад. До первинних причин гідрамніону 

належать: ідіопатія (35%), діабет матері (25%), природжені вади, включаючи 

аномалії центральної нервової системи (наприклад, аненцефалія) і шлунково– 

кишкового тракту (наприклад, атрезії стравоходу), які заважають плодові 

заковтувати рідину. Олігогідрамніон спостерігається рідко і може 

розвиватися як наслідок агенезії нирок. 

Передчасний розрив амніона трапляється в 10% вагітностей і є 

найчастішою причиною передчасних пологів. Олігогідрамніон, який 

розвивається внаслідок ушкоджень амніона, може спричинювати дефекти 

стопи та гіпоплазію легенів. Причини розриву здебільшого невідомі, але в 

деяких випадках певну роль відіграє травма. 

 

1.6.2. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СКЕЛЕТА ТУЛУБА 

 

Вивчення філогенезу скелета тулуба сприяє розумінню аномалій 

розвитку кісток. 

Звичайне число ребер (12 пар) може збільшуватися за рахунок розвитку 

з однією або з двох сторін додаткового ребра, що з'єднується з VII шийним 

(шийні ребра) або з I поперековим (поперекові ребра) хребцем. Ці аномалії 

вказують на повернення до минулого, оскільки у далеких предків людини 

ребра відходили від усіх хребців. У окремих випадках відсутнє XII ребро з 

одного боку або з двох сторін одночасно; ще рідше не буває XI ребра. 

Аномалії ребер, у свою чергу, відбиваються на формі відповідних хребців. За 

наявності шийних ребер VII шийний хребець набуває схожості з грудним. У 

разі наявності XIII пар ребер збільшується число типових грудних хребців. 

Передні кінці ребер можуть зростатися один з одним або, навпаки, 

розщеплюватися. 

 

1.6.3. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СКЕЛЕТА КІНЦІВОК 

 



Найбільш чутливий до дії тератогенів (наприклад, талідомід), які 

викликають дефекти кінцівок, ембріон віком 4-5 тижня. 

Амелія –  відсутність однієї або декількох кінцівок. 

Меромелія –  відсутність частини кінцівок. 

Фокомелія – укорочена кінцівка, рудиментарна кисть або стопа 

прикріплюються до тулуба за допомогою маленьких кісточок неправильної 

форми. 

Мікромелія –  всі сегменти на місці, але вони ненормально малі. 

Полідактилія –  додаткові пальці кисті або стопи, зазвичай 

двосторонні, тоді як відсутність пальця, наприклад,  великого (екс-

тродактилія) частіше спостерігається на одній з кінцівок. 

Синдактилія –  аномальне зрощення пальців кисті або стопи. 

Синполідактилія –  поєднання синдактилії з полідактилією. 

Щілина кисті і стопи (деформація типу клешні рака) –  утворення 

аномальної щілини між другою і четвертою п'ястковою або плесновою 

кістками відповідно. Третій палець зазвичай відсутній, а перший і другий, 

четвертий і п'ятий зрощені між собою. 

Природжена відсутність або недорозвинення променевої кістки 

супроводжується синдромом краніосиностоза –  променевої аплазії. Також 

може спостерігатися відсутність (екстродактилія) великого пальця і коротка 

викривлена ліктьова кістка. 

Амніотичні перетяжки можуть викликати циркулярні передавлення 

кінцівок, пальців і навіть їх ампутацію. 

Природжений вивих стегнового суглоба виникає внаслідок 

недостатнього розвитку fossa acetabulum і головки стегнової кістки. Аномалія 

є досить поширеною, але частіше зустрічається у дівчаток. Дефект часто 

супроводжується слабкістю суглобової капсули. 

Синдром кисть-стопа-статеві органи –  характеризується зрощенням 

кісток зап'ястя і присутністю маленьких коротких пальців. У плодів жіночої 

статі матка частково (дворога матка) або повністю (подвійна матка) 



розділена, а зовнішній отвір сечоводу приймає ненормальне розташування. У 

плодів чоловічої статі – часті гіпоспадії. 

 

1.6.4. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ КІСТОК 

 

Лопатка. Глибина вирізки лопатки варіює, іноді її краї зростаються і 

замість вирізки утворюється отвір. У окремих випадках точка скостеніння у 

акроміона не приростає до остюка лопатки. В результаті між акроміоном і 

остюком протягом всього життя зберігається хрящовий прошарок. 

Ключиця. Вигини її можуть варіювати. Конусовидний горбок і 

трапецієвидна лінія на ключиці не завжди визначаються. 

Плечова кістка. Над медіальним надвиростком може бути додатковий 

відросток –  processus supracondylaris. Іноді він дуже довгий і, загинаючись, 

утворює отвір. 

Ліктьова і променева кістки. Ліктьовий відросток не зростається з 

тілом ліктьової кістки. Променева кістка може бути відсутньою (рідкісна 

аномалія). 

Кістки кисті. У окремих випадках розвиваються додаткові кістки 

зап'ястя, зокрема центральна кістка, os centrale. Можливий розвиток 

додаткових пальців (полідактилія). Додатковий палець зазвичай 

розташовується з боку мізинця, рідше з боку великого пальця. 

Тазова кістка. В центрі клубової ямки може бути отвір. В окремих 

випадках клубові ості сильно подовжені. 

Стегнова кістка. Сіднична горбистість сильно виражена, на її місці 

утворюється горб –  третій рожен, trochanter tertius. 

Кістки гомілки. Тіло великомілкові кістки може бути не тригранним, а 

сплющеним. 

Кістки стопи. Можливий розвиток додаткових кісток передплесни. 

Так, задній відросток таранної кістки перетворюється на самостійну 



трикутну кістку (os trigonum); медіальна клиноподібна кістка розділяється на 

дві самостійні кістки і ін. 

 

1.6.5. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРЕПА 

 

Вади головного мозку можуть розвинутися на всіх етапах 

ембріонального і частково в плодовому періоді. Якщо "поломка" 

відбувається під час формування прозэнцефалона (2-3-й місяць 

внутрішньоутробного розвитку), то виникають грубі, нерідко "видимі оком" 

пороки, про яких можна судити по наявності у хворого супутнього особового 

дизостоза. До них, наприклад, належить голопрозэнцефалия, що формується 

в строго фіксовані для її розвитку терміни – 22-24-й дні 

внутрішньоутробного розвитку. Такі аномалії головного мозку можна 

діагностувати і без додаткових методів обстеження, так як вони пов'язані з 

грубої специфічної неврологічною симптоматикою, лицьовим дизостозом, 

кістковими порушеннями. 

Краніошиз –  незавершений процес формування склепіння черепа 

призводить до аненцефалїї. 

Скафоцефалія (човноподібний череп) –  передчасне закриття 

сагітального шва. 

Акроцефалія (башнеподібний череп) –  передчасне закриття 

вінцевого шва. 

Плагіоцефалія (асиметричний краніоіностоз) –  передчасне закриття 

вінцевого і лямбдоподібного швів тільки з одного боку. 

Менінгоцеле, менінгоенцефалоцеле і менінгогідроенцефалоцеле –  

аномалії, обумовлені порушенням зрощення кісток черепа. 

Мікроцефалія виявляється зменшенням склепіння черепа. Причиною 

цього є аномальний розвиток мозку. Супроводжується затримкою 

розумового розвитку. 



Синдром Трічера-Коллінза (нижньощелепно-лицевий дизостоз). 

Характерним є недорозвинення виличних кісток, нижньої щелепи і 

деформація вушної раковини. 

Синдром Робіна (ряд Робіна) –  характеризується порушенням 

розвитку першої зябрової дуги з максимальним пораженням нижньої щелепи, 

як наслідок – недорозвиток нижньої щелепи і мікрогнатія. 

Синдром Ді-Джорджі (синдром третьої і четвертої глоткових кишень) 

–  для дітей з цим синдромом окрім черепно-лицевих дефектів, зокрема 

мікрогнатії і гіпертелоризму (широко розставлені очі), характерна часткова 

або повна відсутність тимуса і/або паращитовидних залоз, можлива наявність 

серцево-судинних дефектів (збережений аортальний стовбур, перервана дуга 

аорти), аномалії зовнішнього вуха. Пацієнти з повним синдромом                

Ді-Джорджі мають імунологічні проблеми, гіпокальцемію і несприятливий 

прогноз. 

Півлицева мікростомія (характерний для хребта і вуха синдром 

Голденгара) –  черепно-лицеві аномалії верхньої щелепи, тім'яної і виличної 

кісток, які мають менший розмір і сплюснуті. У таких пацієнтів зазвичай є 

дефекти вух (анотія, макроотія), очей (пухлини і дермоїди очного яблука) 

і хребетного стовпа (злиття і щілина хребта). У 65% випадків 

спостерігається асиметрія. У 50% випадків зустрічаються такі аномалії серця, 

як тетрада Фалло і дефекти міжшлуночкових перегородок. Причини цієї 

патології невідомі, але можливо це пов'язано з плейотропною дією гена, 

порушення структурної організації якого привело до розвитку синдрому 

Голденгара. 

 

1.6.6. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ КІСТОК 

ЧЕРЕПА  

 



Лобова кістка. Приблизно у 10 % випадків лобова кістка складається з 

двох частин, між ними зберігається лобовий шов, sutura trontalis (sutura 

metopica). Варіює величина лобової пазухи, дуже рідко пазуха відсутня. 

Клиноподібна кістка. Незрощення передньої і задньої половин тіла 

клиноподібної кістки веде до утворения в центрі турецького сідла вузького, 

так званого черепно– глоткового каналу. Овальний і остистий отвори іноді 

зливаються в один загальний отвір, може бути відсутнім остистий отвір. 

Потилична кістка. Верхня частина потиличної луски цілком або 

частково може бути відокремлена від решти частини потиличної кістки 

поперечним швом. В результаті виділяється особлива кістка трикутної форми 

– міжтім'яна кістка, os interparietale. Зрідка зустрічається асиміляція атланта, 

тобто повне або часткове злиття потиличних виростків з I шийним хребцем. 

Навколо потиличної кістки нерідко є додаткові кістки черепа –  кістки швів, 

ossa suturalia. Іноді зовнішній потиличний виступ досягає значних розмірів. 

Зустрічається також третій потиличний виросток, розташований біля 

переднього краю великого потиличного отвору. Він з’єднується з передньою 

дугою I шийного хребця за допомогою додаткового суглоба. 

Гратчаста кістка. Форма і розміри сот гратчастої кістки дуже 

варіабельні. Нерідко зустрічається найвища носова раковина, concha nasalls 

supremа. 

Тім'яна кістка. Внаслідок того, що точки скостеніння не зливаються, 

кожна тім'яна кістка може складатися з верхньої і нижньої половин. 

Скронева кістка. Яремна вирізка скроневої кістки може бути 

розділена міжяремним відростком на дві частини. Якщо є такий же 

відросток, то в яремній вирізці потиличної кістки утворюється подвійний 

яремний отвір. Шилоподібний відросток скроневої кістки може бути 

відсутнім, але частіше буває довгим, навіть може досягати під'язикової кістки 

у разі скостеніння шилопід’язикової зв'язки. 

Верхня щелепа. Найчастіше спостерігається різне число і форма 

зубних альвеол і, нерідко, –  непарна різцева кістка, властива ссавцям. На 



нижній поверхні кісткового піднебіння по середній лінії іноді утворюється 

валик. Вельми варіюють за розміром і формою різцевий канал і пазуха 

верхньої щелепи. Найважчою аномалією розвитку верхньої щелепи є 

розщеплення твердого піднебіння –  незрощення піднебінних відростків 

верхньощелепних кісток і горизонтальних пластинок піднебінних кісток: 

вовча щелепа (palatum fissum, faux luporum). 

Вилична кістка. Горизонтальний шов може ділити кістку навпіл. 

Спостерігається також різне число каналів, пронизуючих кістку. 

Носова кістка. Форма і розмір індивідуальні, іноді кістка відсутня, 

заміщаючись лобовим відростком верхньої щелепи. Нерідко носові кістки 

розташовані асиметрично або зростаються і утворюють одну загальну носову 

кістку. 

Слізна кістка. Величина і форма непостійні, іноді відсутність цієї 

кістки заповнюється збільшеним лобовим відростком верхньої щелепи або 

очноямковою пластинкою гратчастої кістки. 

Нижня носова раковина. Кістка часто варіює за формою і розміром, 

особливо її відростки. 

Леміш. Може бути викривлений управо або вліво. 

Нижня щелепа. Права і ліва половини тіла нерідко асиметричні. 

Розміри кута між тілом нижньої щелепи і її гілкою індивідуальні. Зу-

стрічається подвоєння отвору підборіддя і отвору нижньої щелепи, а також 

каналу нижньої щелепи. 

Під'язикова кістка. Величина тіла під'язикової кістки, великих і малих 

рогів непостійна. 

 

1.6.7. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ М'ЯЗІВ 

 

Варіанти і аномалії розвитку скелетних м’язів зустрічаються досить 

часто. М’язова система людини характеризується вираженими 

індивідуальними особливостями будови. Ці особливості пов’язані з 



розмірами, формою і внутрішньою будовою м’язів. До анатомічних варіантів 

будови м’язів слід віднести додаткові головки, додаткові пучки або навіть 

відособлення окремих пучків, які виступають як окремі м’язи. Такі варіанти 

нерідко зустрічаються у двоголового, триголового м'язів плеча, жувального, 

дельтоподібноого і великого грудного м'язів. Рідше зустрічається злиття 

сусідніх м'язів один з одним або головок одного і того ж м'яза. Наприклад, 

зрощення малого і великого грудних м'язів, злиття між собою ромбоподібних 

м'язів і так далі. 

За частотою виникнення варіанти розвитку м'язової системи по-

ступаються лише судинній системі. Про причини виникнення варіантів 

розвитку м'язів існують різні гіпотези. Так, відоме значення приписується 

судинній системі (відхилення від норми судин може відбитися на розвитку 

відповідних м'язів). Значення багатьох варіантів залишається до цих пір 

незрозумілим, але деяка частина їх може бути пояснена з точки зору 

філогенезу. Деякі м'язи у людини слабо виражені (наприклад, м'язи куприка, 

м'язи вушної раковини) або іноді абсолютно відсутні (m. pyramidalis, m. 

palmaris longus, m. plantaris). Вони розглядаються як органи, які надалі 

зникнуть. Інші варіанти зустрічаються там, де м'язи пов'язані з 

високодиференційованими рухами. Наприклад, на руках нерідко 

зустрічаються нові, досконаліші форми м'язів (диференційовані м’язи 

окремих пальців). В ділянці голови такими є різні додаткові пучки мімічних 

м'язів. 

Аномалії розвитку м'язів спостерігаються рідше. Зазвичай вони 

пов'язані з природженою відсутністю певних м'язів (нерозвиток міотомів –  

агенезія). Найчастіше цей дефект стосується великого грудного м’яза –  

аномалія Поланда. Також можуть частково або повністю бути відсутніми 

довгий долонний м’яз, передній зубчатий м’яз та квадратний м’яз стегна. У 

разі повної або часткової відсутності мускулатури черевної стінки (аплазія 

м’язів черевної стінки) остання настільки стоншується, що під нею видно 



контури органів черевної порожнини, які легко пальпуються. Цей дефект 

зазвичай поєднується з аномаліями сечового міхура і сечовивідних шляхів. 

Відсутність м’язів позначається на виконанні ряду функцій. Так, при 

агенезіі груднино-ключично-соскоподібного м'яза виникає кривошия. 

Дефекти розвитку діафрагми приводять до утворення діафрагмальних гриж, 

при яких органи черевної порожнини випинаються у грудну порожнину. За 

відсутності широких м'язів грудей порушуються рухи у плечовому суглобі. 

Якщо м'язи виконують допоміжну роль, тобто є факультативними, їх 

природжена відсутність виявляється непомітною. Наприклад, практично не 

відбивається на функції відсутність довгого долонного, підошовного, малого 

грудного або пірамідального м'язів. 

 

1.6.8. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОБЛИЧЧЯ І ПОРОЖНИНИ РОТА 

 

Аномалії розвитку обличчя. Обличчя розвивається в результаті 

зрощення різних відростків. Насправді, повного об’єднання відростків не 

відбувається –  в ділянці їх злиття мезенхіма одного відростка відділяється 

від мезенхіми іншого борозенкою –  зоною, що містить невелику кількість 

клітин. В ході розвитку ці борозенки згладжуються, завдяки чому формуєть-

ся остаточна конфігурація обличчя. У зв’язку з формуванням обличчя і 

порожнини рота з різних структур, що зливаються одна з одною, можливе 

виникнення ряду щелепно-лицевих аномалій, причина яких криється в 

порушенні процесів нормального злиття відростків. 

Щілини обличчя поділяються на передні і задні. Точкою роз-

пізнавання служить різцевий отвір. До передніх щілин відносяться: бічна 

щілина губи, щілина верхньої щелепи і щілина між первинним і вторинним 

піднебінням. До задніх розшелин відносяться: щілина вторинного піднебіння і 

щілина язичка. Передні розщілени обличчя, у свою чергу діляться на прямі і 

косі. 



Серед аномалій розвитку обличчя найчастіше зустрічається приро-

джена розщілена (розщеплення) губи –  так звана заяча губа, labium 

leporinum (частота 0,1-0,14%, декілька частіше у хлопчиків). Вона виникає 

внаслідок порушення зрощення середнього носового відростка з 

максилярним. Заяча губа зазвичай буває односторонньою (80% всіх 

розщелин губи), рідше – двосторонньою. Ще рідше ця аномалія поєд нується 

із зяючою очно-носовою щілиною. Може також поєднуватися з 

голопрозенцефалією. При незрощенні піднебінних відростків виникає 

природжений дефект, названий вовчою пащею,  faux lupinum (частота 0.04%, 

у дівчаток зустрічається частіше, ніж у хлопчиків), при якому є розщілена 

(щілина, розщеплення) твердого і м'якого піднебіння різної протяжності. При 

серединному розщеплюванні губи дефект виникає в результаті порушення 

злиття медіальних носових відростків. 

Вказані аномалії розвитку викликають у дитини порушення живлення і 

дихання і вимагають хірургічного лікування. Причини виникнення розщілени 

піднебіння, як і розщілени губи, пов'язані з дією багатьох чинників. Ці 

дефекти частіше розвиваються при деяких хромосомних аномаліях. Описано 

їх виникнення під дією тератогенних препаратів (протиконвульсивні ліки, 

фенобарбітал і дифенілгідатоін), інфекційних захворювань, опромінювання, 

гормонів. Критичний період дії шкідливих чинників, що викликають вади 

розвитку щелепно-лицевої ділянці, відповідає часу найбільшої активності 

процесів формування структур обличчя (4-8 тижні). 

Механізми формування розщелин ділянок обличчя і піднебіння 

неоднакові. Розщілена губи і передніх відділів верхньої щелепи виникають 

внаслідок порушення розвитку первинного піднебіння ембріона. Часто при 

виникненні таких розщелин піднебінні відростки не зростаються при 

переході в горизонтальне положення. При цьому до розщілени первинного 

піднебіння приєднується розщілена вторинного. Розщілена тканин обличчя 

зазвичай розвиваються через дефекти мезенхіми ділянці обличчя, які 

обумовлені порушеннями міграції клітин нервового гребеня або проліферації 



клітин мезенхіми. При розвитку розщілени піднебіння у відсутності 

розщеплення обличчя механізми відрізняються від вказаних. Вони 

включають: 

1) порушення злиття піднебінних відростків внаслідок недостатнього 

росту або відсутності їх переходу в горизонтальне положення; 

2) нездатність піднебінних відростків злитися один з одним після 

встановлення контакту через відсутність руйнування епітелію; 

3) роз'єднання після первинного злиття; 

4) дефектне злиття мезенхіми відростків. 

Макростомія, або поперечна розщілена обличчя, виникає внаслідок 

незрощення максилярних і мандибулярних відростків в їх латеральних 

ділянках, що призводить до формування незвично великої ротової щілини. 

Мікростомія є результатом надмірного зрощення латеральних зон 

максилярних і мандибулярних відростків. 

 

1.6.9. КОМПЛЕКСНІ АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОБЛИЧЧЯ 

 

Клітини нервового гребеня надзвичайно важливі у формуванні великої 

частини щелепно-лицевої ділянці. Тому порушення формування клітин 

нервового гребеня приводять до важких черепно-лицевих дефектів. Оскільки 

ці клітини також беруть участь у формуванні конусно-стовбурових 

ендокардіальних складок, які забезпечують розподіли шляхів відтоку крові 

від серця до легеневих і аортальних судин, багато дітей з черепно-лицевими 

аномаліями страждає і від серцевих аномалій, включаючи артеріальний 

стовбур і тетраду Фалло, транспозицію великих судин. На жаль, клітини 

нервового гребеня –  дуже чутлива популяція клітин, які легко гинуть під 

впливом алкоголю чи ретінової кислоти. Прикладами щелепно-лицевих 

дефектів, пов'язаних з клітинами нервового гребеня. 



Синдром Трічера-Коллінза (нижньощелепно-лицевий дизостоз). 

Характерним є недорозвинення скулових кісток, нижньої щелепи і де-

формація вушної раковини, косі щілини повік, колобоми нижніх повік. 

Синдром Робіна (ряд Робіна) –  характеризується порушенням 

розвитку першої зябрової дуги з максимальним пораженням нижньої щелепи, 

як наслідок –  недорозвинення нижньої щелепи і мікрогнатія. Діти, як 

правило, мають тріаду патологічних ознак: мікрогнатія, щілина піднебіння 

і глосоптоз (язик, обернений назад). Цей дефект також може виявлятися у 

вигляді притиснутого до грудей підборіддя у випадках олігогідрамніона. 

Первинний дефект включає сповільнений ріст нижньої щелепи, і, як 

наслідок, зміщений назад язик, який не виходить між піднебінними 

пластинками, перешкоджаючи таким чином їх розвитку. 

Синдром Ді-Джорджі (синдром третьої і четвертої глоткових 

кишень) –  для дітей з цим синдромом окрім черепно-лицевих дефектів, 

зокрема мікрогнатиї і гіпертелоризму (широко розставлені очі), характерна 

часткова або повна відсутність тимуса і/або паращитоподібних залоз; 

можлива наявність серцево-судинних дефектів (збережений аортальний 

стовбур, перервана дуга аорти), аномалії зовнішнього вуха. Пацієнти з 

повним синдромом Ді-Джорджі мають імунологічні проблеми, 

гіпокальцемію і, в цілому, несприятливий прогноз. Частота цих вад становить  

0,011%. 

Півлицева мікростомія (синдром Голденгара) –  черепно-лицеві 

аномалії верхньої щелепи, тім'яної і скулової кісток, які мають менший 

розмір і сплюснуті. У таких пацієнтів зазвичай є дефекти вух (анотія, 

мікротопія), очей (пухлини і дермоіди очного яблука) і хребетного стовпа 

(злиття і щілина хребта). У 65% випадків спостері гається асиметрія. У 50% 

випадків зустрічаються такі аномалії серця, як тетрада Фалло і дефекти 

міжшлуночкових перегородок. Причини цієї патології невідомі, але 

можливо це пов'язано з плейотропною дією гена, порушення структурної 

організації якого привело до розвитку синдрому Голденгара. 



 

1.6.10. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ШИЇ 

 

Зсув тканин тимуса і паращитоподібної залози. Оскільки залозиста 

тканина, яка походить з горлових кишень, мігрує під час ембріогенезу, 

додаткові залози або залозиста тканина може затримуватися на шляху свого 

переміщення. Це особливо характерно для тимуса, який може зберегти 

шийну локалізацію, а також для паращитоподібних залоз. Нижні 

паращитоподібні залози мають більш варіабельну позицію, ніж верхні, і іноді 

розташовуються в ділянці розділення загальної сонної артерії. 

Горлові фістули формуються тоді, коли друга горлова дуга по тих або 

інших причинах не росте в каудальному напрямі, надвисаючи над третьою і 

четвертою дугами, внаслідок чого залишки другої, третьої і четвертої щілин 

залишаються сполученими з поверхнею шиї через вузький канал. Така 

фістула локалізується безпосередньо спереду від груднино-ключично- 

сосковоподібного, зазвичай забезпечує дренаж латеральної шийної кісти. Ці 

кісти –  залишки шийної пазухи і найчастіше бувають розташовані під кутом 

нижньої щелепи, хоча їх можна також знайти в будь-якій ділянці уздовж 

переднього краю груднино-ключично-сосковоподібного м'яза. Досить часто 

латеральна кіста шиї непомітна при народженні, але стає помітною внаслідок 

збільшення в дитинстві. 

Внутрішні горлові фістули є рідкісними і виникають при з’єднанні 

шийної пазухи з порожниною горла тонким каналом, який зазвичай 

відкривається в ділянці мигдалин. Така фістула –  наслідок розриву мембрани 

між другою горловою щілиною і кишенею, виникає на певному етапі 

ембріогенезу. 

 

1.6.11. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЯЗИКА 

 



Порушення нормального ходу розвитку язика призводить до 

виникнення ряду природжених аномалій цього органу. Найбільш частою 

(1:3000 новонароджених –  0.33 %) є укорочення вуздечки язика, внаслідок 

якого кінчик язика фіксований до дна порожнини рота і порушена його 

рухливість – анкілоглосія. Цей дефект обумовлюється неповним 

руйнуванням епітеліальних клітин, які в ході розвитку язика вростають в 

належну мезенхіму, а надалі дегенерують, утворюючи жолобок навколо 

язика (у нормі вони повинні зберігатися тільки в ділянці вуздечки). При 

синдромі Робіна можливий глосоптоз –  язик, обернений назад. 

Характерною аномалією розвитку язика є розщеплювання кінчика 

язика внаслідок неповного злиття бічних горбків. Іноді з цієї ж причини на 

поверхні язика є глибока щілина (розщеплений язик). Описано формування 

додаткового язика з матеріалу непарного горбка, що неправильно 

розвивається. Непропорційний розвиток язика призводить до формування 

надмірно великого або маленького язика. Ці аномалії носять назву 

макроглосії і мікроглосії відповідно. 

 

1.6.12. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЛИННИХ ЗАЛОЗ 

 

Серед описаних вад розвитку слинних залоз найчастіше зустрічається 

їх аплазія, при якій порушується їх закладка і подальший розвиток. 

Припускають, що аплазія зазвичай пов'язана з порушенням нормальних 

процесів індукції епітелію, який є джерелом розвитку функціонально 

провідної тканини залоз. Частіше зустрічається неповна аплазія (порушення 

розвитку всіх слинних залоз), а часткова –  коли порушується розвиток лише 

однієї або декількох залоз. Це свідчить про локальний характер дії чинників, 

що індукують розвиток. При дистопії, або гетеротипії закладка залози (або 

деякої її частини) зміщується у порівнянні з нормою, внаслідок чого 

порушується її топографія. Виявляються також вади розвитку вивідних 

проток залоз –  їх відсутність, зсув, відсутність просвіту –  атрезія, або різке 



мішковидне розширення –  ектазія (гр. ektasis –  розтягнення), яка 

найчастіше зачіпає головну протоку. 

 

1.6.13. ВАДИ РАННІХ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ЗУБІВ 

 

Порушення ранніх стадій розвитку зубних зачатків приводять до 

різноманітних дефектів у формуванні усіх або окремих зубів. Причина 

деяких порушень обумовлена відхиленнями нормального перебігу зубних 

зачатків. 

 При порушенні закладки емалевих органів (наприклад, у випадках 

спадкового захворювання – ектодермальної дисплазії) у хворих 

спостерігається відсутність зубів – адентія. Адентія може бути повною (зуби 

відсутні повністю) або частковою (є окремі неправильно сформовані зуби). 

При підвищеній активності зубної пластинки вона утворює додаткові емалеві 

органи, які розвиваються в додаткові (надкомплектні) зуби. Зрідка 

формуються зачатки, що дають початок зубам, які передують тимчасовим. 

Вони прорізуються до моменту народження або незабаром після нього. У 

рідких випадках зубна пластинка після формування закладок емалевих 

органів постійних зубів формує закладки третьої зміни зубів. Як правило, при 

цьому утворюються тільки окремі зуби. 

Ряд порушень розвитку зубів може бути наслідком відхилення 

нормального перебігу утворення і диференціювання зубних зачатків. 

Зокрема, макро-  і мікродонтія –   порушення, пов'язані з формуванням дуже 

крупних або дрібних зубів, обумовлені відхиленнями ходу формування 

зубних зачатків. Порушення на цій же стадії, викликані дією шкідливих 

загальних і місцевих чинників, приводять до формування зубів з аномаліями 

форми. Описані різноманітні зміни форми зубів, деякі з них настільки 

характерні, що можуть мати діагностичне значення, указуючи на природу 

ушкоджувального чинника. 

 



1.6.14. ПОРУШЕННЯ ДЕНТИНОГЕНЕЗУ 

 

Порушення дентиногенезу може відбутися при формуванні його 

органічного матриксу, при мінералізації або на обох цих етапах. Аномалії 

матриксу характерні для спадкового захворювання, званого недосконалий 

дентиногенез (dentinogenesis imperfecta). При цьому захворюванні 

структура емалі не змінена, проте її з'єднання з дентином неміцне, внаслідок 

чого емаль відколюється. При порушеннях звапніння виявляються 

кальцесферіти, які не зливаються один з одним, залишаючи дуже крупні зони 

інтерглобулярного дентину. 

 

1.6.15. ПОРУШЕННЯ ЕМАЛОГЕНЕЗУ 

 

Енамелобласти дуже чутливі до зовнішніх впливів, які призводять до 

відхилень нормального перебігу емалогенезу. Навіть невеликі дії можуть 

виявлятися морфологічно помітними змінами складу і кількості емалі. 

Значніші відхилення здатні приводити до глибоких порушень енамелогенеза 

і навіть загибелі енамелділянців. 

Якщо дія ушкоджувального чинника припадає на період секреції емалі, 

то кількість емалі (товщина її шару), що утворюється, в даній ділянці 

знижується. Таке порушення носить назву недорозвинення, або гіпоплазії 

емалі. Якщо дія співпадає з періодом дозрівання емалі, більшою чи меншою 

мірою порушується її мінералізація. Такий стан називається 

гіпокальцифікацією емалі. При цьому емаль з пониженим змістом 

мінеральних речовин легко піддається декальцинуванню і карієсу і 

гіпокальцифікація емалі можуть зачіпати один зуб, декілька зубів або всі 

зуби. У цих випадках причини порушень мають відповідно локальний, 

системний або спадковий характер. Найбільш поширеними системними 

чинниками є ендокринопатії –   захворювання, що супроводжуються 

гарячковими станами, порушенням живлення, і токсичні дії деяких речовин. 



Локальна гіпоплазія емалі може зачіпати лище один зуб або тільки 

його частину. Вона зазвичай зумовлена місцевими порушеннями, наприклад,  

травмою, остеомієлітом; у постійному зубі вона може викликатися 

періапікальною інфекцією відповідного тимчасового зуба. 

Системна гіпоплазія емалі розвивається при різних інфекційних 

захворюваннях і метаболічних порушеннях, охоплюючи декілька зубів, у 

яких під час хвороби відбувалося формування емалі. Після одужання 

нормальний процес амелогенеза поновлюється. В результаті на зубах 

клінічно помітні смужки гіпоплазованої емалі, що чергуються з нормальною 

емалю. Якщо нормальний розвиток емалі кілька разів переривається 

внаслідок метаболічних розладів, то виникає множинна гіпоплазія емалі. 

Дефекти емалі можуть обумовлюватися прийомом антибіотиків 

тетрациклінового ряду. Тетрациклін включається у мінералізовані тканини, 

приводячи до гіпоплазії емалі і її коричневої пігментації («тетрациклінові 

зуби»). Ступінь пошкодження емалі залежить від дозування антибіотика і 

тривалості його введення. 

Спадкова (природжена) гіпоплазія емалі, або недосконалий 

емалогенез (amelogenesis imperfecta), зачіпає всі зуби (як тимчасові, так і 

постійні), в яких вражається вся коронка. Оскільки товщина емалі при цьому 

різко знижується, зуби мають жовто-коричневий колір. Недосконалий 

емалогенез може поєднуватися з недосконалим дентиногенезом. 

Локальна гіпокальцифікація емалі, як правило, обумовлена міс-

цевими порушеннями. Системна гіпокальцифікація охоплює всі зуби, в яких 

дія ушкоджувального чинника припала на період дозрівання емалі. Найбільш 

поширеним прикладом такого порушення може служити аномальне 

звапніння емалі зубів при підвищеному вмісті фтору у питній воді (у 5 і 

більше разів перевищують його концентрацію у фторованій воді), що 

призводить до розвитку захворювання, що іменується флюорозом. Для 

флюорозу характерне формування так званою «роз'їденої міллю» емалі, в 

якій виявляються множинні ділянки гіпомінералізації. 



Природжена гіпокальцифікація емалі –   спадкове захворювання, 

при якому порушення виявляються у всіх зубах. Відразу після прорізування 

коронка має нормальну форму, проте емаль відрізняється м’якістю, тьмяним 

кольором, швидко стирається або відділяється шарами. 

 

1.6.16. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПОРОЖНИН ТІЛА 

 

Дефекти стінки тіла. Дефекти вентральної стінки тіла, що виникають 

як у грудній, так і черевній ділянках, можуть спричинювати вади серця, 

органів черевної порожнини, сечостатевої системи. Зазначені дефекти стінки 

можуть бути наслідком порушення процесів формування складок зародка. В 

цьому випадку недорозвиненість однієї або декількох з чотирьох складок 

(головної, хвостової чи двох бічних), що в нормі забезпечують формування 

вентральної стінки навколо пупка, зумовлює ваду розвитку цієї стінки. 

Іншою причиною такого роду дефекту може бути порушення розвитку 

окремих структур у складі стінки тіла зародка – м’язів, кісток, шкіри. 

Розщілена груднини –   це вада, що виникає внаслідок порушення 

росту по серединній лінії двох пластинок мезодерми, з яких формується ця 

кістка. За наявності розщілени груднини або відсутності її нижньої третини 

серце може випинати крізь цей дефект або навіть знаходитись поза грудною 

порожниною (ектопія серця). Часом дефект поширюється і на черевну 

стінку, спричиняючи цілий спектр порушень, відомих як пентада Кентріла, 

у якій поєднуються: 

1) розщілена груднини; 

2) ектопія серця; 

3) омфалоцеле; 

4) діафрагмальна грижа; 

5) природжені вади серця (дефект міжшлуночкової перегородки, 

тетрада Фалло). 



Ектопія серця виникає внаслідок порушення розвитку головної та 

бічної складок. 

Пупкова грижа (омфалоцеле) –   це випинання органів черевної 

порожнини крізь збільшене пупкове кільце. Ці органи, серед яких можуть 

знаходитися печінка, тонка кишка, товста кишка, шлунок, селезінка, сечовий 

міхур, укриті амніоном. Причиною пупкової грижі є неспроможність 

нутрощів утягнутися в порожнину тіла з їх фізіологічного випинання 

протягом 6-10 тижнів розвитку. Ця вада трапляється з частотою 0,01% і 

супроводжується високим рівнем смертності (25%) та багатьма іншими 

аномаліями, такими, як аномалії серця (50%) та дефекти розвитку нервової 

трубки (40%). Приблизно у 50% новонароджених з омфалоцеле виявляють 

хромосомні аберації. 

Гастрошиз –   це випинання нутрощів крізь дефект черевної стінки 

безпосередньо в амніотичну порожнину. Дефект стінки виникає 

латеральніше пупка, звичайно справа, в ділянці, послабленій при регресії 

правої пупкової вени. Нутрощі при цьому не вкриті ні очеревиною, ні 

амніоном і тому можуть ушкоджуватись амніотичною рідиною. У випадку 

омфалоцеле чи гастрошизу рівень ά–  фетопротеїну в амніотичній рідині 

підвищений, що можна виявити пренатально. 

Гастрошиз трапляється з частотою 0,01% новонароджених, проте 

кількість народжених дітей з цією вадою зростає, особливо від молодих 

жінок, і цей феномен пов'язують зі вживанням ними кокаїну. На відміну від 

омфалоцеле, гастрошиз не супроводжується хромосомними абераціями, а 

також іншими вадами розвитку, і тому ймовірність виживання 

новонароджених з цією вадою висока. Разом з тим, перекручення 

випинаючих кишок може призвести до перетискання їх кровоносних судин, 

гангрени значного відрізку кишки і смерті плода. 

 

1.7. АНОМАЛІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ 

 



1.7.1. ДІАФРАГМАЛЬНІ ГРИЖІ 

 

Природжена діафрагмальна грижа є однією з найпоширеніших 

аномалій розвитку (частота розвитку 0,05%). Причиною виникнення цієї вади 

найчастіше є порушення процесу закриття перикардіальноочеревинних 

каналів однією або й обома плевроочеревинними перетинками. В цьому 

випадку порожнина очеревини та плевральні порожнини залишаються 

сполученими між собою вздовж задньої стінки тіла, й органи черевної 

порожнини можуть проникати в плевральну порожнину. У 85-90% випадків 

природжена діафрагмальна грижа розвивається з лівого боку, в грудну 

порожнину можуть проникати петлі кишок, шлунок, селезінка і навіть 

частина печінки. Внаслідок цього серце зміщується допереду, легені стис-

каються і залишаються недорозвиненими. Ця вада часто несумісна з життям 

(75% смертності) внаслідок гіпоплазії та дисфункції легенів. 

У деяких випадках порушується розвиток невеликої ділянки м'язової 

частини діафрагми, і грижа може залишатись нерозпізнаною протягом 

кількох років життя дитини. Такий дефект частіше виникає в передній 

ділянці діафрагми і зветься пригруднинною грижею. В цьому разі невелике 

випинання очеревини, що може містити петлі кишок, проникає в грудну 

порожнину між груднинною і реберною частинами діафрагми. 

Діафрагмальна грижа іншого типу –   грижа стравохідного проходу, 

скоріше за все, виникає внаслідок вродженого вкорочення стравоходу. При 

цьому і верхня частина шлунка знаходиться в грудній порожнині, а ділянка 

шлунка, що локалізується на рівні проникнення крізь дефект діафрагми, 

сильно звужена. 

1.7.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ РОЗТАШУВАННЯ 

 

Зворотнє розташування органів (абдомінальне суцільне або 

тотальне), situs viscerus inversus abdominalis seu totalis. Це аномалія, що рідко 

зустрічається. Вона відбувається в результаті повороту кишкової трубки не 



зліва направо, а у зворотному напрямі. В результаті усі органи шлунково- 

кишкового тракту розташовуються дзеркально. Як правило, функція органів 

не порушується, але при патології лікарям важко в постановці діагнозу. 

Можливе часткове дзеркальне положення органів черевної порожнини –   

situs viscerus inversus portionis. При цьому печінка і шлунок міняються своїми 

топографічними ділянками, а похідні задньої кишки залишаються у 

нормальному анатомічному положенні. 

 

1.7.3. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СТРАВОХОДУ 

 

Аплазія –   це повна або часткова відсутність ембріональної закладки 

стравоходу. 

Атрезія стравоходу і трахеостравохідна нориця виникають внаслідок 

спонтанного відхилення трахеостравохідної перегородки в дорзальному 

напрямку або ж зміщення допереду дорзальної стінки передньої кишки. 

Найчастіше проксимальна частина стравоходу закінчується сліпо, а 

дистальна його частина сполучається з трахеєю за допомогою вузького 

каналу безпосередньо над біфуркацією. Інші різновиди патології розвитку 

цієї ділянки трапляються значно рідше. Частіше зустрічаються стравохідно– 

трахейні фістули. Вони виникають в результаті неповного розділення 

кишкової трубки і трахеї. Зустрічаються три основні варіанти даної вади: 1) 

вузька і довга фістула; 2) коротка і широка фістула; 3) загальна стравохідно- 

трахейна стінка. Як правило, за наявності фістули співустя розташовується 

високо –   на рівні VII шийного і I грудного хребців, тобто в місці закладки 

органів дихання, на межі головної і передньої кишок. Наявність фістули 

(свищуватого ходу) супроводжується аспірацією рідини і їжі в дихальні 

шляхи і призводить до виникнення аспіраційної пневмонії. 

Атрезія – це часткова або повна (на всьому протязі) облітерація 

стравоходу, коли замість трубки формується фіброзно-м’язовий тяж. Атрезія 

стравоходу перешкоджає нормальному проходженню амніотичної рідини в 



шлунково-кишковий тракт, що зумовлює надмірне накопичення рідини в 

амніотичній порожнині (багатоводдя, полігідрамніоз).  

Іншою вадою розвитку стравоходу є його звуження (стеноз). Стенози 

звичайно трапляються в нижній третині стравоходу через неповну 

реканалізацію, судинні аномалії або нещасні випадки, що призводять до 

порушень кровообігу. Іноді порушується процес видовження стравоходу, 

внаслідок чого верхня частина шлунка втягується у стравохідний розтвір 

(отвір) діафрагми і розвивається природжена грижа (кила) стравохідного 

розтвору. 

 

1.7.4. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ШЛУНКУ 

 

1. Агенезія шлунка – відсутність шлунка, вкрай рідкісний порок, що 

поєднується з важкими аномаліями розвитку інших органів. 

2. Атрезія шлунка – зазвичай локалізується в пілоричному відділі. В 

більшості випадків при атрезії вихід з шлунку закритий діафрагмою, 

локализующейся в антральном або пилорическом відділі. Більшість мембран 

перфоровані і являють собою складку слизової оболонки без залучення 

м'язової. 

3. Гіпоплазія шлунка – малі розміри шлунка. Макроскопічно шлунок 

має трубчасту форму, сегменти його не диференціюються. 

4. Стеноз воротаря шлунка гіпертрофічний вроджений (син.: 

пилоростеноз гіпертрофічний) – звуження просвіту пілоричного каналу 

внаслідок аномалії розвитку шлунка у вигляді гіпертрофії, гіперплазії і 

порушення іннервації м'язів воротаря, проявляється порушенням прохідності 

його отвори в перші 12-14 днів життя дитини. Популяційна частота -- від 0,5 

на 1000 до 3:1000 новонароджених.. 

5. Подвоєння шлунка – наявність ізольованого або сообщающегося з 

шлунком або дванадцятипалої кишкою полого освіти, частіше розташованого 

на великій кривизні або на задній поверхні шлунка. Становить близько 3% 



всіх випадків дуплікацій шлунково-кишкового тракту. Наявність додаткового 

органу, розташованого паралельно основному, є казуїстикою. Описаний 

випадок "дзеркального" подвоєння шлунка, додатковий шлунок 

розташовувався уздовж малої кривизни, маючи загальну м'язову стінку з 

основним шлунком, малий сальник був відсутній. 

6. Пілоростеноз виникає внаслідок гіпертрофії циркулярної (у меншій 

мірі подовжньої) мускулатури шлунку в ділянці пілоруса (воротаря). Сильне 

звуження затримує просування їжі, що призводить до безупинної блювоти. 

 

1.7.5. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКИ І ЖОВЧНОГО МІХУРА 

 

При аномаліях печінки, діафрагми і жовчних шляхів жовчний міхур 

може мати саме незвичайне положення, розташовуючись над печінкою, 

наперед від неї або за нею. При відсутності тіні жовчного міхура на 

холеграммах ці порушення можуть бути розпізнані по комп'ютерних 

томограммам. Особливо важливо згадати дві аномалії положення: а) 

лівосторонній жовчний міхур, що не під правою, а під лівою часткою 

печінки, і при холецистографии в прямій проекції вирисовивающийся зліва 

від серединної лінії; б) маятниковий жовчний міхур - міхур, що володіє 

власною довгою брижею.  

Перегини і перетяжки жовчного міхура виявляються часто і добре 

відомі рентгенологам. Вони бувають поодинокими і множинними і деколи 

надають жовчного міхура химерну форму, яку порівнюють з формою 

фрігійського ковпака, листя клена, поштового ріжка і т. д. Формування однієї 

перегородки або багатьох неповних перегородок (мультисептированний 

жовчний міхур) пов'язане з порушенням розвитку пузи лікування для 

відновлення нормального акту сечовипускання 

Додаткові печінкові протоки і подвоєння жовчного міхура зазвичай 

є безсимптомними. Але ці аномалії набувають клінічного значення при 

патології. Іноді протоки, які в своєму розвитку проходять стадію облітерації, 



не реканалізуються. Ця аномалія називається запечінкова жовчна атрезія 

(частота 0,067%). У 15-20% пацієнтів з цією аномалією проксимальні жовчні 

шляхи розвинені нормально і дефект може бути усунений за допомогою 

операції, але решта випадків не сумісна з життям і єдиним виходом може 

бути трансплантація печінки. При порушенні процесів формування 

жовчовивідних протоків усередині печінки виникає атрезія або гіпоплазія 

внутріпечінкових жовчних шляхів (частота 0,001%). 

 

1.7.6. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Незростання закладок підшлункової залози, тобто коли окрім 

основної залози є часточки і між листками вентральної брижі або 

безпосередньо у стінці шлунку. Вентральний панкреатичний виріст в нормі 

складається з двох частин, які зливаються, повертаючись навколо 

дванадцятипалої кишки, і дорзальним панкреатичним виростом. В деяких 

випадках права частина вентрального зачатка зберігає нормальний напрям 

переміщення, а лівий мігрує у протилежному напрямі. Внаслідок цього 

формується кільцева підшлункова залоза, яка охоплює дванадцятипалу 

кишку, стискаючи її і, іноді, приводячи до повної обструкції. 

Додаткова підшлункова залоза може сформуватися в будь-якій 

ділянці, починаючи з дистального сегменту стравоходу і закінчуючи 

верхівкою первинної кишкової петлі. Найчастіше вона локалізується в 

Меккелевому дивертикулі, де зберігає всі характерні риси підшлункової 

залози.  

 

 

 

1.7.8. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ КИШЕЧНИКА 

 



Вади бриж. У фізіологічних умовах висхідна ободова кишка, за винят-

ком її найбільш каудальної частини (довжиною приблизно 2,5 см), 

зростається зі задньою черевною стінкою і вкрита очеревиною спереду та з 

боків. У разі, коли частина її брижі не редукується, виникає аномалія 

розвитку –  рухома сліпа кишка. У тих випадках, коли брижа висхідної 

ободової кишки взагалі не редукується, корінь брижі порожньої і клубової 

кишок прикріплюється до задньої черевної стінки в дуже обмеженій ділянці 

навколо початкової частини верхньої брижової артерії. Така незвичайно 

довга брижа дозволяє надміру широкий об'єм переміщення кишок, що може 

спричинити заворот сліпої і ободової кишок. З тієї ж причини позаду 

висхідної кишки можуть утворитися закутки, і потрапляння до них петель 

тонкої кишки здатне викликати виникнення заободових гриж. 

Вади стінки тіла. Пупкова грижа (омфалоцеле) утворюється 

внаслідок випинання органів черевної порожнини крізь пупкове кільце 

збільшеного розміру. Ці органи можуть включати печінку, тонку і товсту 

кишки, шлунок, селезінку або жовчний міхур, які вкриті амніоном. 

Причиною вади є порушення процесу повернення нутрощів у черевну 

порожнину з їх фізіологічного випинання протягом перших шести тижнів 

розвитку. Вада трапляється з частотою 2,5 на 10000 новонароджених, 

супроводжується високим рівнем смертності (25%) і багатьма іншими 

аномаліями, як– то аномаліями серця (50%) чи дефектами розвитку нервової 

трубки (40%). При цьому у 50% новонароджених з омфалоцеле виявляють 

хромосомні аберації. 

Гастрошиз –   це випинання нутрощів крізь дефект передньої черевної 

стінки безпосередньо в амніотичну порожнину. Дефект стінки виникає 

латеральніше пупка, звичайно справа, в ділянці ослабленій при регресії 

правої пупкової вени. 

Вади жовткової протоки. У 2-4% людей невелика частина жовткової 

протоки залишається у вигляді відростка клубової кишки, що має назву 

дивертикула Меккеля. У дорослої людини цей дивертикул знаходиться 



приблизно за 40-50 см від кінця клубової кишки і відходить від поверхні 

кишки, протилежної до брижі. Цей аномальний залишок звичайно не виявляє 

себе ніякими симптомами, за винятком тих випадків, коли у ньому міститься 

тканина підшлункової залози або слизова оболонка шлунка, що уможливлює 

виникнення у ньому виразок з кровотечами і навіть перфорацією. Іноді 

жовткова протока не редукується на всьому протязі, утворюючи пряме 

сполучення між пупком та кишковим трактом і крізь отвір пупка можливе 

виділення фекалій. Ця вада зветься пупковою, або жовтковою, норицею. В 

іншому випадку обидва кінці жовткової протоки перетворюються в зв'язки, а 

середня частина формує велику кісту, що зветься жовтковою кістою, або 

ентерокістомою. Оскільки зв'язка перетинає черевну порожнину, можливе 

перекручення кишкових петель навколо цього фіброзного утворення та їх 

обструкція внаслідок защемлення або завороту. 

Вади обертання кишкової петлі. Аномальне обертання кишкової 

петлі може призводити до завороту кишок і порушення їх кровопостачання. 

В нормі первинна кишкова петля обертається на 270° проти годинникової 

стрілки. Однак, у деяких випадках поворот обмежується 90°. Внаслідок цього 

ободова і сліпа кишки першими повертаються з їх фізіологічного випинання 

у черевну порожнину і займають у ній крайнє ліве положення (лівобічна 

ободова кишка), тоді як решта кишок опиняється справа. Зворотне 

обертання кишкової петлі виникає тоді, коли первинна петля обертається на 

90° за годинниковою стрілкою. Внаслідок цього поперечна ободова кишка 

локалізується за дванадцятипалою кишкою і опиняється позаду верхньої 

брижової артерії. Подвійні кишкові петлі й кісти можуть виникати будь– 

де на протязі кишкової трубки. Найчастіше вони утворюються в ділянці 

клубової кишки, де можуть мати форму як довгого сегмента, так і 

невеличкого дивертикула. Симптоми звичайно виникають у ранньому періоді 

життя. У 33% ці вади поєднуються з іншими дефектами, такими, як кишкові 

атрезії, неперфорований відхідник, гастрошиз або пупкова грижа. Причина 



виникнення вад не з'ясована; можливо, вони є наслідком аномальної 

проліферації кишкової паренхіми. 

Атрезії і стенози кишок. Атрезії і стенози можуть виникати у будь– 

якій ділянці кишки. Найчастіше ці вади трапляються в дванадцятипалій, 

рідше –  в ободовій, порожній та клубовій кишках (0,067% новонароджених). 

Атрезії верхньої частини дванадцятипалої кишки, найвирогідніше, 

виникають внаслідок порушення її реканалізації. Каудальніше 

дванадцятипалої кишки стенози й атрезії виникають, найімовірніше, 

внаслідок порушення кровопостачання, спричиненого аномальним 

обертанням кишкових петель, заворотом, гастрошизом, омфалоцеле або 

іншими факторами. Порушення кровопостачання призводить до звуження 

або навіть змертвіння сегментів кишки. У 50% випадків така ділянка 

дегенерує, в 20% –   перетворюється на фіброзний тяж. Ще в 20% ушкоджена 

ділянка сильно звужується, а частини кишки відмежовуються тонкою 

перегородкою. На стенози і множинні атрезії припадає приблизно по 5% від-

повідно. Атрезія типу «шкірки яблука» –   це окремий різновид атрезій. 

Вона спостерігається в 10% випадків усіх атрезій, виникає в проксимальній 

частині порожньої кишки. Довжина кишки при цьому вкорочується, а 

частина, що лежить дистальніше ураження, скручується навколо залишкової 

брижі. Новонароджені з такою вадою мають зменшену масу тіла, і в них 

звичайно наявні ще й інші аномалії розвитку. 

Загальна дорсальна брижа. У ембріональної кишки до двох місяців 

утробного розвитку зберігається загальна дорсальна брижа упродовж всієї 

кишки. У собаки і кішки вона зберігається все життя, оскільки не 

відбувається повороту висхідного коліна кишкової трубки. У людини в 

ділянці дванадцятипалої кишки, висхідної і низхідної кишок брижа 

редукується. Це пристосування виникає у зв'язку з вертикальним 

положенням тіла для обмеження рухливості кишок. У тварин черевна стінка 

є не передньою, а нижньою, тому органи не відрізняються такою великою 

рухливістю. Якщо загальна дорсальна брижа у людини зберігається, то 



нерідко виникають завороти, що ускладнюються кишковою непрохідністю. 

Два крайні типи розташування сліпої кишки – підпечінкове і тазове. Процес 

повороту висхідного коліна ембріональної кишкової петлі призводить до 

того, що сліпокишкове потовщення розташовується в правому підребер'ї біля 

печінки. Надалі сліпокишкове потовщення опускається. Якщо ж цей процес 

сповільнюється, то сліпа кишка і червоподібний відросток можуть 

знаходитися в ділянці печінки. В даному випадку при запаленні 

червоподібного відростка дуже важко поставити правильний діагноз, 

оскільки насамперед лікарі думають про запалення жовчного міхура. Інша 

крайність, коли ріст сліпокишкової закладки надмірно швидкий і сліпа кишка 

з червоподібним відростком опиняється в порожнині малого тазу. При 

такому розташуванні особливі труднощі при діагностиці апендициту 

виникають у жінок, оскільки в даному випадку клінічна картина схожа з 

проявами запалення придатків матки. Дві крайні форми червоподібного 

відростка дуже довгий (описані випадки –  до 20-25 см) і повна  відсутність. 

Дві крайні форми довжини брижі сигмоподібної кишки –   мегамезосигма і 

мікромезосигма (можлива і її повна відсутність). Дві крайні форми довжини 

порожнисто – клубової петлі тонкої кишки –   надто коротка і дуже довга. 

При дуже короткій тонкій кишці всмоктування продуктів розщеплювання їжі 

зменшене, людина при нормальному живленні залишається дуже худою. При 

дуже довгій тонкій кишці є схильність до ожиріння. 

Вади задньої кишки. Прямокишково-відхідникові атрезії і нориці, 

що трапляються з частотою 1 на 5000 новонароджених, виникають внаслідок 

порушень формування клоаки. Якщо задня ділянка клоаки надто малого 

розміру і, відповідно, задня частина клоакальної мембрани коротка, отвір 

задньої кишки переміщується допереду. Якщо таке порушення розвитку 

стінки клоаки невелике і переміщення отвору задньої кишки незначне, 

виникає нижнє сполучення задньої кишки з піхвою чи сечівником. Якщо 

задня ділянка клоаки дуже мала, отвір задньої кишки займає вище 

положення. Прямокишково-відхідникові атрезії виникають не внаслідок де-



фектів сечо-прямокишкової перегородки, а через зміщення відхідникового 

отвору. Нижні ушкодження спостерігаються удвічі частіше, аніж верхні. 

Проміжні ушкодження рідкісні. Приблизно в 50% випадків атрезії прямої 

кишки та відхідника поєднуються з іншими вадами розвитку.  

Неперфорований відхідник виникає внаслідок порушення процесу 

реканалізації нижньої частини відхідникового каналу.  

Вроджений мегаколон спричинюється відсутністю у стінці кишки 

парасимпатичних вузлів (агангліонарний мегаколон, або хвороба 

Гіршпрунґа). Ці вузли розвиваються з клітин нервового гребеня, що 

мігрують з нервових складок до стінки кишки. Мутації в гені RET і зміни в 

рецепторах тирозинкінази, що керують процесом міграції нервових клітин, 

можуть спричинити вроджений мегаколон. У більшості випадків уражається 

пряма кишка, а у 80% ця вада сягає середини сигмоподібної кишки. У 10–  

20% ушкоджуються поперечна ободова кишка та правобічні ободові 

сегменти і лише в 3% –   ціла ободова кишка. 

 

1.8.  ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Аномалії бронхіального і легеневого дерева (наприклад, трахея із 

сліпим кінцем) дуже різноманітні, але на практиці серйозні аномалії 

зустрічаються рідко. Аномальне галуження бронхіального дерева 

зустрічаються частіше, що іноді призводить до формування додаткових 

сегментів. Ці варіації не мають великого функціонального значення, але 

можуть привести до труднощів при бронхоскопії. 

Агенезія (повна відсутність) однієї або обох легень. 

Аплазія (недорозвинення) однієї або обох легень. 

Природжені бронхоектазії – надмірні мішкоподібні розширення 

термінальних бронхіол. 

Атрезія стравоходу і трахейно-стравохідні фістули (TEF) –   

аномалія розвитку, що піддається корекції у більшості випадків за 



допомогою оперативного втручання. Ці аномалії часто супроводжуються 

іншими дефектами, включаючи аномалії серця (у 33% випадків), анальну 

атрезію, хребетні аномалії, ниркові аномалії, дефекти кінцівок. 

Ускладненням трахейно-стравохідних фістул є полігідрамніоз (багатоводдя), 

оскільки амніотична рідина не може проходити до шлунку і кишківника. 

Зворотне розташування органів грудної порожнини (viscerus 

inversus) – варіант розвитку органів дихальної системи, може бути 

самостійним або нерідко поєднується із зворотнім положенням органів 

черевної порожнини. 

Хвороба гіалинових мембран –   викликана порушенням функції 

альвеолоцитів II типу, як наслідок браку сурфактанту. Веде до розвитку 

респіраторного дистрес-синдрому (RDS), який часто призводить до смерті 

недоношеного немовляти. 

Ектопічні легеневі частини починаються від трахеї або стравоходу. 

Вважають, що ці частини виникають з додаткових респіраторних бруньок 

передньої кишки, які розвиваються незалежно від основної дихальної 

системи. 

Природжені кісти легенів є клінічно найбільш важливими. 

Формуються шляхом дилатації термінального або більшого по калібру 

бронха. Ці кісти можуть бути маленькими і численними, даючи легеням на 

рентгенограмі вид бджолиної соти, або, навпаки, може бути присутньою одна 

кіста, або декілька великих. Кистозні структури легенів, як правило, погано 

дренуються, при цьому часто викликаючи хронічні інфекції. 

 

1.9. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ НОСА 

 

Природжені аномалії зовнішнього носа, зумовлені порушенням 

ембріонального розвитку, зустрічаються відносно рідко. Це повна відсутність 

або недостатній розвиток носа, надмірний ріст його частин, ненормальне 

розташування і розвиток всього носа або його відділів. На практиці відмічені 



такі потворності носа, як: подвійний ніс, розщеплення носа, формування носа 

у вигляді одного або двох хоботів, відсутність однієї або обох половин 

зовнішнього носа, нориці або кісти носа, вади розвитку носових раковин, 

атрезія хоан (отворів, через яких ніс з'єднується з глоткою). 

Потворність носа нерідко поєднується з аномаліями розвитку інших 

органів і частин тіла (комбіновані аномалії), наприклад, з незарощенням 

твердого або м'якого піднебіння, верхньої губи, недорозвиненням мозку, 

кінцівок і так далі. 

Менш важкі і доступніші для хірургічного лікування нориці спинки 

носа і дермоїдні кісти, що виникають у зв'язку з порушенням 

ембріонального розвитку зачатків епітелію. Зазвичай, кіста знаходиться під 

спинкою носа в ділянці з'єднання носових кісток з хрящем. Кіста може 

відкриватися норицею, з якого виступає волосся. Тиск кісти викликає 

атрофію прилеглих ділянок кісток, що зумовлює деформацію зовнішнього 

носа. Операції проводять у ранньому дитячому віці, що дозволяє добитися 

кращих косметичних результатів і попереджає неправильний розвиток кісток 

лицевого скелета. 

Природжена атрезія хоан виникає у зв'язку з тим, що в ембріо-

нальному періоді мезенхімна тканина, що закриває у вигляді мембрани 

просвіти хоан, повністю або частково не розсмоктується. Надалі ця мембрана 

найчастіше скостеніє (утворюється кісткова атрезія хоан) або 

перетворюється на сполучну тканину. Двостороння атрезія хоан може 

явитися причиною асфіксії і смерті новонародженого, оскільки у нього немає 

рефлексу відкривати рот для дихання. При частковій атрезії хоан також 

виникають патологічні явища у вигляді неправильного розвитку лицевого 

скелета, зокрема передні верхні зуби ростуть неправильно, формується 

високе піднебіння, а якщо атрезія одностороння, то утворюється високе 

піднебіння тільки з одного боку, носова перегородка відхиляється у бік 

атрезії. 

 



1.10. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОСТАТЕВОГО АПАРАТУ 
 

1.10.1. АНОМАЛІЇ НИРОК І ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ 

 

За даними G. Thompson (1941), 14% дітей народжуються з аномаліями 

сечостатевої систем. Аномалії можуть бути одиничними і множинними, 

легкими (без клінічних проявів) і важкими, а також поєднаними. Найчастіше 

спостерігаються аномалії нирок і верхніх сечовивідних шляхів.  

     Класифікація аномалій нирок і верхніх сечових шляхів за 

Лопаткіним Н.А., Люлько Л.В. (1987): 

I. Аномалії ниркових судин. Аномалії артеріальних стовбурів. 

1. Аномалії кількості і положення ниркових артерій: 

–  додаткова ниркова артерія; 

–  подвійна ниркова артерія; 

–  множинні артерії. 

2. Аномалії форми і структури артеріальних стовбурів: 

–  аневризми ниркових артерій (одно-  і двосторонні); 

–  фібромускулярний стеноз ниркових артерій. 

3. Природжені артеріо-венозні фістули. 

4. Природжені зміни ниркових вен: 

–  аномалії правої ниркової вени (множинні вени, впадання вени яєчка 

в ниркову вену справа); 

–  аномалії лівої ниркової вени (кільцеподібна ліва ниркова вена, 

ретроаортальна ліва ниркова вена, екстракавальне впадання лівої ниркової 

вени). 

II. Аномалії кількості нирок: 

–  аплазія; 

–  подвоєння нирки – повне і неповне; 

–  додаткова (третя) нирка. 



III. Аномалії величини нирок – гіпоплазія (рудиментарна, карликова 

нирка). 

IV. Аномалії розташування і форми нирок. 

1. Дистопія нирок: 

–  одностороння (грудна, поперекова, клубова, тазова); 

–  перехресна. 

2. Зрощення нирок: 

–  одностороннє (L-подібна нирка); 

–  двостороннє (симетричне –   підковоподібна, галетоподібна нирки; 

асиметричне – L-  і S-подібні нирки). 

V. Аномалії структури нирки. 

1. Диспластична нирка. 

2. Мультикистозна нирка. 

3. Полікистоз нирок: 

–  полікистоз дорослих; 

–  полікистоз дитячого віку. 

4. Солітарні кисти нирок: 

–  проста; 

–  дермоїдна. 

5. Парапельвікальна киста, кисти чашечок і балії. 

6. Чашечко– медулярні аномалії: 

–  мегакалікс, полімегакалікс; 

–  губчаста нирка. 

VI. Поєднані аномалії нирок: 

–  з міхурно-сечовивідним рефлюксом; 

–  з підміхуровою обструкцією; 

–  з міхурно-сечовивідним рефлюксом і підміхуровою обструкцією; 

–  з аномаліями інших органів і систем (статевою, кістково-м'язовою, 

серцево-судинною, травною). 

 



1.10.2. АНОМАЛІЇ СЕЧОВОДІВ 

 

Ю.Ф. Ісаков, А.П. Єрохін (1979) пропонують розділити аномалії 

сечоводу на 3 види: аномалії кількості, аномалії будови і форми (так як зміни 

форми сечоводу пов'язані з аномалією будови стінки і з наявними 

перешкодами до відтоку сечі у нижніх сегментах сечоводу); аномалії 

розташування і впадіння. 

А. В. Терещенко (1981) розрізняє 4 види вад розвитку сечоводу: 

1) аномалії кількості (солітарний, подвоєний і втричі більший сечовід, 

сечовід додаткової нирки); 

2) аномалії стінки (анатомічні – стриктури, клапани, клапаноподібні 

складки слизової оболонки, сліпе закінчення сечоводу, уретероцеле, 

дивертикул; функціональні – нейром'язові у вигляді недостатності отвори, 

гіпоплазія чашечно-сечового сегмента, сечово-міхурового сегмента, 

первинна атонія всього сечоводу, ахалазія); 

3) аномалії, обумовлені зовнішніми факторами (аберантними 

судинами, спайками, фіброзними тяжами, відхиленням у розвитку нижньої 

порожнистої або клубової вени – ретрокавальний або ретроилеальний 

сечовід); 

4) аномалії розташування початкового або кінцевого відділів (вроджена 

високу відходження сечоводу від миски, ектопія отвори). 

Класифікація, запропонована А.Ю. Свідлером (1978), включає 4 

основні групи вад розвитку сечоводу. Від перерахованих класифікацій вона 

відрізняється тим, що до аномалій форми сечоводу віднесені, крім 

штопороподібного сечоводу і фіксованих перегинів сечоводу, здавлювання 

його судинами і кісти сечоводу (внутристеночние і околомочеточниковие). 

 

 

На II Всесоюзному з’їзді урологів (1978) була прийнята наступна 

класифікація аномалій сечоводів: 



-  аномалії кількості (аплазія, подвоєння, потроєння і т. д., повне і 

неповне); 

- аномалії положення (ретрокавальний сечовід, ретроілеальний сечовід, 

ектопія отвору сечоводу); 

-  аномалії форми (штопороподібний, кільцеподібний сечоводи); 

- аномалії структури (гіпоплазія, нейром'язова дисплазія, зокрема 

ахалазія, мегауретер, гідроуретеронефроз, клапани, дивертикули, 

уретероцеле). 

 

1.10.3. АНОМАЛІЇ СЕЧОВОЇ ПРОТОКИ 

 

Сечова протока у зародка людини є залишком алантоїса і вже у ранній 

стадії внутрішньоутробного розвитку втрачає свої функції у зв’язку з 

переходом плода на плацентарний кровообіг. Не дивлячись на це, зворотного 

розвитку алантоіса не відбувається і колишня сечова протока зберігається. 

Він бере участь у формуванні пупкового канатика, надалі перетворюючись на 

серединну міхурно-пупочну зв’язку. До моменту народження дитини сечова 

протока зазвичай облітерується. Проте у ряді випадків, особливо у 

недоношених дітей, він залишається відкритим і його облітерація може 

відбутися на 1-му році життя. Але і у осіб зрілого віку нерідко 

спостерігається часткове незарощення сечової протоки, яке клінічно нічим не 

проявляється. 

Часткове або повне незарощення сечової протоки є вадами розвитку. 

Повне незарощення (міхурно-пупокова нориця) зустрічається надзвичайно 

рідко. Частіше спостерігається незарощення однієї з ділянок сечової протоки: 

пупкової (пупковий свищ), середньої (кіста) або міхурної (дивертикул 

сечового міхура). При повному незарощенні сечової протоки з пупка 

виділяється сеча, у більшості випадків –   тільки під час сечовипускання. При 

цьому велика частина сечі витікає через сечівник. Незарощення середньої 

частини сечової протоки також зустрічається порівняно рідко. При цьому, 



оскільки обидва кінці сечової протоки облітеровані, між ними залишається 

сліпа з обох кінців ділянка каналу. У каналі епітелій, який вистиляє стінки 

продукує слиз, який не має виходу, скупчується в каналі, розтягує його стін-

ки, надає йому округлу форму, поступово перетворюючись на кісту. 

Часткове незарощення сечової протоки рідше буває в нижній її частині, яка 

примикає до верхівки сечового міхура. Як правило, така аномалія нічим не 

виявляється. Багато випадків незарощення сечової протоки не 

діагностуються, оскільки хворі до лікаря не звертаються. 

Нерідко з структур сечової протоки розвиваються доброякісні 

(фіброма, аденома і ін.) або злоякісні пухлини (рак різної будови, змішані 

пухлини). 

 

1.10.4. АНОМАЛІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА 

 

            Аномалії розвитку сечоводу трапляються відносно часто – становлять 

майже 20% вад розвитку сечової системи. Вони можуть бути поділені на 

аномалії кількості, будови, розташування і закінчення. На II Всесоюзному 

з'їзді урологів (1978) була прийнята така класифікація: 

I. Аномалії кількості (аплазія, подвоєння, потроєння і т. ін. повне і 

неповне). 

II. Аномалії структури (гіпоплазія, нейром'язова дисплазія, зокрема 

ахалазія, мегауретер, гідроуретеронефроз, клапани, дивертикул, 

уретероцелє). 

III. Аномалії розташування (ретрокавальна, ретроіліальна, ектопія вічка 

сечоводу). 

IV. Аномалії форми (кільцеподібна, штопороподібна). 

Аплазія (агенезія) сечоводу є дуже рідкісною вадою розвитку і 

трапляється у 0,2% хворих з аномаліями нирок та сечових шляхів. Двобічна 

вада зазвичай поєднана з двобічною агенезією нирок і несумісна з життям. 

Однобічна вада так само є складовою ниркової аплазії. Іноді можна виявити 



сечовід у вигляді фіброзного тяжа або відростка, який закінчується сліпо. 

Потреба в лікуванні виникає при розвитку різноманітних ускладнень. В 

такому випадку вдаються до оперативного лікування – видалення кукси 

сечоводу. 

Подвоєння сечового міхура –  існує перегородка між правою і лівою 

половинами сечового міхура. У кожній з них відкривається отвір сечоводу. 

Кожна половина сечового міхура має шийку. Повне подвоєння сечового 

міхура поєднується з подвоєнням сечівника. При неповному подвоєнні є 

загальна шийка подвоєного міхура, сечівник один. Дуже рідко зустрічається 

неповна перегородка, що розділяє порожнину сечового міхура у сагітальному 

або фронтальному напрямках.  

Потроєння сечоводу – надзвичайно рідкісна вада розвитку. Описана 

наявність у хворих 4, 6, 12 сечоводів. Аномалії діагностують шляхом 

оглядової уретеро- і цистоскопії, ультразвукового дослідження, екскреторної 

урографії, комп'ютерної томографії. 

Гіпоплазія сечоводу зазвичай поєднується з гіпоплазією відповідної 

нирки. Гіпоплазований сечовід є тонкою трубкою внаслідок недостатнього 

розвитку м'язових волокон. Просвіт його може бути облітерованим.. 

       Нервово-м'язова дисплазія сечоводу – поширена тяжка природжена 

аномалія розвитку верхніх сечових шляхів. При цій патології недорозвинені 

нервово-м'язові елементи сечоводу поєднуються з вузькістю 

передміхурового, юкставезикального або інтрамурального відділів сечоводу. 

Поєднання цих двох факторів призводить до поступового зниження тонусу і 

розширення сечоводу, спершу у нижньому його відділі, а відтак і по всій 

довжині. 

        Розрізняють три стадії у розвитку даної аномалії:  

1) розширення нижнього відділу сечоводу – ахалазія;  

2) розширення усього сечоводу – мегауретер;  



      3) уретерогідронефроз – розширення і сечоводу, і чашечково-мискової 

системи. Аномалія переважно двобічна, розвивається хронічна ниркова 

недостатність.  

      Уретероцелє – кістоподібний випин інтрамурального відділу сечоводу у 

просвіт сечового міхура, який має вигляд круглястого утвору з 

точкоподібним отвором. Воно зовні вистелене слизовою оболонкою сечового 

міхура, а зсередини – слизовою оболонкою сечоводу. Аномалія найчастіше 

однобічна та при невеликих розмірах перебігає безсимптомно. Двобічне 

уретероцелє реєструється у 20% хворих. Велике уретероцелє спричиняє 

порушення відтікання сечі з нирки, наслідком чого є хронічний пієлонефрит, 

іноді нефролітіаз. Розпізнається уретероцелє шляхом цистоскопії, 

ультразвукового дослідження та екскреторної урографії. Великі уретероцелє 

у жінок можуть бути випнуті через сечовипускний канал (сечівник) назовні, і 

тоді виникає парадоксальне поєднання симптомів: затримка сечовипускання 

внаслідок закупорення сечовипускного каналу і нетримання сечі внаслідок 

спонтанного виділення її безпосередньо з уретероцелє. Лікування при 

великих уретероцелє і при ускладненнях оперативне – висічення уретероцелє 

і зшивання слизових оболонок сечоводу і сечового міхура. Невелике 

уретероцелє можна ліквідувати за допомогою трансуретральної резекції або 

інцизії. 

          Ретрокавальний сечовід – вада, при якій верхня третина правого 

сечоводу спіралеподібно спереду назад охоплює нижню порожнисту вену. На 

урограмах реєструють загин правого сечоводу у середньому відділі. 

Симптомів може і не бути, але якщо аномалія призводить до порушення 

відтікання сечі з нирки, розвиваються хронічний пієлонефрит, гідронефроз, 

нефролітіаз.  

         Ретроіліальний сечовід – розташування сечоводу позад здухвинних 

судин. Це рідкісна вада розвитку.  

       Синдром яєчкової вени – перетиснення правого сечоводу венами яєчка. 

Трапляється дуже рідко. 



Ектопія вічка сечоводу – неправильне закінчення сечоводу, коли 

замість сечового міхура сечовід може закінчуватися у сечовипускному 

каналі, піхві або шийці матки, промежині, прямій кишці, сім'яних міхурцях. 

Найчастіше неправильно закінчується сечовід, що відходить від верхньої 

ниркової миски при подвоєнні.  

          Кільцеподібний сечовід – надзвичайно рідкісна вада розвитку, при 

якій сечовід скручений у вигляді кільця в середній третині.            

         Штопороподібний сечовід – вада розвитку, при якій сечовід скручений 

у вигляді штопора. 

Агенезія (природжена відсутність) сечового міхура – украй рідкісна 

аномалія. Поєднується вона зазвичай з вадами розвитку, несумісними з 

життям. 

Природжена гіпертрофія м'яза, що виштовхує сечу, –   дуже рідкісна 

аномалія розвитку. Міхурово-уретральний сегмент вільно прохідний. 

Внаслідок здавлення інтрамуральних відділів сечоводів аномалія веде до 

пораження верхніх сечових шляхів і нирок. 

Дивертикулом сечового міхура є мішкоподібне випинання його 

стінки. Дивертикули можуть бути поодинокими і множинними. Причиною 

цієї аномалії є неправильне формування стінки сечового міхура. Дивертикули 

найчастіше розташовуються в ділянці отворів сечоводів і бічних стінок 

сечового міхура, в окремих випадках –  на верхівці або в ділянці його дна. 

Природжений дивертикул сполучається з порожниною сечового міхура 

вузьким каналом. Стінка дивертикула складається з таких же шарів, як і 

стінка сечового міхура. Нерідко дивертикул має великі розміри і перевершує 

за об'ємом сечовий міхур. 

Екстрофія сечового міхура –   природжена відсутність передньої його 

стінки і відповідно передньої черевної стінки. Ця аномалія зустрічається з 

частотою 0,025%. У хлопчиків вона спостерігається в 3 рази частіше, ніж у 

дівчаток. Внаслідок внутрішньочеревного тиску задня стінка сечового міхура 

вивертається, а при натуженні випинається у вигляді кулі. 



Екстрофія у хлопчиків часто супроводжується епіспадією, нерідко 

поєднується з паховою грижею, випаданням прямої кишки, аномаліями 

верхніх сечових шляхів. Як правило, лобковий симфіз розщеплений. Між 

лобковими кістками є сполучнотканинне або хрящове включення. У зв'язку з 

дефектом тазового кільця. Пупок відсутній або розташований на межі шкіри і 

слизової оболонки міхурної пластинки. 

Більшість хірургів розрізняють часткове і тотальне розщеплення 

сечового міхура. При частковому розщепленні зберігається пупок, статеві 

органи розвинені нормально, розбіжність лобкових кісток виражена слабо. 

При тотальному розщепленні пупок відсутній, відзначаються розщеплення 

зовнішніх статевих органів, сечівника, лобкового симфізу і інші аномалії. 

Гіпертрофія міжсечовивідної зв'язки є наслідком надмірного 

розвитку пучка м'язових волокон, що йдуть від одного отвору сечоводу до 

другого і складових сечостатевої ділянці. Зустрічається з частотою 0,083% 

новонароджених. 

Мегатрикутник – збільшення сечоміхурового трикутника. У зв'язку з 

тим, що мегатрикутник викликає затримку сечі і збільшення сечового міхура, 

раніше користувалися терміном «мегацист», який фактично є наслідком 

мегатрикутника. 

Надмірність слизової оболонки сечоміхурового трикутника –   вада 

розвитку, що рідко зустрічається. У нормі слизова оболонка на рівні 

сечоміхурового трикутника, в протилежність решті частин сечового міхура, 

інтимно пов'язана з належними волокнами м'яза, що виштовхує сечу. При 

надмірному розвитку слизової оболонки сечостатевої ділянці, вона звисає 

над шийкою сечового міхура, утворюючи клапан, що заважає відтоку сечі. 

Контрактура шийки сечового міхура –   природжена аномалія, що 

характеризується розвитком фіброзної тканини в підслизовому і м’язовому її 

шарах. Контрактура шийки сечового міхура зустрічається як самостійне 

захворювання і спостерігається при інших порушеннях прохідності міхурно- 

уретрального сегменту. У осіб літнього віку завжди спостерігаються запальні 



і склеротичні зміни. У таких випадках мова йде про склероз шийки сечового 

міхура, часто –   про склероз шийки, як компонент склерозу передміхурової 

залози. У дітей – це природжена вада або ускладнення іншої аномалії 

розвитку. 

Підміхурова обструкція. Під підміхуровою обструкцією прийнято 

розуміти перешкоду відтоку сечі на рівні міхурноуретрального сегменту, 

тобто на рівні дистальної частини сечового міхура, що включає 

сечоміхуровий трикутник і шийку сечового міхура, а також в початковій 

частині сечівника до рівня зовнішнього його сфінктера. Виділення такого 

сегменту обумовлене анатомічними, фізіологічними і патологічними 

особливостями. Термін «підміхурова обструкція» збірний і включає численні 

аномалії: гіпертрофію міжсечовивідної зв’язки, мегатрикутник, надмірність 

слизової оболонки трикутника, контрактуру шийки сечового міхура, клапани 

заднього відділу сечівника, гіпертрофію насінневого горбика, стеноз і 

облітерацію сечівника. 

 

1.10.5. КОМПЛЕКСНІ АНОМАЛІЇ НИРОК 

 

Пухлина Вільмса –   це рак нирок, який зазвичай вражає дітей у віці 

до 5 років, але може вражати і плід. Пухлина Вільмса може бути пов'язана з 

іншими аномаліями і синдромами. 

WAGR-синдром характеризується анірідією, гемігіпертрофією і 

пухлиною Вільмса. 

Синдром Деніс-драш включає ураження нирок, псевдогермаф-

родитизм і пухлину Вільямса. 

Набір Поттера виникає внаслідок двосторонньої ренальної агенезії 

(частота 0,01%). Для такої дитини характерна ануридія, олігогідрамніоз 

(зменшений об'єм амніотичної рідини) і вторинна, пов'язана з 

олігогідрамніозом, гіпоплазія легень. У 85% випадків цей стан супро-

воджується іншими важкими дефектами, включаючи відсутність або аномалії 



матки і піхви, сім'явивідної протоки, насінних міхурів. До частих 

асоційованих аномалій відносяться серцеві аномалії, трахеальні і дуоденальні 

атрезії, щілини губи і піднебіння, а також мозкові аномалії. 

 

1.10.6. АНОМАЛІЇ СЕЧІВНИКА 

 

Вродженими клапанами сечівника є перетинки, покриті з обох боків 

слизовою оболонкою. Розташовуються вони в задній частині сечівника на 

рівні насінного горбика, дещо вище або нижче за нього. Анатомічні варіанти 

цієї патології були описані Morgagni (1717). За даними Л. В. Штанько (1965), 

з 27 дітей з природженими аномаліями міхурно-уретрального сегменту у 10 

хворих були клапани задньої частини сечівника. Anderson, Ansell (1966) 

вважають, що у хлопчиків клапани сечівника зустрічаються в співвідношенні 

більш ніж 1 : 50 000.  

Розрізняють три типи клапанів сечівника: 

- клапани (зазвичай два) розташовані нижче за насінний горбик і мають 

чашоподібну форму; цей вид клапанів зустрічається найчастіше;  

- лійкоподібні клапани (частіше множинні) йдуть від насінного горбика 

до шийки сечового міхура;  

- клапани мають вид поперечної діафрагми, розташованої вище або 

нижче за насінний горбик. 

У передній частині сечівника клапан зустрічається украй рідко. 

Походження клапанів пов'язують з неповною редукцією ductus 

paramesonephricus або сечостатевої мембрани. Часто зустрічається поєднання 

клапанів сечівника із стенозом дистальних відділів сечоводів, контрактурою 

шийки сечового міхура і гіпертрофією міжсечовивідної зв'язки. Якщо 

клапани локалізуються у передній частині сечівника, вони розташовуються в 

човноподібній ямці, або в ділянці промежинно– мошонкового кута. Клапани 

мають різну форму –   у вигляді півмісяцевих складок, лійкоподібну, у 



вигляді перетинки з отвором в центрі. Своєю увігнутою стороною вони 

звернені до сечового міхура. 

Украй рідко зустрічається повне подвоєння сечівника, коли обидва 

сечівники відкриваються роздільно у сечовий міхур або з'єднуються в один 

на рівні передміхурової частини сечівника. Обидва сечівники можуть бути 

забезпечені сфінктерами. Один з них проходить через передміхурову залозу, 

інший –   розташовується наперед від неї. У окремих випадках, коли 

додатковий сечівник тягнеться до сечового міхура і він не має повноцінного 

сфінктера, розвивається постійне нетримання сечі. 

Набагато частіше подвоєння сечівника буває частковим. Додаткові 

канали проходять по тильній або нижній поверхні статевого члена. Їх 

вихідний отвір частіше розташовується у вінці головки статевого члена (в 

ділянці човноподібної ямки). У останньому випадку зовнішній отвір 

функціонуючого сечівника відкривається дещо нижче –   в ділянці вуздечки 

крайньої плоті. Довжина додаткових сечівників може бути різною (від 1,5 до 

14,5 см), діаметр –   від 1 мм до 1 см. Частіше вони закінчуються сліпо, 

значно рідше задній кінець уретрального ходу сполучається з сечівником. 

Але співустя буває настільки вузьким, що при сечовипусканні сеча не 

поступає у значній кількості в додатковий сечівник. Тому сечовипускання у 

два струмені буває украй рідко. При сечовипусканні з додаткового каналу 

може з'явитися декілька крапель сечі, або сеча тільки змочує його слизову 

оболонку. 

Подвоєнням сечівника при одному статевому членові називають таку 

патологію, коли при додатковому сечівнику різної довжини є додаткове 

кавернозне тіло. У тих випадках, коли епітеліальні канали не мають 

кавернозного тіла, вони носять назву парауретральних ходів. Патологія ця 

зустрічається не дуже рідко. Парауретральні ходи зазвичай дуже вузькі, 

звивисті, вислані плоским епітелієм. Кінчаються вони сліпо. Зовнішні їх 

отвори розташовуються недалеко від зовнішнього отвору сечівника, у основи 

крайньої плоті на рівні вінця головки. Додатковий сечівник і 



парауретральний хід є наслідком відділення в ембріональний період частини 

уретральної борозни. Іноді додаткові парауретральні ходи можуть 

розвиватися з вивідних протоків передміхурової залози. 

Вроджений дивертикул сечівника –   відносно рідкісна аномалія, яка 

є мішковидним випинанням задньої стінки сечівника, що сполучається з ним 

вузьким ходом. Дивертикул має ті ж шари, що і сечівник, зсередини 

висланий слизовою оболонкою. Природжені дивертикули значно частіше 

локалізуються у передній, і порівняно рідко, в задній частині сечівника. 

Величина дивертикулів може бути різною –   від 1 до 5–  6 см в діаметрі. 

Іноді вони мають дуже великі розміри. Починаються позаду головки 

статевого члена, розповсюджуються назад, іноді аж до цибулини, 

викликаючи деформацію статевого члена і мошонки. Формування вроджених 

дивертикулів можна пояснити порушенням розвитку в зоні ектодермального 

замикання уретральної борозни.  

Гіпоспадія характеризується відсутністю задньої стінки сечівника в 

його дистальних відділах. При цьому зовнішній отвір знаходиться на головці 

або на задній поверхні тіла статевого члена, в ділянці мошонки або 

промежини. Крім того, при гіпоспадії спостерігається невідповідність 

довжини сечівника і кавернозних тіл, викривлення статевого члена назад. У 

більшості чоловіків, страдаючих гіпоспадією, можна виявити різні ознаки 

інтерсексуальності і фемінізації. 

У жінок гіпоспадія зустрічається значно рідше. Вона має певні осо-

бливості. Зовнішній отвір сечівника виглядає як великий овальний отвір, 

перехідний в жолобок передньої стінки піхви, відкривається у піхву. 

Епіспадія –   природжене розщеплення частини або всієї дорсальної 

(передньої) стінки сечівника. Зовнішній його отвір відкривається на 

дорсальній поверхні статевого члена. Печеристі тіла статевого члена 

розщеплені. У широкому жолобі над ними проходить борозна слизової 

оболонки задньої стінки сечівника. Епіспадія зустрічається в 150 разів рідше 



гіпоспадії (з частотою 0,002%). У дівчаток епіспадія зустрічається в 5 разів 

рідше, ніж у хлопчиків. 

Патогенез епіспадії остаточно не з'ясований. Її виникнення не можна 

пояснити затримкою розвитку сечівника в процесі формування, оскільки в 

його ембріогенезі немає стадії, що нагадує епіспадію. Можливо, епіспадія 

виникає внаслідок затримки вростання мезодермальної тканини по середній 

лінії нижнього кінця ембріона. Залежно від ступеня недорозвинення 

мезодермальної тканини виникають різні форми епіспадії –   аж до повної 

відсутності всієї передньої стінки сечівника і сечового міхура. Епіспадія 

розвивається на 3– му місяці внутріутробного життя. 

Л.М. Горіловський (1963) пояснює механізм виникнення цієї аномалії 

таким чином. На 3-му місяці ембріогенезу через які-небудь причини статевий 

горбик переміщається в каудальному напрямі, а клоачна мембрана –   у 

краніальному. В той же час вростання мезодермальних мас по середній лінії 

переднього відділу нижнього кінця плода затримується. Таким чином 

створюються умови для ненормального розриву клоачної мембрани, 

розташованої вище за статевий горбик. У разі розриву клоачної мембрани 

розщеплений сечівник розташовується на дорсальній поверхні печеристих 

тіл і головки. 

У хлопчиків розрізняють три форми епіспадії:  

- епіспадія головки (epispadia glandis);  

- епіспадія статевого члена (epispadia penis);  

- епіспадія повна, або тотальна (epispadia totalis).  

Деякі автори виділяють ще одну форму епіспадії –  проміжну між 

епіспадією статевого члена і тотальною, тобто епіспадію члено-лобкову 

(epispadia penopubica). 

У дівчаток також розрізняють три форми епіспадії: 

- кліторну (epispadia clitoris); 

- підлобкову (epispadia subsymphysaris); 

- повну, або залобкову (epispadia totalis). 



Повна (тотальна) епіспадія зустрічається в 3 рази частіше, ніж решта 

форм. 

Природжені кісти сечівника –   рідкісна аномалія. У новонароджених 

кісти розташовуються в ділянці цибулини і є розтягнутими 

бульбоуретральними залозами (внаслідок закупорки або облітерації вивідних 

отворів). Розміри кіст коливаються від 3 до 15 мм. 

Вроджений уретро-ректальна нориця зустрічається з частотою 

0,0167-0,000125%. У хлопчиків кишково-міхурні і уретральні нориці 

зустрічаються у 2 рази частіше, ніж у дівчаток. Природжені нориці між 

сечовим міхуром, сечівником і кишками найчастіше супроводжують атрезію 

анального отвору або прямої кишки. При нормально сформованому 

анальному отворі вони украй рідкі. Зазвичай нориці розташовуються в задній 

частині сечівника. Вада формується в перших 7-9 тижнів ембріогенезу. У 

перші тижні ембріогенезу кінцева кишка відкривається разом з каналом 

первинної нирки в загальну порожнину –   клоаку, яка з каудального кінця 

закрита клоачною перетинкою. З 4-го тижня клоака ділиться фронтальною 

перегородкою на передню і задню трубки. Надалі з передньої трубки 

формуються сечовий міхур і сечоводи, а із задньої –   пряма кишка з 

анальним отвором. З'єднуючись з клоакою, перетинка з мезобласта утворює 

первинну промежину, що розділяє клоачну перетинку на дві частини: 

передню (сечостатеву) і задню (задньопрохідну), яка закриває вхід в пряму 

кишку. У задній частині перетинки утворюється поглиблення, що поступово 

збільшується, дно якого безпосередньо стикається із сліпим кінцем прямої 

кишки. До кінця 8-го тижня відбувається розсмоктування тканини у місці 

зіткнення і таким чином формується задній прохід. При неповному 

розділенні первинної клоаки залишається сполучення між аноректальним і 

урогенітальним синусами. Надалі утворюється нориця, що сполучає пряму 

кишку з одним з органів, що формуються з урогенітального синуса (сечовим 

міхуром, сечівником). 



Випадання слизової оболонки сечівника наступає в результаті 

недостатнього розвитку еластичної тканини. Воно може бути повним або 

частковим. Розташовується циркулярно по всьому колу зовнішнього отвору 

каналу або займає одну з його стінок. При повному випаданні слизова 

оболонка утворює в ділянці зовнішнього отвору сечівника круговий валик 

яскраво-червоного кольору. В центрі його є вхід у сечівник. При частковому 

випаданні слизова оболонка нагадує пухлиноподібне утворення, розташоване 

на одній із стінок сечівника. Випадання частіше спостерігається у слабких, 

анемічних дітей з недостатньо розвиненою мускулатурою.  

 

1.11. АНОМАЛІЇ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

 

Сучасна андрологія (з грецького andros – чоловік), являючись 

складовою частиною урології, все в більшої мірі стає наукою про 

захворювання органів чоловічої репродуктивної системи, тому в основному 

розглядає питання, що пов’язані з статевим дозріванням, фертильністю, 

віковими змінами, які розвиваються в чоловічому організмі і на фоні яких 

часто виникають запальні захворювання та пухлини статевих органів. 

Вирішення глобальної державної проблеми по збереженню генофонду 

нації не мислиме без розробки та втілення в медичну практику та суспільну 

свідомість методів профілактики захворювань органів репродуктивної 

системи чоловіків. Профілактика захворювань статевих органів повинна 

проводитись протягом всього періоду формування і розвитку чоловічого 

організму, починаючи з запліднення і продовжуючи з завершенням 

формування репродуктивної системи. 

 Необхідні знання щодо розвитку статевих органів на всіх етапах життя 

особи чоловічої статі, починаючи з внутрішньоутробного періоду, тому що 

ембріональний період, уразливий щодо внутрішніх та зовнішніх 

тератогенних факторів, що можуть вплинути в момент запліднення та 



формування зиготи, визиваючи патологію статевих хромосом, або на 

первинні структури, з яких розвиваються геніталії.  

 До 6-го тижня вагітності проходить генетична детермінація статі.    

Первинна статева залоза недиференційована і лише в термін від 6 до 10 

тижня під впливом Y- хромосоми, неспецифічного гена – мембранного білка 

Н-Y-антигену та інших генів – вона диференціюється у яєчка. Порушення 

цього процесу породжує неправильне формування яєчок (істинний 

гермафродитизм) або повну відсутність яєчок – синдром Тернера. 

Упродовж 10-12 тижнів вагітності, коли під дією тестостерону яєчок 

плода та індукованого тестостероном антимюлерового фактору – з 

вольфового протоку розвиваються внутрішні статеві органи. Недостаток цих 

факторів здібне до залишку в черевній порожнині рудиментів внутрішніх 

жіночих статевих органів, що разом з недорозвитком чоловічих статевих 

органів – складає риск інтерсексуалізму. 

В термін близько 20-го тижня, коли ще не завершено формування 

статевих органів, під дією частіше інфекційного процесу, може виникнути 

анорхізм. 

Упродовж 20-32 тижнів внутрішньоутробного розвитку відбувається 

процес опускання яєчок від нижнього полюсу нирок в мошонку. Недостаток 

продукції андрогенів та лютропіна ендокринними залозами плода та 

гонадотропіна материнською плацентою призводить до крипторхізму і 

ектопії яєчок. 

Для правильного розвитку статевої системи хлопчика головну роль 

відіграє тестостерон яєчок плода, рівень якого протягом 12-20 тижнів 

вагітності відповідає рівню дорослого чоловіка. 

Найбільш агресивними в цей період розвитку плода є алкоголь, 

нікотин, стероїдні гормони, антибіотики, психотропні препарати, інфекція та 

інтоксикація, гарячі ванни, стрес, пестициди, радіація, що можуть стати 

причиною патології. 
 



1.11.1. АНОМАЛІЇ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА 

 

Природжена відсутність статевого члена – надзвичайно рідкісна 

аномалія розвитку, поєднується головним чином з аномаліями, несумісними з 

життям. Описані випадки цієї вади і у життєздатних дітей. Зовнішній отвір 

сечівника у таких випадках розташовується на передньому краю анального 

отвору, на промежині або у прямій кишці.  

Природжена відсутність головки статевого члена спостерігається 

значно частіше, ніж відсутність статевого члена. Про дійсну частоту цієї 

аномалії розвитку судити важко, оскільки багато випадків залишаються 

неврахованими. Тільки рідкісні з них, такі, що в основному поєднуються з 

аномаліями розвитку інших органів, описуються у літературі.  

Прихований статевий член – надзвичайно рідкісна аномалія. При 

даній патології мошонка сформована нормально, статевий член відсутній. 

Над мошонкою визначається вузький отвір, через який і відбувається 

сечовипускання. В ділянці мошонки, промежини і живота спостерігається 

надмірний розвиток підшкірної основи. На рівні лобка у глибині цієї тканини 

вдається пальпувати невеликих розмірів статевий член. Перегин сечівника 

може бути причиною утрудненого сечовипускання, аж до затримки сечі. При 

цій аномалії часто спостерігається епіспадія головки статевого члена, що не 

супроводжується нетриманням сечі. 

Ектопія статевого члена –   рідкісна аномалія. Зазвичай виявляється 

відразу після народження. При огляді зовнішніх статевих органів виявляють 

роздвоєну мошонку. Яєчка розвинені нормально.  

Невеликий за розміром статевий член звисає позаду мошонки. Сечо-

випускання, як правило, не порушене. Лікування полягає в переміщенні 

статевого члена на звичайне місце. 

Подвоєний статевий член зустрічається рідко. Подвоєння може бути 

повним (два статеві члени з двома нормально розташованими сечівниками) і 

частковим (два статеві члени з уретральним жолобом на медіальній поверхні 



кожного). У виняткових випадках спостерігається подвоєння тільки головки 

статевого члена. Обидва статеві органи розташовані паралельно один одному 

або знаходяться один над іншим. Вони можуть мати загальний шкірний 

покрив, що доходить до голівки. Описані випадки повного подвоєння 

статевого члена і сечового міхура, повного подвоєння статевого члена, 

мошонки і сечового міхура. Цей вид аномалії поєднується з іншими вадами 

розвитку (полікістозом нирок, дистопією або подвоєнням нирок, ектопією 

отвору сечоводу, екстрофією сечового міхура, епіспадією, атрезією заднього 

проходу і т. д.). Лікування полягає у видаленні одного із статевих членів (при 

повному подвоєнні – разом з сечовим міхуром). 

Перетинковий статевий член зустрічається часто, проте тільки в 

окремих випадках хворі звертаються до лікаря. При огляді зовнішніх 

статевих органів відзначають, що шкіра мошонки відходить від шкіри 

статевого члена не біля його кореня, а від середини тіла, іноді – майже від 

головки. Це є перешкодою для статевих стосунків.  

Вроджений фімоз характеризується звуженням отвору крайньої плоті, 

що не дозволяє повністю оголити головку статевого члена. В період 

внутрішньоутробного розвитку і в перші роки життя у більшості хлопчиків 

спостерігається звуження крайньої плоті, так званий фізіологічний фімоз. 

Це обумовлено не анатомічним звуженням крайньої плоті, а так званим 

епітеліальним склеюванням внутрішньої поверхні крайньої плоті і головки 

статевого члена. Спонтанне розкриття порожнини крайньої плоті, якщо не 

розвивається в ній запальний процес, що призводить до рубцювання 

зовнішнього отвору, наступає у віці 3-6 років. Якщо до настання спонтанного 

розкриття порожнини крайньої плоті до фізіологічного фімозу приєднується 

баланопостіт, відбувається рубцеве звуження отвору крайньої плоті. У цих 

випадках фізіологічний фімоз стає вродженим. Таким чином, в більшості 

випадків фімоз є набутою аномалією, але розвивається в ранньому дитинстві. 

Фімоз спостерігається у 3-4% чоловіків. 



Розрізняють дві форми фімозу: атрофічну і гіпертрофічну. При 

атрофічному фімозі шкіра крайньої плоті тоненька, щільно охоплює головку 

статевого члена, практично не виходить за її межі. При гіпертрофічній формі 

фімозу крайня плоть подовжена у вигляді 'хоботка і далеко виступає за межі 

головки статевого члена. 

Гіпертрофічний фімоз ми поділяємо на чотири ступені: перша – коли 

при відтягуванні крайньої плоті в проксимальному напрямі вдається оголити 

отвір уретри і навколо нього на 1 2 мм головку статевого члена, друга – коли 

це зробити не вдається, але сечовипускання через звужений отвір 

препуціального мішечка не порушене, третя – коли хоботок крайньої плоті 

досить видовжений, сечовипускання затруднене, крайня плоть роздувається у 

формі кульки, четверта – усі форми ускладненого фімозу з різним 

порушенням сечовипускання, навіть до його затримки, з частими 

баланопостітами, смегмальним каменеутворенням, розширенням і 

інфекуванням сечовивідних шляхів. 

Парафімоз — одне з ускладнень фімозу, коли при насильному 

зміщенні крайньої плоті за головку статевого члена вона защемлюється. 

Коротка вуздечка – аномалія, яка затруднює звільнення головки 

статевого члена від препуціального мішечка, сприяє нагромадженню смегми. 

а при настанні статевої зрілості робить болючою ерекцію і ускладнює 

статевий акт. 
 
 

АНОМАЛІЇ СЕЧОВИПУСКНОГО КАНАЛУ 

 

Патологія сечовипускного каналу у дітей може проявитися його 

повною або частковою відсутністю, облітерацією, розширенням, подвоєнням, 

гіпоспадією і епіспадією. 

Повна або часткова відсутність уретри, її облітерація зустрічається 

досить рідко, часто поєднується з зарощенням прямої кишки, 



уретральнопромежиними або уретральноректальними норицями. Такі діти не 

життєздатні і помирають внутріутробно або в перші дні після народження. 

При зарощенні зовнішнього отвору уретри може утворитися нориця 

урахуса. 

Вроджене розширення сечовипускного каналу (дивертикул) 

супроводжується затрудненим сечовипусканням або навіть затримкою сечі. 

Інколи в мішкоподібному випучуванні уретри можуть утворюватися 

вторинні камені. 

Подвоєння сечовипускного каналу може бути повним і неповним. При 

повному подвоєнні додатковий уретральний канал започатковується в 

сечовому міхурі, але він не має повноцінного сфінктера, через що має місце 

нетримання сечі. При неповному подвоєнні уретри додатковий канал 

починається сліпо чи відходить від основної уретри нижче сфінктера і 

відкривається в межах вінцевої борозенки або на місці зовнішнього отвору 

сечовипускного каналу. В таких випадках справжня уретра відкривається 

нижче, частіше в ділянці вуздечки. 

Інколи діагностуються парауретральні ходи, які на відміну від 

додаткової уретри не мають печеристих тіл, досить вузькі, закінчуються 

сліпо, їх отвори локалізуються біля зовнішнього отвору уретри, на вінцевій 

борозенці або на кінці крайньої плоті. 

Вроджені клапани сечовипускного каналу. Вони локалізуються в 

задній уретрі вище або нижче сім'яного горбочка. Патологія в основному 

проявляється затрудненим сечовипусканням, навіть повною його затримкою. 

При цьому струмінь сечі в'ялий, діти випорожняють сечовий міхур довго і 

кволо. Постійна затримка сечі в сечовому міхурі призводить до розвитку 

хронічного циститу, пієлонефриту, обумовлює розширення верхніх сечових 

шляхів і сприяє хронічній нирковій недостатності. 

Гіпертрофія сім'яного горбка. Симптоматика подібна до клапанів 

сечовипускного каналу. 



 Гіпоспадія – повна або часткова відсутність нижньої стінки 

сечовипускного каналу. відсутність на деякому відтинку сечовипускного 

каналу задньої стінки, внаслідок чого його зовнішній отвір розміщений на 

задній поверхні статевого члена, у ділянці калитки або на промежині.  

Розрізняють чотири ступені гіпоспадії: І – головчаста, II – стовбурова, III – 

мошоночна, IV – промежинна. 

Епіспадія – вид патології, коли на певній частині відсутня верхня стінка 

сечовипускного каналу, а нижня – представлена у формі жолобка.. 

Розрізняють чотири ступені гіпоспадії у хлопчиків: головчасту 

(сечовипускний канал відкривається на задній поверхні головки статевого 

члена); стовбурову (зовнішній отвір розташований на задній поверхні 

статевого члена); калиткову (зовнішній отвір розташований між двома 

половинами розщепленої калитки); промежинну (отвір розміщений на 

промежині). При двох останніх ступенях гіпоспадії розщеплена надвоє 

калитка нагадує більше соромітні губи, а позаяк гіпоспадія часто 

супроводжується крипторхізмом і статевий член недорозвинений, 

викривлений донизу і притягнений до калитки, нагадуючи клітор, то не 

завжди легко визначити стать пацієнта. 

У дівчаток розрізняють два ступені гіпоспадії: при І ступені зовнішній 

отвір сечівника розташований у середньому або нижньому відділі піхви, 

сечовипускання збережене; при II ступені розщеплення задньої стінки 

досягає сфінктера і супроводжується нетриманням сечі. У дівчаток 

розрізняють кліторну, підлобкову і тотальну форми епіспадії. 

При епіспадії сечовипускний канал розташований спереду від 

кавернозних тіл і частково позбавлений передньої стінки. Відповідно до 

розташування зовнішнього отвору сечовипускного каналу у хлопчиків 

розрізняють головчасту, стовбурову і тотальну форми епіспадії. При останній 

на усій задній поверхні статевого члена є широка щілина, спрямована під 

лобковий симфіз, статевий член недорозвинений, викривлений догори 

внаслідок розщеплення зовнішнього сфінктера, спостерігається постійне 



нетримання сечі. Нерідко тотальна епіспадія поєднується з недорозвиненістю 

передміхурової залози, з крипторхізмом або гіпоплазією яєчок. 

            Клапани сечовипускного каналу – природжені складки його стінки у 

ділянці сім'яного горбика. Ця аномалія нерідко поєднується з іншими вадами 

розвитку органів сечостатевої системи: гіпертрофією сім'яного горбика, 

контрактурою шийки сечового міхура, ектопією яєчка і т. ін.  

           Розрізняють три типи клапанів:  

1) чашеподібні клапани, які розташовані нижче від сім'яного горбика;  

2) лійкоподібні клапани, які розташовані між сім'яним горбиком та 

шийкою сечового міхура;  

3) клапани у вигляді поперечної діафрагми. Симптоми ті ж, що і при 

контрактурі шийки сечового міхура, а клінічний перебіг ще швидший. 

Розпізнавання здійснюють за допомогою уретроскопії, уретрографії,. 

          Природжені звуження та облітерація сечовипускного каналу частіше 

трапляються у зовнішньому його відділі. Симптоми звужень та їх клінічний 

перебіг такі ж, як і при інших формах інфравезикальної обструкції. У разі 

природженої облітерації, а саме повного зарощення, атрезії просвіту 

сечовипускного каналу у новонародженого відсутнє сечовипускання. При 

цьому сеча може іноді виділятися через незарослий урахує чи природжену 

міхурово-піхвову, або міхурово-прямокишкову норицю. У разі відсутності 

сечовипускання у новонародженого у перші 24 год. життя потрібна 

консультація лікаря-уролога.  

         Природжені звуження спостерігаються в будь-якій ділянці сечівника, 

але найчастіше - в дистальному відділі.. 

 Подвоєння сечовипускного каналу може спостерігатись при подвоєнні 

статевого члена та без нього. При повному подвоєнні додатковий сечівник 

відходить від шийки сечового міхура та відкривається на головці або тілі 

статевого члена. При неповному подвоєнні додатковий сечівник відходить 

від основного і закінчується сліпо або відкривається на головці чи тілі 

статевого члена. Найчастіше трапляється таке подвоєння, як 



парауретральний хід. Це вузький, сліпий, паралельний до основного 

сечівника канал, який відкривається в ділянці головки статевого члена та 

немає окремих печеристих тіл. 

 

1.11.2. АНОМАЛІЇ ЯЄЧОК 

 

Розрізняють аномалії кількості, структури і положення яєчок. До 

аномалій кількості відносять анорхізм, монорхізм, і поліорхізм; до аномалій 

структури – гіпоплазію, синдром фемінізуючих яєчок, синдром 

Шершевського-Тернера, синдром Дель-Кастілло, синдром Клайнфельтера, 

гермафродитизм; до аномалій положення – крипторхізм і ектопію яєчок. 

Анорхізм – природжена відсутність обох яєчок. Ця аномалія 

зустрічається украй рідко, виникає в результаті пошкодження на ранніх 

етапах ембріонального розвитку статевих залоз після короткочасної секреції 

ними андрогенів. Іноді спостерігається недорозвинення або відсутність 

придатків яєчка і сім’явиштовхуваючої протоки. При анорхізмі 

спостерігаються євнуховидна статура, недорозвиток зовнішніх статевих 

органів, відсутність передміхурової залози і насінних міхурів. Вторинні 

статеві ознаки розвинені слабо або відсутні. 

Монорхізм – природжена відсутність одного яєчка. Аномалія є 

наслідком порушення ембріогенезу перед закладкою кінцевої нирки і 

статевої залози. Тому у ряді випадків спостерігається поєднання монорхізму і 

вродженої єдиної нирки. При монорхізмі відсутні також придаток і 

сім’явиштовхуваюча протока. Відповідна половина мошонки недорозвинена. 

Єдине яєчко дещо збільшене. Частота монорхізму, за Лопаткіним, Люлько 

(1987) в середньому складає 0,26%. 

Поліорхизм зустрічається украй рідко. Додаткове яєчко звичайно 

недорозвинене, розташовується поблизу основного і найчастіше не має 

придатка і сім’явиштовхуючої протоки. 



Синорхізм –   природжене зрощення обох яєчок, що не опустилися з 

черевної порожнини. Аномалію зазвичай виявляють під час операції, 

зробленої з приводу крипторхізму. Після роз'єднання яєчка зводять в 

мошонку, як при крипторхізмі. 

До аномалії структури відноситься гіпоплазія яєчка. Розрізняють 

одно- і двосторонню гіпоплазію яєчок. Розміри гіпоплазованого яєчка 

дорівнюють декільком міліметрам. При односторонній гіпоплазії 

недорозвинене яєчко необхідно видалити, оскільки часто воно служить 

джерелом розвитку злоякісних пухлин. Двостороння гіпоплазія яєчок 

супроводжується вираженим гіпогонадизмом і євнухоїдизмом. Гіпоплазія 

яєчок є наслідком пошкоджень в ранній період ембріонального розвитку. 

Причому чим раніше наступає це пошкодження, тим важча патологія. 

Описаний ряд синдромів, що відзначаються при гіпоплазії яєчок, зокрема 

синдром рудиментарних яєчок і синдром фемінізуючих яєчок.  

Серед вад розвитку чоловічих статевих залоз найбільш поширені 

аномалії положення яєчок. До них відносяться крипторхізм і ектопія яєчок. 

Крипторхізм –  затримка опускання яєчок. Ця аномалія розвитку яєчок 

найчастіше зустрічається. Вона визначається у 30% новонароджених, у 2-4% 

хлопчиків у віці до 15 років. У дорослих чоловіків частота крипторхізму 

досягає 0,18-0,74%. Велика різниця в частоті крипторхізму у 

новонароджених і підлітків пояснюється тим, що у дітей в перші роки життя 

нерідко діагностується помилковий крипторхізм (І.Ф. Юнда, 1973). При 

помилковому крипторхізмі яєчко розташоване у дистальній частині пахового 

каналу або в черевній порожнині (при незарощеному паховому відростку 

очеревини воно може частково опускатися в мошонку). Крипторхізм частіше 

спостерігається справа. У людського зародка яєчка розташовуються в 

черевній порожнині, проходять через паховий канал і приблизно на 5-му 

місяці ембріонального розвитку проникають в мошонку. Спочатку яєчка 

розташовуються біля нирки. Яєчко до кінця 3-го місяця 

внутрішньоутробного розвитку мігрує від нижнього полюса первинної 



нирки, де воно спочатку закладається, до ділянці глибокого пахового кільця. 

Надалі яєчка зміщуються догори, а до 5-го місяця знову опускаються і лежать 

недалеко від глибокого пахового кільця. Пройшовши через паховий канал у 

7-8 місяців вони розташовуються біля входу в мошонку. Дна мошонки яєчка 

досягають до 9-го місяця або безпосередньо після народження в результаті 

диференціювання скротального відділу пахового тяжа в мошонкову зв'язку 

яєчка. Тяж прямує від нижнього полюса яєчка до лобкового симфізу і 

мошонки, проходить через м'язові формування передньої черевної стінки, де 

на певному етапі ембріогенезу значно розростається, формуючи паховий 

канал і готуючи шлях для опускання яєчка. На 6-му місяці 

внутрішньоутробного розвитку направляючий тяж, починаючи переміщатися 

у бік мошонки, тягне за собою очеревину, що покриває його. На 6-7 місяцях 

вагінальний відросток разом з тяжем, що переміщається, проходить через 

передню черевну стінку, а на 8-9 місяцях –   опускається в мошонку. 

Вагінальний відросток формується до початку міграції яєчка через паховий 

канал. Він готує шляхи міграції і разом з мошонковою зв'язкою забезпечує 

опускання яєчка в мошонку. При опусканні направляючий тяж рa зом з 

серозною оболонкою очеревини захоплює за собою і інші шари передньої 

черевної стінки. Після переміщення яєчка в мошонку направляючий тяж 

перетворюється на мошонкову зв'язку. У тому випадку, коли яєчко 

затримується на шляху просування в мошонку, виникає крипторхізм. У 

виникненні затримки яєчка певну роль грають загальні і місцеві чинники. 

           При крипторхізмі в 10-12% випадків спостерігається синдром 

термінальної аплазії. Синдром термінальної аплазії, або синдром Del 

Castillo (Del Castllo, 1947), полягає в ізольованій тубулярній недостатності: 

звивисті канальці вистилаються тільки підтримуючими клітинами, 

сперматогенний епітелій відсутній (термінальна аплазія) або представлений 

тонким шаром первинних насінних клітин (термінальна атрофія). 

Гландулоцити яєчок розвинені добре. Яєчка дещо зменшені. Первинні і 

вторинні статеві ознаки у цих хворих розвинені нормально. Діти не відстають 



у фізичному розвитку, немає ознак євнухоїдизму. У дорослих хворих 

збережені статевий потяг і potentio coeundi. Підвищений вміст 

гонадотропних гормонів визначається при одночасному пораженні 

сперматогенного епітелію і інтерстиціальних клітин, або при переважному 

пошкодженні гландулоцитів. 

Ектопія яєчка виникає в тих випадках, коли яєчко опускається в 

мошонку не через паховий канал, а через стегновий, або відхиляється в інші 

сторони від пахового каналу Відповідно розрізняють лобкову, стегнову, 

промежинну, пахову і перехресну ектопію яєчка. У основі цієї аномалії 

лежать різні механічні чинники, що порушують міграцію яєчка (сполучно-

тканинна перетинка над входом в мошонку, вузькість пахового каналу, 

спайки усередині пахового каналу, недорозвинення тунеля в мошонці). У цих 

випадках яєчко зупиняється, не досягнувши мошонки, або опускається по 

іншому шляху, внаслідок чого виникає аномалія розвитку. При ектопії яєчко 

найчастіше розташовується під шкірою передньої черевної стінки в паховій 

ділянці на апоневрозі зовнішнього косого м'яза, на лобку (ectopia 

pubopenialis). У цих випадках яєчко знаходиться у основи статевого члена, 

на внутрішній або передній поверхні стегна (ectopia femoralis cruralis), на 

промежині (ectopia perinealis). Рідше зустрічається поперечна ектопія 

(ectopia transversum), коли обидва яєчка знаходяться в одній половині 

мошонки. За нашими даними, ектопія складає 4% серед всіх аномалій яєчка. 

При ектопії, у порівнянні з крипторхізмом, яєчка повноцінніші. При ектопії 

яєчка у дітей не спостерігається ознак євнухоїдизму, гормональної 

недостатності. Одна з половин мошонки, як і при крипторхізмі, 

недорозвинена, зменшена в розмірах, в ній відсутнє яєчко. При ретельній 

пальпації пахової, лобкової областей, промежини, зовнішньої або 

внутрішньої поверхонь стегна вдається промацати яєчко у вигляді помірного, 

болючого, щільноеластичної консистенції округлого утворення. Діти часто 

допомагають визначити топіку ектопованого яєчка, указуючи 

місцезнаходження утворення. 



Гіпоплазія яєчок – недорозвиток статевих залоз в ембріональному 

періоді. Характерним для цієї патології є зменшення розмірів яєчок, 

статевого члена, простати, несправжня гінекомастія, запізнілий статевий 

розвиток. Гіпоплазію яєчок часто діагностують випадково, у зрілому віці, 

коли пацієнт звертається з приводу безпліддя в шлюбі. 

Дисгенезія яєчок зустрічається як самостійна патологія (первинна 

гіпоплазія) і поєднується з крипторхізмом. У половині випадків при 

крипторхізмі гістологічно встановлюється первинна гіпоплазія яєчок.  

Первинний гіпогонадизм обумовлений хромосомною аномалією або 

вадою розвитку первинної ембріонального зачатка. При вторинному 

гіпогонадизмі функція яєчок знижується внаслідок пораження інших 

ендокринних залоз (гіпофіза, щитоподібної залози, надниркових та ін.), з 

якими яєчка знаходяться в корелятивному зв'язку. При первинному 

гіпогонадизмі в результаті зменшення продукції тестостерона, що гальмуючє 

впливає на функцію гіпофіза, спостерігається підвищене виділення 

гонадотропних гормонів. При вторинному гіпогонадизмі найчастіше 

порушується функція передньої частки гіпофіза, у зв'язку з чим відбувається 

знижене виділення гонадотропних гормонів. Враховуючи це, первинний 

гіпогонадизм називають гіпергонадотропним, а вторинний –   гіпогонадо-

тропним. Підвищене виділення гонадотропних гормонів спостерігається при 

ураженні внутрішньосекреторної системи яєчок (недорозвинення 

гландулоцита яєчок).  

Крипторхізм – затримка опускання яєчок в мошонку. Аномалія 

діагностується у 10-20% новонароджених, у 2-3% хлопчиків першого року 

життя і в 1% – віком до 15 років. Велика різниця в частоті крипторхізму в 

новонароджених в порівнянні з підлітками пояснюється тим, що у дітей 

ранніх вікових груп нерідко спостерігається несправжній крипторхізм. 

У плода яєчка локалізуються в верхніх відділах черевної порожнини. 

На кінець сьомого місяця вони опускаються і підходять до внутрішнього 



кільця пахових каналів, на восьмому місяці проходять пахові канали і в 

середині дев'ятого місяця розміщуються на дні мошонки. 

Затримка міграції яєчок може бути обумовлена ендокринними 

порушеннями, механічними причинами, спадково-генетичними моментами 

або поєднанням цих факторів. Гормональні дискореляції у вагітних жінок, 

порушення інкреторної функції яєчок, щитоподібної залози, гіпофіза в 

ембріона сприяють затримці переміщення яєчок у мошонку. Названі причини 

відіграють роль при двобічному крипторхізмі. При однобічній патології 

частіше мають місце механічні фактори і фіброзні тяжі, внутрічеревні злуки, 

вкорочення і недорозвиток судинної ніжки, завуження пахового каналу і ін. 

Розрізняють несправжній і справжній крипторхізм, одно- і двобічний, 

паховий і черевний.  

При несправжньому крипторхізмі яєчко, як правило, знаходиться в 

паховому каналі, але його вдається змістити в мошонку або при певних 

умовах (тепла постіль, ванна) воно самовільно опускається на своє місце. До 

несправжнього крипторхізму слід віднести також «незавершене» опускання 

яєчка у малюків, яке триває 2-6 тижня після народження. 

Справжній крипторхізм характеризується постійним знаходженням 

яєчка в паховому каналі або черевній порожнині.  

Водянка оболонок яєчка і сім'яного канатика (гідроцеле, 

фунікулоцеле). При нормальному розвитку яєчко опускається в мошонку, а 

вагінальний відросток повністю облітерується. У разі неповної облітерації 

залишається вузький прохід, що зумовлюєрозвиток водянки яєчка. Вона 

позначається так само, як грижа з вузьким ходом. Залежно від локалізації і 

з’єднання з черевною порожниною водянка набуває різних форм. Водянка 

характеризується збільшенням половини мошонки (можлива і двостороння 

аномалія), більш вираженим у положенні стоячи.  

Синдром фемінізуючих яєчок – аномалія розвитку в осіб з чоловічим 

кариотипом (46ХУ) і жіночим фенотипом. У таких пацієнтів зовнішні статеві 

органи розвинуті по жіночому типу, але в них відсутня матка, яйцеводи, 



вагіна недорозвинута, закінчується сліпо. Сім'яники можуть розміщуватись в 

товщі великих соромітних губ, у пахових каналах або в черевній порожнині. 

Вони продукують нормальну кількість андрогенів і підвищену кількість 

естрогенів. 

Синдром Шерешевського-Тернера – є варіантом дизгенезії статевих 

залоз. В осіб чоловічої статі він проявляється низьким ростом, 

недорозвинутими зовнішніми статевими органами, гіпоплазією яєчок, 

нерідко крипторхізмом. 

Синдром Дель-Кастільо – суть його полягає в ранній атрофії 

сперматогенного епітелію в канальцях яєчок. В дитячому віці названий 

синдром нічим себе не проявляє, лише в рідких випадках супроводжується 

запізнілим статевим дозріванням. Статеві органи розвинуті нормально. 

Вторинні статеві ознаки виражені добре. Статевий хроматин – по чоловічому 

типу. Основні скарги дорослих пацієнтів – безпліддя. 

 

1.11.3. АНОМАЛІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Аплазія – повна відсутність передміхурової залози; зустрічається 

украй рідко і є наслідком неправильного розвитку з клоаки сечівника. Цю 

аномалію виявляють в основному на розтині недоношених дітей з 

недорозвитком нижньої половини тіла, атрезією статевих органів, 

екстрофією сечового міхура і іншими аномаліями розвитку. Частіше 

спостерігається відсутність однієї з часток передміхурової залози. Аплазія 

поєднується з відсутністю (або гіпоплазією) яєчок, сім'яного канатика і 

сім’яного міхура тієї ж сторони. 

Гіпоплазія – природжене недорозвинення передміхурової залози; 

зустрічається нерідко і пов'язано з аномалією розвитку зовнішніх статевих 

органів. Як указує А.П. Цулукідзе (1962), у період внутрішньоутробного 

розвитку передміхурова залоза дуже маленька. При гіпоплазії вона далі не 

розвивається. Одночасно з цією аномалією спостерігається недорозвинення і 



яєчок, насінневих міхурів, а іноді і статевого члена. Оскільки швидкий ріст 

передміхурової залози починається з настанням статевого дозрівання, то до 

15-18 років тільки виключно маленьку залозу можна рахувати 

гіпоплазованою. Може спостерігатися гіпоплазія всієї залози, або однієї з її 

часток. При недорозвитку всієї передміхурової залози хворі мають 

євнуховидний вигляд. 

Атрофія –   природжене зменшення передміхурової залози; може бути 

частковим або захоплювати всю залозу. Ця аномалія поєднується з 

аномаліями розвитку статевих органів і сечової системи (екстрофія сечового 

міхура, гіпоспадія, епіспадія, полікістоз нирок і ін.). 

Ектопія передміхурової залози зустрічається дуже рідко. Окремі 

частини передміхурової залози можуть локалізуватися у шийці сечового 

міхура, у різних відділах сечівника і статевого члена, між насінними 

міхурами. Luschka (1978) описав випадок, коли частина передміхурової 

залози розташовувалася на тильній поверхні статевого члена у білковій 

оболонці печеристих тіл. Іноді передміхурова залоза має неправильну форму. 

Вади розвитку передміхурової залози виникають в основному у 

початковий період ембріонального розвитку. За даними А. А. Померанцева 

(1959), якщо аномалія розвитку виникає у той час, коли не відбулося 

виділення зачатків нирки з протоки первинної нирки, тобто до кінця 5-го 

тижня, то вади розвитку нирок поєднуються з аномаліями внутрішніх 

статевих органів. Якщо аномалії внутрішніх статевих органів розвиваються 

без яких-небудь дефектів нирок або аномалія нирок не супроводжується 

вадами розвитку статевих органів, то це указує на те, що аномалії виникли в 

той період, коли зачатки нирок вже виділилися з протоки первинної нирки. 

При аномаліях розвитку передміхурової залози практично не продукується 

секрет передміхурової залози.  

 

 

 



1.12. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ 

 

1.12.1. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ 

ОРГАНІВ 

 

        Найбільш часто вади розвитку зовнішніх статевих органів 

зустрічаються при гермафродитизмі та адреногенітальному синдромі. Ці вади 

розвитку зовнішніх статевих органів є проявами порушення розвитку стате-

вих залоз і будуть розглянуті у відповідному підрозділі 

Виходячи з механізму формування статевих органів, можливі такі варі-

анти вад розвитку матки та піхви. 

1. Обидві мезодермальні протоки формуються правильно, але не зли-

ваються між собою по всій довжині. Утворюється повне подвоєння матки та 

піхви (uterus didelfus): у хворої дві піхви, розділені тонкою перетинкою, в 

кожну піхву відкривається шийка матки; дві матки (однорогі); у кожної 

матки одна труба та один яєчник. Обидві матки можуть функціонувати. У 

хворих з такою патологією частіше зустрічається невиношування вагітності. 

Здебільшого одна половина статевого апарату буває розвинута краще за 

іншу. 

2. Обидві мезодермальні протоки формуються правильно, але їх злиття 

відбувається лише на певному проміжку – інші частини матки та піхви 

розділені перетинкою. Варіантів такої вади може бути багато: перетинка в 

піхві (vagina septa); наявність однієї піхви, в яку відкриваються дві шийки 

матки (uterus bicomus bicollis); перетинка в порожнині матки (uterus septa), 

дворога матка (uterus bicomus); сідлоподібна матка (uterus arcuatus). При 

таких аномаліях статеві органи можуть функціонувати нормально, може 

наставати вагітність, але часто буває її передчасне переривання, при 

сідлоподібній матці нерідко діагностують неправильні положення плода. 

3. Одна з мюллерових проток розвивається правильно, а інша не розви-

вається зовсім. Формуються піхва, однорога матка з одним яєчником та од-



нією трубою (uterus unicomus). У такої хворої слід обстежити сечовидільну 

систему, бо часто така вада поєднується з відсутністю нирки на ураженому 

боці. Однорога матка може функціонувати, менструальна функція зазвичай 

за типом гіпоменструального синдрому, жінка може вагітніти, проте висока 

частота переривання вагітності у ранніх термінах. 

4. Одна з мезодермальних проток розвивається правильно, інша — не-

достатньо. Формується матка з рудиментарним рогом. Ці порожнини бува-

ють з'єднаними між собою, тому можливе настання вагітності у рудимен-

тарному рогові. Вона розвивається як позаматкова, при перериванні відбу-

вається значна кровотеча (розрив рогу), що потребує хірургічного втручання. 

При наявності замкненої порожнини рудиментарного рогу у ньому може під 

час менструації скупчуватись кров, що потребує видалення рогу. 

Якщо аномалії розвитку матки поєднуються із недорозвитком статевих 

органів, це супроводжується порушенням менструального циклу, безпліддям. 

         Гермафродитизм – це наявність в однієї особи ознак обох статей.            

        Справжній гермафродитизм –  наявність у людини статевих залоз обох 

статей за умови їх одночасного функціонування. Така вада майже не 

зустрічається у практиці, бо діти, статеві залози яких містять тканину од-

ночасно яєчника та яєчка, народжуються з виродливостями інших органів, 

несумісними з життям, і гинуть у перші доби після народження. 

Несправжній гермафродитизм (псевдогермафродитизм) – це вада, 

при якій будова зовнішніх статевих органів не відповідає характеру статевої 

залози. Стать людини визначається набором хромосом, відповідно до 

якого розвиваються статеві залози. При несправжньому жіночому 

гермафродитизмі внутрішні статеві органи та статеві залози жіночі – 

яєчники, а зовнішні статеві органи розвинуті подібно до чоловічих – клітор 

збільшений і нагадує пеніс, великі статеві губи гіпертрофовані і нагадують 

мошонку. Інколи після народження таким дітям помилково визначають стать 

і починають виховувати дівчинку як хлопчика, тому у випадку народження 



дитини з аномалією розвитку статевих органів необхідне ретельне 

обстеження, включаючи генетичне. 

При несправжньому чоловічому гермафродитизмі статеві залози 

чоловічі – яєчка, а будова статевих органів нагадує жіночі. 

Вроджений адреногенітальний синдром – хвороба, що розвивається 

внаслідок гіперфункції кіркового шару надниркових залоз, супроводжується 

підвищенням в організмі плода жіночої статі чоловічих статевих гормонів 

(андрогенів) та призводить до формування статевих органів дівчинки за 

чоловічим типом. При народженні дуже важливе правильне визначення статі. 

Гіпоплазія яєчників – недостатній розвиток – часто поєднується із 

недорозвитком матки. Клінічне проявляється гіпоменструальним синдромом. 

Дисгенезія гонад (синдром Шерешевського-Тернера) – захворювання, 

пов'язане з хромосомними порушеннями (відсутня одна Х-хромосома), що 

зумовлюють недорозвиток яєчникової тканини. Яєчники являють собою 

сполучнотканинні тяжі, функція їх відсутня. 

Синдром склерокістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя). 

Генетичне зумовлене захворювання, патогенез якого полягає у порушенні 

синтезу статевих гормонів у яєчниках внаслідок неповноцінності ензимних 

систем. В організмі продукується надмірна кількість андрогенів. 

Неправильне положення яєчників (ектопія яєчників). При цій 

аномалії в процесі розвитку яєчників спостерігається їх зсув з бічної стінки 

малого тазу з fossa ovarica до глибокого пахового кільця, або вони проходять 

паховий канал і залягають під шкірою великих статевих губ. 

Додатковий яєчник зустрічається в 4% випадків і виникає при 

утворенні додаткової закладки статевої залози у статевих складках. Рідше 

спостерігається недорозвиток одного, а іноді і обох яєчників, що 

супроводжується зниженням ендокринної функції. 

При порушенні зрощення мезонефральних (мюлерових) протоків 

виникає подвоєння органів: подвійна матка, uterus duplex, і подвійна піхва, 

vagina duplex. При неповному злитті мюлерових протоків виникає дворога 



матка. У неї роздвоєне дно, або ж утворюється матка і піхва, розділені 

всередині перегородкою, –   uterus septus, vagina septa. 

При односторонній атрофії мезонефральної протоки формується 

однорога матка, з дном неправильної форми, яке продовжується в єдину 

трубу. 

Відсутність труб, матки і піхви при повній редукції обох мюлерових 

протоків зустрічається виключно рідко і поєднується з дефектами інших 

життєвоважливих органів. 

Частіше бувають часткові деформації матки і піхви: дно матки 

залишається плоским, як в зародковому періоді; між маткою і піхвою може 

бути відсутнім з’єднання; піхва може бути недорозвиненою –   гіпоплазія 

піхви, або навіть бути відсутньою –   аплазія піхви. Матка може існувати у 

вигляді рудиментарного утворення, або ж мати форму дитячої. 

Відсутність піхви (aplasia vaginae) є серйозною вадою розвитку, яка 

унеможливлює здійснення менструальної, статевої та репродуктивної фун-

кцій. Розвивається первинно (внутрішньоутробно) або вторинно внаслідок 

зарощення після перенесених важких запальних процесів у ранньому ди-

тинстві (віспа, дифтерія, скарлатина), дуже рідко — у жінок після важких 

пологових травм. 

Гінатрезія — порушення прохідності статевого каналу в якомусь із 

його відділів. Найчастіше зустрічається атрезія дівочої пліви, піхви, шийки 

матки. 

Первинна гінатрезія розвивається внутрішньоутробно внаслідок вад 

ембріонального розвитку. Вторинна (набута) є результатом запальних про-

цесів, перенесених у дитячому віці.   

 

 

 

 



1.12.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ 

ОРГАНІВ 

 

Зовнішні статеві органи дівчинки формуються з 17-го тижня 

внутрішньоутробното розвитку. Спочатку формуються великі статеві губи з 

лабіоскротальних складок, з уретральних складок утворюються малі статеві 

губи, із статевого горбка – клітор. 

 Якщо в процесі формування статевих органів на організм вагітної дія-

тимуть шкідливі чинники, зокрема медикаментозні (безконтрольне 

приймання ліків), процес диференціювання статевих органів може 

порушитись. Може виникнути агенезія –  відсутність органа і навіть його 

зачатка; аплазія — відсутність частини органа; атрезія – недорозвиток 

внаслідок причини, що виникла внутрішньоутробно. 

Жіночий несправжній гермафродитизм зустрічається рідше, ніж 

чоловічий. Статеві залози диференціюються як яєчники, проходять через 

паховий канал назовні, у товщу великих статевих валиків, які значно 

зближуються один з одним і нагадують мошонку, вхід у піхву значно 

звужений. Статевий горбок значно розростається. При цьому клітор формою 

і величиною нагадує статевий член. 

 

1.13. ВАРІАНТИ І АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ 

 

1.13.1. ВАДИ КРОВОНОСНИХ СУДИН 

 

Судинна система є найбільш варіантною в організмі людини. Існує три 

основні типи галуження кровоносних судин: 

1. Магістральний. 

2. Розсіяний (дифузний). 

3. Проміжний (змішаний). 



Вади серця і кровоносних судин складають найбільшу групу 

вроджених дефектів у людей: їх визначають в 1% усіх новонароджених. 

Частота серед мертвонароджених в 10 разів вища. Вважають, що 8% 

аномалій зумовлено генетичними чинниками, 2% – чинниками 

навколишнього середовища, а більшість – мультифакторіальні 

захворювання (зумовлені взаємодією генетичних порушень з чинниками 

зовнішнього середовища). Класичними прикладами серцево-судинних 

тератогенів є вірус краснухи і талідомід (табл. 2). Крім того, серцеві аномалії 

об'єднуються з великою кількістю генетичних синдромів, щелепно– 

лицьових дефектів, зокрема Ді-Джорджі, Голденгара, Дауна. 

 

1.13.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ І ВЕЛИКИХ ПРИСЕРЦЕВИХ 

СУДИН 

 

Всі аномалії серця діляться на природжені і набуті. При класифікації 

вроджених вад серця необхідно враховувати три чинники: анатомічний, 

гемодинамічний і клінічний. 

Аномалії розвитку серця і магістральних судин ведуть до різних 

порушень гемодинаміки, які підрозділяють на первинні (виникають відразу ж 

після народження дитини) і вторинні, що є наслідком вроджених вад серця. 

Первинні порушення гемодинаміки: 

1. Гіперволемія малого кола кровообігу з перевантаженням:  

- правого шлуночку (дефект міжпередсердної перегородки, аномальний 

дренаж легеневих вен);  

- лівого шлуночку (відкрита артеріальна протока, дефект аорто-

легеневої перегородки);  

- обох шлуночків (дефект міжшлуночкової перегородки, транспозиція 

магістральних судин). 

2. Затруднення викиду крові з: 



- правого шлуночку (різні форми звуження вивідного тракту правого 

шлуночку і легеневої артерії);  

- лівого шлуночку (різні форми звуження вивідного тракту лівого 

шлуночку і аорти). 

3. Затруднення в наповненні шлуночків кров'ю (різні природжені 

звуження атріовентрикулярних отворів). 

4. Природжена клапанна недостатність, що зумовлюєзбільшення 

ударного об'єму крові відповідного шлуночку. 

5. Гіповолемія малого кола кровообігу з одночасним збільшенням 

хвилинного об'єму у великому колі кровообігу, обумовлених раннім 

скиданням венозної крові у велике коло кровообігу (тетрада Фалло, тріада 

Фалло, деякі форми транспозиції магістральних судин і т. д.). 

6. Змішання венозної крові з артеріальною при рівних хвилинних 

об'ємах малого і великого кіл кровообігу (загальне передсердя, деякі форми 

транспозиції магістральних судин). 

7. Викид всієї венозної крові у велике коло кровообігу з екстракар-

діальними механізмами компенсації (загальний артеріальний стовбур)  

Вторинні порушення гемодинаміки (розвиваються внаслідок 

виникнення вторинних анатомічних процесів в судинах малого кола 

кровообігу або в міокарді): 

1. Збільшення хвилинного об'єму крові великого кола кровообігу 

внаслідок скидання венозної крові в артеріальну. Ці порушення 

гемодинаміки спостерігаються при розвитку різко вираженого склерозу 

судин малого круга кровообігу (вторинній легеневій гіпертонії), при 

дефектах перегородок серця, відкритій артеріальній протоці, дефекті в 

перегородці між аортою і легеневою артерією. 

2. Різні форми декомпенсації серцевої діяльності. 

3. Артеріальна гіпертонія в судинах верхнього відділу тулуба і 

гіпотонія в нижніх при коарктації аорти. 



Природжена вада серця, викликаючи у хворого ряд функціональних 

зрушень, насамперед компенсаторного порядку, є системним захворюванням 

всього організму. Такі процеси, як хронічна гіпоксемія і порушення 

кровообігу, завдяки дії нейрогуморальніх чинників, ведуть до 

компенсаторної перебудови усіх систем організму. Проте процеси 

компенсації у ряду хворих через тяжкість патологічного процесу і певних 

умов дії зовнішнього середовища переростають в свою протилежність, 

обумовлюючи передчасну загибель організму. Так, наприклад, гіпертрофія 

міокарду веде до розвитку кардіосклерозу, а потім до порушення серцевої 

діяльності (тобто компенсація переходить в свою протилежність –   

декомпенсацію). 

Анатомічна класифікація вад серця: 

1. Аномалії розташування. 

2. Аномалії будови: 

- стінки; 

- клапанів; 

- судин. 

3. Комбіновані.  
Таблиця 2 

Клінічна класифікація вроджених вад серця 

(за Бураковською С. І., Іваніцьким А. В. із Чазова Е.І., 1982) 

Анатомічна 
характеристика 

 

Особливості гемодинаміки 

I. Ізольовані пороки серця, 
поєднання пороку з аномальним 
дренажем легеневих вен або стенозом 
лівого атріовентрикулярного отвору, 
що зумовлюєпідвищений кровотік в 
системі малого кола кровообігу 

 

1. Відкрита артеріальна 
(боталова) протока 

Гіперволемія малого кола кровообігу 
внаслідок скидання артеріальної 
крові тільки в одному напрямі 2. Дефект 

аортолегеневої 
перегородки 

 

3. Аномалії розвитку  



міжпередсердної перегородки, 
впадання легеневих вен і 
атріовентрикулярних отворів в 
ділянці перегородок серця: 

а) дефекти міжпередсердної 
перегородки 

Гіперволемія малого кола кровообігу 

б) аномальний дренаж 
легеневих вен: 

частковий 
повний 

Гіперволемія малого кола кровообігу 
і змішення венозної крові з 
артеріальною 

в) відкритий 
атріовентрикулярний канал: 

З гіперволемією малого кола крово-
обігу 

неповна форма Гіперволемія малого кола кровообігу 
у поєднанні з мітральною 
недостатністю 

повна форма Гіперволемія малого кола кровообігу 
у поєднанні з мітральною і 
трикуспідальною недостатністю 

4. Дефекти міжшлуночкової 
перегородки 

 
 

Гіперволемія малого кола кровообігу 
внаслідок скидання артеріальної 
крові в одному напрямі 
 

II. Ізольовані пороки серця з 
перешкодою відтоку крові зі 
шлуночків 

 

1. Стеноз легеневої артерії: 
а) клапанний 
б) інфундибулярний 
в) стовбуровий 

Перешкода викиду крові з правого 
шлуночку 

2. Стеноз аорти: 
а) клапанний 
б) підклапанний 
в) надклапанний 
г) гіпоплазія аорти 
 

Перешкода викиду крові з лівого 
шлуночку  

III. Поєднання стенозу 
легеневої артерії з іншими вадами 
розвитку  

 

 

1. З дефектом міжпередсердної 
перегородки (тріада Фалло):  

 

 

2. З дефектом міжшлуночкової 
перегородки 

 



3. З відкритим 
атріовентрикулярним каналом:  

 

 

неціанотична форма Гіперволемія малого кола кровообігу 
ціанотична форма Скидання венозної крові в ліве перед-

сердя 
IV. Комбіновані вади серця 

з аномалією відходження 
магістральних судин і нор-
мальним розташуванням 
шлуночків 

 

1. Тетрада Фалло  
неціанотична форма З гіповолемією малого круга 

кровообігу і підвищеним хвилинним 
об’ємом у великому кола 

ціанотична форма З гіповолемією малого кола 
кровообігу або урівноваженим 
скиданням 

2. Повна транспозиція 
магістральних судин 

 

 
Гіперволемія малого кола кровообігу 
із змішанням венозної крові з арте-  
ріальною 3. Транспозиція магістральних 

судин із стенозом легеневої артерії 
 
5. Відходження аорти і 

легеневої артерії від правого 
шлуночку 

Змішання венозної крові з артеріаль-
Ною 

V. Комбіновані 
вади серця із стенозом 
або атрезією 
атріовентрикулярних 
отворів 

 

 
 
 

– 

1. Трикуспідальний стеноз 
 
2. Трикуспідальна атрезія 
 
3. Мітральна атрезія 
VI. Комбіновані аномалії серця 

з нормальним відходженням 
магістральних судин і загальним 
шлуночком 

 

                      
– 

VII. Різні варіанти комбінацій 
аномалій четвертої, п’ятої і шостої 

                               
– 



груп 
 
VIII. Недостатність клапанів Збільшення ударного об’єму 

відповідного шлуночку серця 1. Недостатність клапана 
легеневої артерії 

2. Недостатність клапана аорти 
3. Недостатність мітрального 

клапана 
4. Недостатність 

трикуспідального клапана 

IX. Аномалія розвитку стулок 
трикуспідального клапана 
(аномалія Ебштейна) 

Зменшення ударного об’єму правого  
шлуночку з перевантаженням 
передсердя 

X. Аномалії розташування 
серця 

Порушення гемодинаміки залежно 
від особливостей пороку серця 
 

XI. Коригована транспозиція 
аорти і легеневої артерії 

 

Також 

XII. Порушення у розвитку 
міокарду, провідної системи і судин 
малого кола кровообігу 

 

Також 

1. Кардіопатії 
2. Порушення ритму  
3. Первинний склероз легенів Первинна легенева гіпертонія 

 
XIII. Аномалії розвитку 

коронарних артерій  
 

1. Аномалії відходження 
коронарних артерій 

Порушень кровообігу не 
спостерігається 

2. Відходження коронарних 
артерій від легеневої артерії 

 

Киснева недостатність міокарду 
 

3. Фістула між коронарними 
артеріями і камерами серця 

Порушення кровообігу залежно від 
форми вади 

XIV. Аномаалії дуги аорти і її 
гілок  

 

1. Коартакція аорти: 
а) інфантильний тип 

 

 б) дорослий тип 
в) змішаний тип 
г) коартакція грудного відділу 

аорти 



 

1.13.3. АНОМАЛІЇ ФОРМУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ ПЕТЛІ 

 

Декстрокардія, при якій серце знаходиться в правій половині грудної 

клітини, виникає тоді, коли серцева петля закручується вліво, замість того, 

щоб закручуватися вправо. Декстрокардію може супроводжувати situs 

inversus –   дзеркальне протилежне розташування усіх внутрішніх органів. 

Situs inversus, який виникає з частотою 1 на 7000 новонароджених (0,14 %), 

зазвичай не супроводжується патологіями, хоча і корелює з підвищеним 

ризиком розвитку дефектів серця. У інших випадках розташування органів 

може бути досить різноманітним: одні органи розташовані з протилежного 

боку, інші – ні; такі стани називають гетеротоксіями. Ці випадки 

розрізняють як латеральні послідовності. Пацієнти з такими станами 

діляться на білатеральні «лівобочні» або білатеральні «правобочні». Різниця 

спостерігається в розташуванні: при «лівобочній» білатеральності виявляють 

поліспленію, при правобічній – астенію, або гіпоплазію селезінки. У 

пацієнтів з латеральними послідовностями також частіше виявляють інші 

аномалії, особливо дефекти серця. 

Дефект міжпередсердної перегородки (частота 20%). Овальний отвір 

не закривається і не заростає після народження. При скороченні передсердя 

частина венозної крові поступає, як і в період утробного розвитку, з правого 

передсердя в ліве, відбувається змішування венозної і артеріальної крові. 

Іноді овальне вікно (отвір) закривається в пренатальному періоді. Ця 

аномалія – передчасне закриття овального вікна –   призводить до 

масивної гіпертрофії правого передсердя і шлуночку і недорозвинення лівих 

камер серця. Такі хворі зазвичай гинуть незабаром після народження. 

д) коартакція черевного відділу 
аорти  

 

Порушення гемодинаміки не 
спостерігається 

2. Подвійна дуга аорти Порушення гемодинаміки залежно 
від форми аномалії 3. Судинне кільце 

XI. Інші вади  
 



Трикамерне двохшлуночкове серце – найважча аномалія серця, 

характеризується повною відсутністю міжпередсердної перегородки. Цей 

стан завжди пов'язаний з іншими серйозними аномаліями серця. 

Ендокардіальні зачатки атріовентрикулярного каналу не тільки розділяють 

його на праву і ліву половини, але і беруть участь у формуванні мембранної 

частини, pars membranacea, міжшлуночкової перегородки і закритті 

первинного отвору. Ця ділянка має вид хреста, в якому передсердна і 

міжшлуночкова перегородка формують вертикальну, а передсердньо- 

шлуночкові –   горизонтальну щаблину. Цілісність цього хреста є важливою 

ознакою при ультразвуковому дослідженні серця. У випадках, коли злиття 

зачатків порушується, розвивається персистуючий незарощений 

атріовентрикулярний канал, пов'язаний з дефектом серцевої перегородки. 

Цей септальний дефект має передсердний і шлуночковий компоненти, 

відокремлені один від одного аномальними клапанними з'єднаннями в 

одному атріовентрикулярному отворі. 

Іноді ендокардіальні зачатки в атріовентрикулярному каналі 

зливаються лише частково. Тоді дефект в міжпередсердній перегородці 

подібний до описаної вище аномалії, але міжшлуночкова перегородка 

цілісна. Цей дефект відомий як дефект первинного отвору, як правило, 

об'єднується з щілиною передньої стулки мітрального клапана. 

Атрезія трьохстулкового клапана включає облітерацію правого 

передсердно– шлункового отвору і характеризується відсутністю або злиттям 

стулок трикуспідального клапана. Дефект завжди об'єднується з: 

1) відкритим овальним отвором; 

2) дефектом міжшлуночкової перегородки; 

3) недорозвиненим правим шлуночком; 

4) гіпотрофією лівого шлуночка. 

Дефект міжшлуночкової перегородки (частота 0,12%) виникає у 

зв'язку з тим, що не відбувається з'єднання двох частин міжшлуночкової 

перегородки – м’язової і перетинкової. При скороченні шлуночків частина 



крові поступає з лівого шлуночка у правий. Може зустрічатися як самостійна 

аномалія розвитку, так і як складова частина складніших комбінованих 

аномалій. 

Порушення розвитку аорто-легеневої перегородки. При цьому 

спостерігається неповне розділення артеріального конуса на висхідну аорту і 

легеневий стовбур, або звуження легеневого стовбура до повної його атрезії. 

Транспозиція судин (частота 0,048%), при якій аорта виходить з 

правого шлуночка, а легеневий стовбур –   з лівого шлуночка. Вада виникає, 

коли порушується нормальний спіральний хід конусостовбурової 

перегородки і остання розташовується прямо. Іноді вада об'єднується з 

дефектом мембранної частини, pars membranacea, тоді зазвичай відкрита 

артеріальна протока. Оскільки клітини нервового гребня беруть участь у 

формуванні стовбурових зачатків, ураження цих клітин можуть приводити до 

дефектів, які порушують шлях відтоку. 

Збережений артеріальний стовбур (частота 0,008%) є наслідком 

порушення зрощення конусостовбурних країв і їх опущення у напрямі 

шлуночків. У таких випадках легенева артерія відходить трохи вище від 

неподіленого стовбура. Оскільки гребені також беруть участь в створенні 

міжшлуночкової перегородки, спинний стовбур завжди супроводжується 

дефектом міжшлуночкової перегородки. Неподілений стовбур, таким чином, 

розташований над обома шлуночками, отримує з обох кров. 

Клапанні стенози (частота 0,03–  0,04%) легеневої артерії або аорти 

виникають тоді, коли півмісяцеві клапани зростаються на різній відстані. При 

клапанному стенозі легеневої артерії стовбур самої артерії звужений, 

навіть може виникати його атрезія. При цьому лише відкритий овальний 

отвір забезпечує вихід крові з правих відділів серця. Артеріальна протока 

тоді завжди відкрита і є єдиним шляхом легеневого кровопостачання. 

При стенозі аортального клапана зрощення потовщених клапанів 

може бути настільки вираженим, що сам отвір має точковий розмір. Проте 

розмір аорти є переважно нормальним. Коли зрощення півмісяцевих 



аортальних клапанів повне, виникає стан відомий як аортальна клапанна 

атрезія; тоді аорта, лівий шлуночок і ліве передсердя значно недорозвинені. 

Дефект зазвичай супроводжує відкриту артеріальну протоку, крізь яку кров 

потрапляє в аорту. 

 

1.13.4. СКЛАДНІ КОМБІНОВАНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ І СУДИН 

 

Тріада Фалло включає в себе: 

1) загальний артеріальний стовбур, 

2) дефект міжпередсердної перегородки, 

3) міжшлуночкової перегородок. 

При цьому відбувається змішання артеріальної і венозної крові, 

«скидання» крові в праву половину серця, гіпертрофія правого шлуночка. 

Тетрада Фалло (частота 0,096%) включає в себе: 

1) звуження легеневого стовбура, 

2) дефект міжшлуночкової перегородки, 

3) правостороннє положення аорти, 

4) гіпертрофія стінки правого шлуночка. 

Зсув перегородки призводить до чотирьох серцево-судинних аномалій: 

1) звуження шляхів відтоку від правого шлуночка, тобто легеневий 

інфундибулярний стеноз; 

2) великий дефект міжшлуночкової перегородки; 

3) формування верхівки аорти, яка відходить безпосередньо над 

септальним дефектом; 

4) гіпертрофія стінки правого шлуночка, обумовлена підвищеним 

тиском справа Пентада Фалло:  

1) звуження легеневого стовбура,  

2) дефект міжшлуночкової перегородки, 

3) правостороннє положення аорти, 

4) гіпертрофія стінки правого шлуночку, 



5) дефект міжпередсердної перегородки. 

Синдром Гольта-Орама (частота 0,00001%) характеризується 

преаксіальними (радіальними) аномаліями кінцівок і дефектами 

міжприсердної перегородки. Трапляються також дефекти м'язової частини 

міжшлуночкової перегородки. Синдром Гольта-Орама є одним з групи 

синдромів «рука – серце», а це свідчення того, що ті ж гени можуть брати 

участь у багатьох процесах розвитку. 

 

1.13.5. АНОМАЛІЇ РОЗТАШУВАННЯ СЕРЦЯ 

 

До аномалій внутрішньогрудного розташування серця відносяться, на 

відміну від ектопій серця, порушення положення його в межах середостіння. 

З безлічі класифікацій цих аномалій найбільш чіткою і зручною для 

клінічного застосування є класифікація, розроблена Б.А. Константіновим,    

Г.І. Астраханцевою (1965) і В.П. Подзолковим (1974). У ній виділено шість 

основних різновидів аномалій в залежності від типу формування серця, 

положення його верхівки і топографії внутрішніх органів. 

1. Правосформоване праворозташоване серце (з нормальним 

розташуванням органів черевної порожнини або абдомінальною ге-

теротаксією). 

2. Правосформоване серединнорозташоване серце (з нормальним 

розташуванням органів черевної порожнини або абдомінальною 

гетеротаксією). 

3. Правосформоване ліворозташоване серце (із зворотним 

розташуванням органів черевної порожнини або абдомінальною 

гетеротаксією). 

4. Лівосформоване праворозташоване серце (із зворотним 

розташуванням органів черевної порожнини або з абдомінальною 

гетеротаксією). 



5. Лівосформоване ліворозташоване серце (із зворотним 

розташуванням органів черевної порожнини або абдомінальною 

гетеротаксією). 

6. Невизначено сформоване ліво-, право-,  або серединно розташоване 

серце (з абдомінальною гетеротаксією). 

Діагностика аномалій розташування серця має важливе хірургічне 

значення, оскільки вони часто (а деякі завжди) поєднуються з вродженими 

вадами серця. Тип формування серця встановлюється по місцю розташування 

передсердя. Для правосформованого серця характерне правостороннє 

положення венозного передсердя і порожнистих вен, для лівосформованого –   

лівобічне положення цих утворень. Встановлюється положення верхівки 

серця, шлуночків і магістральних судин.  

 

1.13.6. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Незарощення артеріальної протоки (частота 0,008%), що сполучає 

легеневий стовбур плода з увігнутою частиною дуги аорти після відходження 

від неї великих судин, що живлять голову, шию і верхні кінцівки. Ця протока 

отримала назву Боталлової протоки, оскільки була описана італійським 

лікарем і анатомом Леонардо Боталло в 1564 р. При порушенні процесу 

облітерації протоки кров з аорти, де тиск вищий, поступає назад у легеневий 

стовбур і правий шлуночок, що призводить до його розширення. Як 

ізольована вада розвитку, вона зустрічається в 9-12% випадків від загального 

числа вад, частіше у дівчаток. 

Коарктація аорти (частота 0,032%) –   це стан, при якому просвіт 

аорти нижче за місце відхождення правої підключичної артерії значно 

звужений. Оскільки звуження може знаходитися вище або нижче за 

відходження артеріальної протоки, розрізняють два види коартакції –   

предуктальну і постдуктальну. Причиною звуження аорти найчастіше є 

аномалія середньої оболонки у поєднанні з проліферацією інтими. При 



предуктальному типі коартакції артеріальна протока зберігається; при 

постдуктальному типі, що частіше зустрічається, зазвичай закривається. У 

іншому випадку колатеральний кровообіг між проксимальною і дистальною 

частинами аорти забезпечується великими міжреберними і внутрішніми 

грудними артеріями. У такий спосіб нижня частина тіла забезпечується 

кров'ю. 

Аномалії відходження правої підключичної артерії виникають тоді, 

коли остання утворюється з дистальної частини правої спинної аорти і сьомої 

міжсегментної артерії. Права четверта аортальна дуга і проксимальна частина 

правої спинної аорти облітерується. Внаслідок укорочення відрізку аорти між 

лівою загальною сонною і лівою підключичною артеріями місце відходження 

аномальної правої підключичної артерії виявляється відразу під основою лі-

вої підключичної артерії. Оскільки її стовбур починається з правої спинної 

аорти, вона повинна перетнути середню лінію тіла позаду стравоходу, щоб 

досягти правої руки. Таке її розташування зазвичай не призводить до 

порушень дихання і ковтання, оскільки ні трахея, ні стравохід, не є 

стиснутими. 

Подвійна аортальна дуга виникає тоді, коли між місцем відходження 

сьомої міжсегментної артерії і місцем її з’єднання з лівою спинною аортою 

зберігається права спинна аорта. Судинне кільце оточує трахею і стравохід, 

стискуючи їх, ускладнюючи дихання і ковтання. 

Права аортальна дуга виникає тоді, коли ліва четверта дуга і ліва 

спинна аорта повністю облітеруються і заміщаються відповідними судинами 

правої сторони. В деяких випадках, коли артеріальна зв'язка розташовується 

зліва і проходить позаду стравоходу, спостерігається ускладнене ковтання. 

Перервана аортальна дуга обумовлюється облітерацією четвертої 

аортальної дуги зліва. Цей дефект часто об'єднується з аномальним 

відходженням правої підключичної артерії. Артеріальна протока залишається 

відкритою і низхідна аорта з підключичними артеріями забезпечуються 



кров'ю з пониженим вмістом кисню. Аортальний стовбур забезпечує дві 

загальні сонні артерії. 

 

1.13.7. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ 

 

Складність розвитку порожнистих вен призводить до високої частоти 

відхилень від нормальної схеми. 

Подвійна нижня порожниста вена розвивається тоді, коли ліва 

сакрокардинальна вена не втрачає з’єднання з лівою субкардинальною. 

Відсутність нижньої порожнистої вени спостерігається тоді, коли 

субкардинальна вена не сполучається з печінкою і скидає кров прямо в праву 

субкардинальну вену; згодом кров з каудальної частини тіла досягає серця 

через непарну і верхню порожнисту вени. Печінкова вена входить в праве 

передсердя в тому місці, де впадала б нижня порожниста вена. Звичайно це 

аномалія пов'язана з іншими дефектами серця. 

Верхня ліва порожниста вена –   це аномалія, викликана збереженням 

лівої передньої кардинальної вени і облітерацією загальної кардинальної і 

проксимальної частини передньої кардинальної вен справа. У такому 

випадку кров справа скидається вліво з допомогою плечеголовної вени. Ліва 

верхня порожниста вена впадає в праве передсердя крізь лівосинусовий ріг, 

тобто крізь коронарний синус. 

Для подвійної верхньої порожнистої вени характерні збереження 

лівої передньої кардинальної вени і нарушене формування лівої 

плечеголовної вени. Персистуюча ліва передня кардинальна вена, яка 

називається лівою верхньою порожнистою веною, впадає в праве передсердя 

через коронарний синус. 

 

 

 

 



1.14. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ 

 

1.14.1. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Наявність щитоязикової кісти, яка може бути розміщена у будь-якій 

ділянці на шляху міграції щитоподібної залози, але не дивлячись на це, 

завжди розташовується біля або ж на серединній лінії шиї. Як видно з назви, 

кіста є залишком щитоязичної протоки. Хоча близько 50% цих кіст 

розташовано біля або під тілом під'язикової кістки, їх можна також знайти 

біля основи язика або щитоподібного хряща. Іноді щитоязична кіста 

сполучається із зовнішнім середовищем за допомогою каналу –   

щитоязичної фістули. Така фістула зазвичай виникає повторно, після 

прориву кісти, але може існувати і при народженні. 

Аберантну щитоподібну тканину можна знайти де завгодно уздовж 

шляху опускання щитоподібної залози. Переважно її знаходять в основі 

язика, відразу після сліпого отвору, і вона може ушкоджуватися тими ж 

патологічними процесами, що і сама залоза. У деяких випадках порушення 

процесу міграції закладки щитоподібної залози у каудальному напрямі 

призводить до розвитку всього органу або його частини краніальніше місця 

нормального розташування. Так, язична щитоподібна залоза розвивається в 

тих випадках, коли частина медіального зачатка дає початок тиреоїдній 

тканині в ділянці початкової закладки органу. Зрідка в язичній залозі 

зосереджена вся функціонально активна тканина органу. У таких випадках її 

секреторна діяльність може бути недостатньою для забезпечення 

нормального метаболічного (еутіреоїдного) стану. 

Частою ембріональною аномалією щитоподібної залози є розвиток 

краніально вираженої пірамідальної частки, що тягнеться до нижнього 

краю під'язикової кістки. У частині випадків зберігається своєрідна протока, 

що сполучає щитоподібну залозу із сліпим отвором; в ході нормального 

розвитку цей епітеліальний тяж піддається повному або переважному 



руйнуванню. Рідше уся щитоподібна залоза або її частина спускається 

каудальніше нормального розташування і опиняється в середостінні або 

входить в контакт з перикардом. Описаний випадок розташування тиреоїдної 

тканини у міжшлуночковій перегородці серця. У деяких осіб при посиленому 

розвитку додаткової тиреоїдної тканини основна щитоподібна залоза може 

бути відсутньою або залишатися недорозвиненою, у інших є як нормальна 

залоза, так і ектопічна тиреоїдна тканина. У патологічних умовах ектопічна 

тканина щитоподібної залози може розростатися, даючи незвично 

розташований зоб, а в деяких випадках –  нориці, кісти і пухлини. Тому, 

знання її можливої топографії має велике клінічне значення. 

 

1.15. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

1.15.1. ДЕФЕКТИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ 

 

Переважна більшість дефектів спинного мозку виникають внаслідок 

порушення злиття нервових складок упродовж 3-4 тижнів розвитку. Такі 

аномалії називаються дефектами нервової трубки. Вони часто об'єднуються 

з дефектами інших тканин –   мозкових оболонок, хребців, м'язів, шкіри. 

Щілина хребта –   spina bifida (частота 0,1%, але може варіювати серед 

різних груп населення) обумовлюється порушенням формування дуг хребців. 

Цей дефект може зачіпати тільки кісткову тканину або об'єднуватися з 

ураженням нервової тканини. 

Закрита щілина хребта (частота 10%) –  обмежується тільки дефектом 

дуг хребців. Область дефекту у цьому випадку покрита шкірою, і нервова 

тканина не пошкоджена. Аномалія частіше виникає у попереково- 

крижовому відділі хребця (L4-S1) і, як правило, характеризується 

інтенсивнішим волосяним покривом над пошкодженою ділянкою. Аномалія 

викликається порушенням формування дуг хребців. 



Кістозна щілина хребта –   це важка патологія нервової трубки, при 

якій нервові тканини і/або мозкові оболонки випинаються крізь дефект в 

дугах хребців і шкіру з формуванням міхуроподібного утворення. Частіше ця 

аномалія виникає у попереково– крижовому відділі хребта і супроводжується 

симптомами неврологічних порушень. Іноді вип'ячуються лише наповнені 

рідиною мозкові оболонки (щілина хребта з грижею мозкових оболонок, 

менінгомієлоцеле). Іноді через порушення процесів формування і злиття 

нервових складок спинний мозок в цій ділянці залишається у вигляді 

нервової пластинки (щілина хребта з щілиною спинного мозку, мієлошиз або 

рахішиз). Практично у кожному випадку у кістозній щілині хребта 

розвивається гідроцефалія, оскільки спинний мозок приріс до хребта. При 

подовженні хребта спинний мозок, що приріс до нього, витягується до 

великого отвору у основі черепа, закриваючи шлях відтоку спинномозкової 

рідини. 

Кістозна щілина хребта може бути діагностована пренатально за 

допомогою УЗД і визначення рівня а– фетопротеїна в сироватці крові матері 

або в амніотичній рідині. Останні спостереження свідчать про те, що 

вживання фолієвої кислоти (фоліатів) дозою 400 міліграм щоденно, за два 

місяці перед зачаттям і упродовж всієї вагітності дозволяє на 70% понизити 

частоту виникнення дефектів розвитку нервової трубки. 

 

1.15.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ГІПОФІЗА 

 

В деяких випадках частина кишені Ратке залишається у стінці 

склепіння горла, утворюючи так званий горловий гіпофіз. З цього залишку 

можуть розвинутися краніофарінгоми. Ці пухлини локалізуються в ділянці 

турецького сідла або уздовж гіпофізарної ніжки, але переважно лежать над 

турецьким сідлом. Вони викликають гідроцефалію і гіпофізарні дисфункції 

(наприклад, нецукровий діабет, порушення росту і так далі). 

 



1.16. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРЕПА 

 

Голопрозенцефалія виникає внаслідок порушення розвитку структур 

серединної лінії головного мозку і обличчя. У таких випадках бічні 

шлуночки зливаються, утворюючи один шлуночок кінцевого мозку, очні 

яблука теж зливаються, формується парна носова порожнина, а також 

з'являються інші дефекти лицевих структур серединної лінії. 

Шизенцефалія –   це рідкісний дефект, при якому утворюються великі 

щілини у півкулях великого мозку, які іноді приводять до втрати речовини 

головного мозку. 

Менінгоцеле, менінгоенцефалоцеле і менінгогідроенцефало– целе 

(частота 0,0005%) обумовлюється скостенінням кісток черепа. Найчастіше 

спостерігається скостеніння луски потиличної кістки, внаслідок чого вона 

може частково або повністю бути відсутньою. Якщо дефект потиличної 

кістки невеликий, виникає грижа тільки мозкових оболонок (менінгоцеле). 

Якщо цей дефект значного розміру, крізь нього може також випирати 

речовина мозку, навіть з частиною бічного шлуночку. В цьому випадку 

розвивається грижа мозку з оболонками (менінгоенцефалоцеле) або грижа 

мозку з оболонками і частиною шлуночку (менінгогідроенцефалоцеле).  

Екзенцефалія виникає внаслідок порушення процесів закриття 

краніальної частини нервової трубки. При цьому склепіння черепа взагалі не 

формується, а аномальний мозок залишається відкритим. З часом нервова 

тканина дегенерує, формуючи некротичні маси. Ця аномалія називається 

аненцефалія, не дивлячись на те, що частина мозкового стовбура може 

залишатися непошкодженою. Так як у плода відсутні механізми ковтання, 

останні два місяці вагітності супроводжуються водянкою. Частота 

аненцефалії –  0,067%; приблизно у 4 рази частіше аненцефалія зустрічається 

у плодів жіночої статі. 

Гідроцефалія, або водянка головного мозку, характеризується 

надмірним накопиченням спинномозкової рідини у системі мозкових 



шлуночків. Переважно гідроцефалія виникає в результаті стенозу 

Сильвієвого водопроводу. Накопичення рідини у бічних шлуночках створює 

додатковий тиск на речовину мозку і кістки черепа. Оскільки шви черепа не 

закриті, проміжки між його кістками розширюються. У екстремальних 

випадках речовина мозку і кістки черепа стоншуються, а розмір мозкового 

черепа значно зростає. 

Мікроцефалія виявляється зменшенням склепіння черепа. Оскільки 

розмір мозкового черепа залежить від темпів росту головного мозку, то 

причина порушення склепіння черепа –   аномальний розвиток мозку. 

Хвороба Гіршспрунга викликана відсутністю або неповним 

розвитком ентерометасимпатичної частини, і насамперед її гангліонарного 

апарату. Це призводить до спастичного звуження частини прямої або 

сигмоподібної кишки новонародженого і нерідко до його загибелі. Цей 

агангліоз розвивається в результаті порушення міграції нейрділянців уздовж 

волокон тазового нерва. 

Синдром Сміта-Лемлі--Опітца характеризується аномаліями 

черепно-лицевої ділянці і кінцівок, а в 5%  – голопрозенцефалією. 

Синдром Арнольда-Хіарі характеризується зменшенням мозочка у 

каудальному напрямі і його затисканням у великому потиличному отворі. Ця 

аномалія супроводжує практично всі випадки кістозної щілини хребта і часто 

по'єднується з гідроцефалією. 

Вищеназвані аномалії, поза сумнівом, найважчі і часто несумісні з 

життям. Але велика кількість аномалій нервової системи не завжди мають 

виражені зовнішні прояви. Наприклад, часткова або повна відсутність 

мозолястого тіла не викликає серйозних порушень. З іншого боку, затримка 

розумового розвитку часто не пов'язана з морфологічними пошкодженнями 

(найчастіше викликається вживанням матір’ю спиртних напоїв). 

Екзенцефалія виникає внаслідок порушення процесів закриття краніальної 

частини нервової трубки. При цьому склепіння черепа взагалі не формується, 

а аномальний мозок залишається відкритим. З часом нервова тканина 



дегенерує, формуючи некротичні маси. Ця аномалія називається 

аненцефалія, не дивлячись на те, що частина мозкового стовбура може 

залишатися непошкодженою. Так як у плода відсутні механізми ковтання, 

останні два місяці вагітності супроводжуються водянкою. Частота 

аненцефалії –  0,067%; приблизно у 4 рази частіше аненцефалія зустрічається 

у плодів жіночої статі. 

Гідроцефалія, або водянка головного мозку, характеризується 

надмірним накопиченням спинномозкової рідини у системі мозкових 

шлуночків. Переважно гідроцефалія виникає в результаті стенозу 

Сильвієвого водопроводу. Накопичення рідини у бічних шлуночках створює 

додатковий тиск на речовину мозку і кістки черепа. Оскільки шви черепа не 

закриті, проміжки між його кістками розширюються. У екстремальних 

випадках речовина мозку і кістки черепа стоншуються, а розмір мозкового 

черепа значно зростає. 

Мікроцефалія виявляється зменшенням склепіння черепа. Оскільки 

розмір мозкового черепа залежить від темпів росту головного мозку, то 

причина порушення склепіння черепа –   аномальний розвиток мозку. 

Хвороба Гіршспрунга викликана відсутністю або неповним 

розвитком ентерометасимпатичної частини, і насамперед її гангліонарного 

апарату. Це призводить до спастичного звуження частини прямої або 

сигмоподібної кишки новонародженого і нерідко до його загибелі. Цей 

агангліоз розвивається в результаті порушення міграції нейрділянців уздовж 

волокон тазового нерва. 

Синдром Сміта-Лемлі-Опітца – характеризується аномаліями 

черепно– лицевої ділянці і кінцівок, а в 5% – голопрозенцефалією. 

Синдром Арнольда-Хіарі –  характеризується зменшенням мозочка у 

каудальному напрямі і його затисканням у великому потиличному отворі. Ця 

аномалія супроводжує практично всі випадки кістозної щілини хребта і часто 

по'єднується з гідроцефалією. 



Вищеназвані аномалії, поза сумнівом, найважчі і часто несумісні з 

життям. Але велика кількість аномалій нервової системи не завжди мають 

виражені зовнішні прояви. Наприклад, часткова або повна відсутність 

мозолястого тіла не викликає серйозних порушень. З іншого боку, затримка 

розумового розвитку часто не пов'язана з морфологічними пошкодженнями 

(найчастіше викликається вживанням матір’ю спиртних напоїв). 

 

1.17. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ЧУТТЯ 

 

1.17.1. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОЧЕЙ 

 

Колобома (щілина) може виникнути у тому випадку, коли не 

закривається щілина в судинній оболонці. У нормі закриття цієї щілини 

відбувається упродовж сьомого тижня розвитку. При порушенні цього 

процесу щілина залишається. Хоча цей дефект зазвичай локалізується тільки 

в райдужці і відомий як колобома райдужки, він може розповсюджуватися 

на війкове тіло, сітківку, власне судинну оболонку і зоровий нерв. Цей 

дефект розвитку є поширеною аномалією і часто спостерігається у комбінації 

з іншими дефектами ока. Можуть зустрічатися колобоми (щілини) повік. 

Райдужно– зінична мембрана, яка в нормі розсмоктується при 

формуванні передньої камери ока, може зберігатися. 

Природжена катаракта –  це патологічний стан, при якому кришталик 

втрачає прозорість упродовж утробного життя. Не дивлячись на те, що ця 

аномалія зазвичай має генетичну обумовленість, у дітей, народжених від 

матерів, які перенесли кір (краснуху) між 4 і 7 тижнями вагітності, часто 

виникає катаракта. 

Одним з різновидів аномалій ока може бути збереження склоподібної 

артерії, яка утворює тяж або кісту. У нормі дистальна частина цієї судини 

розсмоктується, а проксимальна частина залишається і утворює центральну 

артерію сітківки. 



Мікрофтальмія –   патологічний стан, який характеризується малими 

розмірами ока; очне яблуко може бути зменшене до 2/3 свого нормального 

об'єму. Як правило, мікрофтальмія супроводжується іншими аномаліями ока 

і часто є наслідком таких інфекцій, як цитомегаловірус і токсоплазмоз. 

Анофтальмія –   відсутність очного яблука. В деяких випадках 

гістологічне дослідження може виявити залишки тканин ока. Ця патологія 

часто супроводжується важкими черепними аномаліями. 

Природжена афакія (відсутність кришталика) і анірідія (відсутність 

радужки) –   рідкісні аномалії, які виникають внаслідок порушення індукції і 

формування тканинних компонентів цих структур. 

Циклопія (одноокість) і синофтальмія (злиття очей) включають цілий 

ряд дефектів, які викликають часткове або повне злиття очей. Ці аномалії 

обумовлюються дефектами тканин серединної лінії на 19–  21 дні вагітності, 

наслідком яких є недорозвиненість переднього мозку і фронтоназальної 

опуклості Ціаномалі . супроводжуються краніальними дефектами, зокрема 

голопрозенцефалією, коли півкулі мозку частково або повністю зливаються в 

одному теленцефальному міхурі. 

Різні патологічні зміни, що порушують кольоросприйняття, можуть 

відбуватися на рівні зорових пігментів, на рівні обробки сигналів у 

фоторецепторах або у вищих відділах зорової системи, а також у самому 

діоптричному апараті ока. Нижче описуються порушення колірного зору, що 

мають природжений характер і майже завжди є симетричними. Випадки 

порушення кольоросприйняття тільки одним оком украй рідкісні. У такому 

випадку хворий має можливість описувати суб'єктивні феномени порушеного 

колірного зору, оскільки може порівнювати свої відчуття, отримані за 

допомогою правого і лівого ока. 

Ті або інші незначні порушення кольоросприйняття передаються як 

рецесивна ознака, зчеплена з Х-хромосомою. Особи з колірною аномалією є 

трихроматами, тобто їм, як і людям з нормальним колірним зором, для 

повного опису видимого кольору необхідно використовувати три основні 



кольори. Проте, аномали гірше розрізняють окремі кольори, ніж трихромати 

з нормальним зором, а в тестах на зіставлення кольорів вони використовують 

червоний і зелений колір в інших пропорціях. Тестування на аномалоскопі 

показує, що при протаномалії у колірній суміші більше червоного кольору, 

ніж в нормі, а при дейтераномалії в суміші більше, ніж потрібно, зеленого. У 

окремих випадках при тританомалії порушується робота жовто– синього 

каналу.  

Дихромати. Різні форми дихроматопсії також успадковуються як 

рецесивні зчеплені з Х-хромосомою ознаки. Дихромати можуть описувати 

всі кольори, які бачать, тільки за допомогою двох чистих кольорів. Як у 

протанопів, так і у дейтеранопів, порушена робота червоно– зеленого каналу. 

Протанопи плутають червоний колір з чорним, темно– сірим, коричневим і, у 

деяких випадках, подібно дейтеранопам, із зеленим. Певна частина спектру 

здається їм ахроматичною. Для протанопа це область між 480 і 495 нм, для 

дейтеранопа –   між 495 і 500 нм. Рідко тританопи плутають жовтий колір і 

синій. Синьо– фіолетовий кінець спектру здається їм ахроматичним –   як 

перехід від сірого до чорного. Область спектру між 565 і 575 нм тританопи 

також сприймають як ахроматичний.  

Менше 0,01% всіх людей страждають повною колірною сліпотою. Ці 

монохромати бачать навколишній світ як чорно-білий фільм, тобто 

розрізняють тільки градації сірого. У таких монохроматів зазвичай 

спостерігається порушення світлової адаптації при фотопічному рівні 

освітлення. Через те, що очі монохроматів легко засліплюються, вони погано 

розрізняють форму при денному світлі, що викликає фотофобію. Тому вони 

носять темні сонцезахисні окуляри навіть при нормальному денному 

освітленні. У сітківці монохроматів при гістологічному дослідженні, 

зазвичай, не знаходять ніяких аномалій. Вважається, що в їх колбах замість 

зорового пігменту міститься родопсин.  

Люди з аномаліями палочкового апарату сприймають колір 

нормально, проте у них значно знижена здатність до темнової адаптації. 



Причиною такої “нічної сліпоти”, або нікталопії, може бути недостатній 

вміст в їжі вітаміну А1, який є початковою речовиною для синтезу ретинолу.  

Оскільки порушення колірного зору успадковуються як ознака зчеплена з Х– 

хромосомою, то вони набагато частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у 

жінок. Частота протаномалії у чоловіків складає приблизно 1,5 %, протанопії 

–   1,1%, дейтераномалії 3-4% і дейтеранопії –  1,5%. Тританомалія і 

тританопія зустрічаються украй рідко. У жінок дейтераномалія зустрічається 

з частотою 0,3%, а протаномалії –  0,02%. 

 

1.17.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНА СЛУХУ 

 

Природжена глухота зазвичай пов'язана з глухонімотою, може бути 

викликана аномаліями розвитку перетинкового або кісткового лабіринту, а 

також дефектами слухових кісточок і барабанної перетинки. У складних 

випадках барабанна порожнина і зовнішній слуховий прохід відсутні. 

Більшість різновидів природженої глухоти обумовлена генетичними 

чинниками, хоча чинники навколишнього середовища також можуть 

порушувати хід нормального розвитку внутрішнього і середнього вуха. Вірус 

краснухи, який вражає зародок на 7 або 8 тиждень, здатний викликати значне 

пошкодження кортієвого органу. Існує думка, що причиною природженої 

глухоти може бути поліомієліт, еритробластоз, діабет, гіпотиреоз і 

токсоплазмоз. 

До дефектів зовнішнього вуха відносяться малі і великі аномалії. Вони 

є важливими з погляду психологічного і емоційного травматизму, а також 

часто пов'язані з іншими дефектами. Тобто, вони служать сигналом для 

ретельного обстеження дітей і виявлення інших аномалій.  

Всі найпоширеніші хромосомні синдроми і переважна більшість 

менш поширених супроводжуються вушними аномаліями. 

Привушні придатки і ямки –   є відповідно шкірними кістами і 

дрібними поглибленнями, які розташовані у привушній ділянці. Ямки 



можуть виникати внаслідок аномального розвитку вушних горбків, а кісти –   

через наявність додаткових горбків. Як і решта дефектів зовнішнього вуха, 

вони пов’язані з іншими аномаліями розвитку. 

 

1.17.3. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНА НЮХУ 

 

Погіршення нюху (гіпосмія) або повна його відсутність (аносмія) 

може бути: респіраторним, есенціальним, вродженим, набутим. 

Рідко зустрічаються підвищення нюху (гіперосмія) і спотворення його 

(кокасмія). Респіраторне порушення нюху обумовлене патологічними 

процесами у порожнині носа, при яких доступ вдихуваного повітря, що 

містить пахучі речовини, в нюхову щілину утруднений (при цьому наступає 

гіпосмія) або повністю припинений (що викликає аносмію). 

У дитячому віці і у дорослих респіраторні гіпо-  і аносмія наступають 

у зв'язку з набряком слизової оболонки носових раковин, атрезією хоан, 

вродженою аномалією носа, чужорідними тілами носа, викривленням носової 

перегородки, травматичними або іншої природи зрощеннями (синехії) в 

носовій порожнині, поліпозом, пухлинами носа і ін. Практично будь– яке 

механічне порушення проникнення повітря у нюхову щілину стає причиною 

порушення нюху. 

Есенціальна аносмія виникає при пораженні нюхового рецептора або 

нюхового нерва. 

Глибока атрофія слизової оболонки носа, яка наступає, зокрема, при 

озені (смердюча нежить), супроводжується спочатку есенціальною 

гіпосмією, а потім і гіпосмією у зв'язку з атрофічним процесом нюхового 

рецептора. Частою причиною есенціального розладу нюху є інфекційні 

захворювання: вірусні (грип), дитячі інфекції. 

Одним з симптомів пухлинних процесів у верхньому відділі носа і по 

ходу нюхового тракту є есенціальне пораження нюху. Зворотну втрату 



нюхової чутливості викликає травма нюхової зони порожнини носа або 

пошкодження провідних шляхів і центру органа нюху. 

 

1.17.4. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНА СМАКУ 

 

Порушення смаку –   дисгевзія (dіsgeusia) виникає при патології лице-

вого нерва у випадку, якщо осередок ураження локалізований у каналі лице-

вого нерва (фаллопіїв канал). Це пов'язано з тим, що на даному відрізку ли-

цевого нерва поряд з ним проходить барабанна струна, у складі якої є смакові 

провідники, що несуть інформацію від смакових рецепторів передніх 2/3 

язика в кору великих півкуль. Відповідно, в даному випадку виявляється 

одностороннє випадіння смакової чутливості на передніх 2/3 язика. 

Поза каналом лицевого нерва смакові волокна розташовуються у складі 

язичного нерва. Отже, і при його пораженні також спостерігатиметься 

випадіння смакової чутливості на передніх 2/3 язика, але у поєднанні з 

іншими симптомами. Необхідно відзначити, що одностороннє випадіння 

смакової чутливості на задній 1/3 язика пов'язане з ушкодженням 

язикоглоткового нерва. 

Повне двостороннє, рідше одностороннє випадіння смакової чут-

ливості виникає при органічних пораженнях центральної нервової системи 

(пухлини мозку, нейросифіліс і ін.). 

Порушення смаку може проявлятися: повною втратою, зниженням, 

спотворенням. Це стосується усіх видів смакової чутливості (солодкого, 

солоного, кислого, гіркого) або тільки деяких з них. 

Смакові цибулини розташовуються головним чином у слизовій оболон-

ці язика, тому етіологічні чинники, що вражають їх, а, отже викликають по-

рушення смаку, багатоваріантні: вірусні інфекції, алергічні глосити, проме-

неве ураження, травми, авітамінози А і В, синдром Шегрена, захворювання 

шлунково-кишкового тракту і ін. При цьому спостерігається посилене лу-

щення або тимчасова втрата епітелію на язиці, у зв'язку з чим оголюються і 



стають доступними для надмірного подразнення смакові сосочки. У таких 

випадках смакова чутливість відновлюється у міру регенерації сосочків. 

При враженні язика лейкоплакією смак нерідко знижується, що 

пов'язане з утрудненим доступом речовин до смакових цибулин. Відчуття 

кислого може виникнути у хворих з явищами гальванізму. Джерелом 

неприємного смаку у порожнині рота можуть стати гінгівіт, пародонтит, 

хронічний тонзиліт, періодонтит. Відчуття гіркого, кислого може з'явитися 

при гепатохолециститах, гастритах. Спотворення смаку або його втрата 

можливі при істерії. 

 

1.18. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ШКІРИ І ЇЇ ПОХІДНИХ 

 

1.18.1. АНОМАЛІЇ ШКІРИ 

 

Дефекти шкіри серед вроджених вад зустрічаються досить рідко. 

Частіше вони поверхневі, рідше більш глибокі. Локалізуються переважно на 

волосистій частині голови в ділянці тімені. Зрідка дефекти шкіри бувають на 

тулуб, кінцівках, мошонці. Форма дефектів зазвичай кругла, діаметром від 

0,5 до 5 см. На голові зустрічаються дефекти шкіри, що досягають до кістки. 

Кость під таким дефектом може виявитися перфорованої і в цих випадках 

іноді спостерігаються загрозливі для життя крововиливу або інфікування 

мозкових оболонок. Шкірні дефекти є, ймовірно, наслідком вродженої аплазії 

шкіри і підшкірної клітковини. Слід мати на увазі, що причиною подібних 

шкірних дефектів можуть бути механічних і термічних пошкодження, завдані 

обслуговуючим персоналом. 

Aaevi flammei (aневусів teleangiectatici) являють собою яскраво-червоні 

плями на рівні шкіри, які утворюються розширеними внаслідок вродженої 

слабкості стінок капілярами (телеангіектазії). Зазвичай вони локалізуються 

на лобі близько брів і ззаду на шиї по середній лінії в ділянці волосистої 



частини голови. Ці плями безслідно зникають через 1-2 роки і не потребують 

лікування. 

Cutis hyperelastica (Синдром Елерса-Данлоса). Захворювання 

характеризується підвищеною еластичністю і вразливість шкіри з 

утворенням гематом, значною м'язової гіпотонією, нестабільністю суглобів і 

неврологічними проявами з відставанням у розумовому розвитку. Цей 

синдром іноді поєднується з гіпотиреозом і хворобою Дауна. Захворювання 

успадковується доминантно (дисплазія мезенхіми). 

Вроджені борозни. Частота вроджених борозен у новонароджених 

складає в середньому один випадок на 2000-2500 пологів. Ступінь 

вираженості їх може бути самою різною, від легких до внутрішньоутробні 

"спонтанних ампутацій" кінцівок або навіть декапитаций. Вроджені борозни 

найчастіше викликаються сдавленней тяжами або стрічками амниона, 

обривками амниона, слеплением або зрощенням плода з його оболонками або 

судинним порушенням харчування та ін. Іноді вони поєднуються з іншими 

вродженими вадами розвитку та генетично обумовлені. Вроджені борозни, 

викликані здавлюванням пупкових канатиком, є рідкісним винятком. 

"Монгольська" пляма. Мова йде про синюшно-червоних плямах, 

звичайно які локалізуються у крижовій і сідничного ділянках. У 

європейських народів ці плями зустрічаються у новонароджених 1-3%, а у 

нас вони зустрічаються рідко. "Монгольська" плями це пігментна аномалія 

шкіри. Через кілька років вони зникають без лікування. 

Гемангіоми. Це пухлиноподібні судинні освіти з нерівною поверхнею, 

яскраво червоного або синюшно-червоного кольору. Шкіра над ними 

зазвичай не змінена і тоді ангіоми як би просвічують. Гемангіоми 

локалізуються на верхній губі, кінцівках, спині і пр. Вони схильні до виразок, 

що іноді призводить фактично до самоизлечению. 

Лимфангиоми являють собою пухлиноподібні розширення 

лімфатичних судин, іноді досягають значних розмірів ще при народженні. 

Зазвичай вони локалізуються в ділянці шиї у вигляді так званої hygroma colli 



cysticum. Іноді лимфагиомb викликають напади диспноє і тоді для 

полегшення стану дитини доводиться вдаватися до інтубації. Лимфангиоми 

швидше вроджені вади розвитку, ніж пухлина. Лікування чисто хірургічне, 

застосовують і променеву терапію. 

Лімфангіектатичний набряк – неясно відмежованих, тестоватой 

консистенції набряках однієї або обох нижніх кінцівок, рук, пеніса і ін., які 

спостерігаються в перші тижні життя. Загальний стан дітей нормальне. При 

лімфангіектатичному набряку відбувається  порушення водного і 

електролітного обміну. Інші ознаки цього синдрому – акромикрия, низький 

зріст і відставання у розумовому розвитку. Лимфангиэктатический набряк 

безслідно зникає через кілька тижнів без лікування. 

    Дермоїдна кіста. Це так звана сакральна пухлина, так як 

локалізується в сакральної ділянці. Іноді ще внутрішньоутробно дермоїдний 

кіста досягає великих розмірів і може стати механічним перешкодою для 

нормальних пологів.  

    Кератинізація шкіри (лат. кeratinit. аuon), ороговіння (лат. 

сornification) процес ороговіння тканини в результаті відкладення усередині 

що входять в її склад клітин кератину. Цей процес спостерігається в 

епідермісі шкіри, а також в таких структурах організму, як волосся, нігті і т. 

д.: в ході його клітини стають більш плоскими, втрачають свої ядра і 

заповнюються кератином по мірі наближення до поверхні тіла. 

Іхтіоз – надмірна кератинізація шкіри, характерна для групи спадкових 

розладів, які зазвичай передаються як аутосомно-рецесивна ознака, але 

можуть бути пов'язані з Х-хромосомою. У важких випадках ця патологія 

призводить до гротескового вигляду новонародженого, як, наприклад, плід–  

арлекін. 

 

 

 

 



1.18.2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ВОЛОССЯ 

 

Гіпертрихоз – збільшений волосяний покрив обумовлений зайвою 

кількістю волосяних фолікулів. Він може локалізуватися на певних ділянках 

тіла (особливо у нижній поперечній ділянці, покриваючи приховану щілину 

хребта) або мати загальне розповсюдження, покриваючи всю поверхню тіла. 

Атрихія –   природжена відсутність волосся, як правило, пов'язано з 

аномаліями інших похідних ектодерми, таких, як зуби і нігті. 

 

1.19. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 

 

Політелія –   патологічний стан, для якого характерне формування 

додаткових сосків внаслідок збереження фрагментів молочної лінії. 

Додаткові соски можуть виникати в будь– якому місці упродовж первинної 

молочної лінії, але зазвичай вони з'являються в паховій ділянці. 

Полімастія має місце тоді, коли залишки молочної лінії пере-

творюються на сформовані молочні залози. 

Інвертований сосок –   це патологічний стан, при якому молочні 

протоки відкриваються у первинну епітеліальну ямку, яка не перетворилася 

на повноцінний сосок. 

Аплазія – нерозвинення однієї або обох залоз. 

Гіпоплазія –   недорозвинення однієї або обох залоз; 

Гінекомастія – сильне збільшення залоз у хлопчиків, розвиток їх за 

жіночим типом. 

 
1.20.  РАННЯ ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПЛОДІВ 

 
 
Щороку серед новонароджених в Україні, за даними медико-генетичної 

служби МОЗ, фіксується до 3 тисяч випадків природжених вад різних органів 

та систем. В умовах складної демографічної ситуації проблема збереження 



новонароджених в Україні набуває дедалі більшої актуальності,  Забруднення 

довкілля та загострення несприятливої екологічної ситуації унаслідок 

Чорнобильської катастрофи, недотримання здорового способу життя, 

незбалансоване харчування, погіршення матеріальних умов населення, тягар 

накопичених генетичних дефектів негативно впливають на генофонд 

України. Все це призводить до вродженими вад та інших тяжких спадкових 

хвороб та інколи до інвалідизації і смерті.  

Прогноз здоров'я і випадки вроджених порушень багато в чому залежать 

від природи і ступеня важкості пороку, а також можливості його корекції. В 

цілому показано, що 25 % дітей з вродженими вадами розвитку гине в 

ранньому дитячому віці, у 25 % залишаються стійкі фізичні або психічні 

порушення і тільки 5 % мають можливість лікування вроджених порушень. 

Принципи і підходи до лікування вроджених аномалій визначаються вагою 

порушення функцій ураженого органу, а також залежать від приєдналися 

ускладнень.  

Абсолютна більшість вроджених вад розвитку лікується хірургічними 

методами. Для виправлення деяких вад, особливо деформацій (вроджені 

вивих стегна, клишоногість та ін.) застосовується консервативне або 

комбіноване лікування. При вроджених вад розвитку, загрозливих життю 

дитини, наприклад, при кишкової непрохідності проводиться екстрена 

оперативне втручання. Відпрацьовані терміни корекції багатьох вроджених 

вадах розвитку (серця, сечостатевої системи, легенів, опорно-рухового 

апарату та ін.).  

Багато вади розвитку можуть проявлятися у міру розвитку дитини, а 

деякі вроджені вади (наприклад, одностороння аренія, аплазія жовчного 

міхура) можуть протікати безсимптомно. 

Профілактика вроджених вад розвитку повинна бути комплексною і 

спрямована на зниження частоти народження дітей з вадами розвитку. Як 

відомо, існує три рівня профілактики вроджених аномалій: первинна, 

вторинна і третинна профілактика. 



1-й рівень – первинна профілактика; профілактичні заходи цього рівня 

проводяться до зачаття – периконцепційна профілактика. Вони спрямовані на 

усунення причин, що викликають вади, або факторів ризику, які сприяють 

вад розвитку плоду. До них заходи, спрямовані на захист людини від дії 

шкідливих факторів: поліпшення екологічного стану навколишнього 

середовища, контроль за мутагенністю і тератогенністтю медикаментів, 

продуктів харчування, барвників, гербіцидів, харчових добавок, охорона 

праці жінок на шкідливих виробництвах (працівник рентгенівських кабінетів, 

атомних станцій, вірусологічних відділень і т.д.). 

2-й рівень – вторинна профілактика, спрямована на виявлення трупа 

плоду з подальшим перериванням вагітності або при можливості 

проведенням лікування плода (внутрішньоутробна корекція ряду вад). На    

2-му рівні проводяться масовий ультразвукової скринінг вагітних жінок, 

індивідуальне медико-генетичне консультування сімей з ризиком 

народження хворої дитини, а також дослідження сироваткових маркерів 

крові вагітної жінки. Важливо постійно проводити аналіз ефективності 

проведених профілактичних заходів і оцінювати частоту вроджених вад 

розвитку.  

Ефективним інструментом контролю змін частоти вроджених аномалій є 

моніторинг вроджених дефектів, тобто систематичний облік і реєстрація всіх 

випадків вад розвитку в контрольованій популяції, що дозволяє стежити за 

динамікою частоти вад в цілому і окремих нозологічних форм. 

3-й рівень – третинна профілактика, спрямована на проведення 

лікувальних і реабілітаційних заходів з усунення наслідків вади розвитку або 

його ускладнень. 

Активне впровадження анте- i перинатальної профілактики природених 

вад внутрішніх органів потребує сучасних підходів та методів дослідження 

внутрішньоутробного періоду онтогенезу. Антенатальна діагностика, терапія, 

хірургічна корекція i профілактика патології плода – найбільш суттєвий 

компонент репродуктивної стратегії та перинатолопії. На сучасному етапі 



розвитку перинатальної медицини слід реалізувати основний принцип – 

ставлення до плода як до пацієнта.  

Широке впровадження у клінічну практику комп’ютерної томографії, 

магнітно-резонансної томографії, ультразвукової діагностики сприяють 

своєчасному виявленню i прогнозуванню розвитку перинатальної патології. 

Враховуючи вимоги сьогодення, важливо поглибити зв’язки між морфологією i 

клінічними дослідженнями. 

Серед причин перинатальної смертності (починаючи з 28-го тижня 

вагітності і до 6-го тижня періоду новонародження) вади розвитку плода та 

спадкові захворювання займають 2-е місце. Коли ці хвороби плода 

діагностуються в пізні терміни вагітності, то лікування часто буває 

неефективним і дитина може народитися з незворотними відхиленнями. Все 

це робить настільки важливим ранню ефективну діагностику вроджених вад і 

хромосомних захворювань плода.  

У розпорядженні акушерів-гінекологів і генетиків численні діагностичні 

методи, що дозволяють з великою ймовірністю судити про наявність вад 

розвитку ще тоді, коли дитина перебуває в утробі матері. Своєчасне 

виявлення вродженої вади дозволяє прийняти рішення про припинення 

вагітності чи морально підготуватися до народження хворої дитини. Крім 

того, рання перинатальна діагностика дозволяє адекватно контролювати 

перебіг вагітності, пологів та неонатального періоду. Сучасні методи аналізу 

дозволяють дослідити плацентарну недостатність – причина затримки 

розвитку плода, внутрішньоутробну гіпотрофію та гіпоксію і в остаточному 

підсумку – можливості внутрішньоутробної загибелі плода. При 

патологічному перебігу вагітності – гестозі, внутрішньоутробної інфекції, 

екстрагенітальних захворюваннях, завжди в тій чи іншій мірі відзначається .. 

При важкій патології відбувається затримка розвитку плода, його загибель на 

різних термінах вагітності або народження плода з гіпотрофією і гіпоксією.  

Традиційно існують групи ризику виникнення даних проблем: вік 

майбутньої матері старше 35 років; наявність в родині спадкового 



захворювання; кровнородинний шлюб;  якщо у подружжя народжувалися 

діти з хромосомними хворобами або вадами розвитку; безпліддя, мимовільні 

викидні в анамнезі; шкідливі звички; перенесена вірусна інфекція в ранні 

терміни вагітності. 

       Основні методи оцінки стану плода. 

        1. Непрямі методи (обстеження вагітної). 

Біопсія хоріона – оболонки плодного яйця. Проводиться на 11-12 тижні 

вагітності. 

Плацентоцентез – це взяття для дослідження часток плаценти. 

Проводиться в пізніші терміни – з 12 до 22 тижня вагітності. 

Амніоцентез – прокол передньої черевної стінки, матки і паркан 

навколоплідної рідини. Проводиться в 15-16 тижні вагітності. 

Кордоцентез – забір крові в плода з пуповини. Це дослідження 

проводиться після 20-го тижня вагітності. 

1.1. Акушерско-гінекологічні. 

1.2. Медико-генетичні (генеалогічні, цитогенетичні, молекулярно-

біологічні). 

1.3.Бактеріологічні, серологічні. 

1.4. Біохімічні (скриніруючі тести на α-фетопротеїн, естріол, хоріонічний 

гонадотропін та ін.). 

2. Прямі методи: 

2.1. Неінвазивні (ультразвукове сканування, електрокардіографія, 

рентгенографія та ін.) 

2.2.  Інвазивні. 

2.2.1.Хорионбиопсия (8-10 тижні вагітності): 

- трансвагінальна, 

- тринсабдомінальна. 

2.2.2. Лацентоцентез (II-й триместр вагітності). 

2.2.3. Мніоцентез (раніше – I-й семестр, 12-14 тижні, II-й семестр.18-20 

тижні). 



2.2.4. Кордоцентез –  II-й семестр, 20-24 тижні. 

2.2.5. Фетоскопія. 

2.2.6. Біопсії тканин плода (печінка, селезінка, шкіра, м'язи та ін.). 

Непрямі методи. 

Про стан плода судять за біохімічних показників крові і сечі вагітної, за 

результатами акушерсько-гінекологічного анамнезу і результатами огляду з 

обов'язковим ультразвукове дослідження (УЗД). Вельми бажаним, а для 

жінок груп високого ризику обов'язковим, є медико-генетичні консультації, 

доповнені при необхідності результатами бактеріологічного, імунологічного 

і ендокринологічного обстеження. 

Біохімічні дослідження маркерних сироватки білків крові вагітної, 

спрямовані на виявлення жінок груп високого ризику народження дітей з 

хромосомними хворобами і вадами розвитку. 

А в останні роки все ширше і ширше використовуються скринінгові 

методи дослідження. Скринінг проводиться всім вагітним для виявлення 

групи ризику. Тому що статистика показує, що серед матерів, які народили 

дітей з хворобою Дауна, тільки 46% були старше 35 років. І тільки 2,8% мали 

в анамнезі народження дітей з хромосомними захворюваннями або з вадами 

розвитку. За допомогою пренатального скринінгу не можна встановити 

точного діагнозу та виявити всі випадки аномалій, проте він дає змогу 

виділити групу вагітних, у яких ризик розвитку хромосомних аномалій 

вищий за ризик ускладнень інвазивної діагностики. Пренатальний скринінг є 

різновидом популяційного скринінгу і має охоплювати всіх вагітних жінок. 

Здебільшого скринінг використовують для виявлення хромосомних 

синдромів та певних вад розвитку: дефектів передньої черевної стінки, 

невральної трубки. Пренатальнй скринінг запроваджено в медичну практику 

в 1973 р., коли вперше було доведено чіткий взаємозв’язок між віком матері 

та ризиком народження дитини з синдромом Дауна. 

Пренатальний скринінг має бути максимально точним, що можливо 

лише за умови дотримання цілої низки вимог:  



- чіткої прив’язки до строку вагітності; 

- поєднання скринінгу І та ІІ триместрів; 

- поєднання біохімічного та ультразвукового скринінгів; 

- правильного вибору біохімічних маркерів та надійності методів 

біохімічної діагностики; 

- надійних алгоритмів розрахунку ризиків. 

Біохімічний скринінг. 

В даний час рекомендується проведення скринінгу на наступні види 

вроджених вад у плода: синдром Дауна (трисомія за 21 першої пари 

хромосом), синдром едвардса (трисомія за 18 пари), дефектів нервової трубки 

(spina bifida і аненцефалія). 

До маркерним з'єднанням в крові матері відносяться α-фетопротеїн (АФП), 

хоріонічний гонадотропін (ХГ), вільний (неконъюгирований) естріол (НЕ) і 

деякі інші. Всі вони є эмбрионспецифичними, тобто продукуються клітинами 

самого плода або плаценти і надходять в крові матері. Їх концентрація в 

сироватці крові змінюється в залежності від терміну вагітності і від стану 

плода. Альфа-фетопротеїн – це білок, який виробляється в печінці і 

шлунково-кишкового тракту ембріона – основний компонент фетальної 

сироватки на ранніх стадіях вагітності. Білок  виробляється жовчним мішком 

і печінкою плода. Білок екскретується у амніотичну рідину з сечею плода, 

проникає в кров матері через плаценту і всмоктується через плодові 

оболонки. Підвищення рівня альфа-фетопротеїну може свідчити про 

наявність вад розвитку центральної нервової системи плода, дефектів 

передньої черевної стінки (наприклад омфалоцеле), відшарування плаценти. 

Діагностично інформативним прийнято вважати підвищення рівня альфа-

фетопротеїну в 2,5 разу і більше від середнього значення для конкретного 

терміну вагітності, особливо при поєднанні з підвищенням вмісту іншого 

сироваткового маркера – хоріонального гонадотропіну. Знижений рівень 

альфа-фетопротеїну може спостерігатися при хворобі Дауна та інших 

трисоміях 



Невід'ємною частиною пренатальної діагностики є УЗД, що володіє 

високою інформативністю і безпекою. Як скринінгового його слід 

використовувати в 10-14 і в 20-24 тижні вагітності. В 10-14 тижні можна 

виявити грубі вади розвитку плода і в 30% випадків виявляються хромосомні 

пошкодження та вади розвитку плода. 

I. Області застосування УЗД 

А. Фетометрія – це визначення розмірів плода або його окремих частин 

за допомогою УЗД. Метод дозволяє уточнити гестаційний вік і вага плода, 

визначити біпарієтальний розмір голівки, окружність головки, окружність 

живота, довжину стегна.           

Б. Діагностика вад розвитку. Сучасна ультразвукова апаратура 

дозволяє діагностувати навіть незначні вади розвитку шлунково-кишкового 

тракту, скелета, сечових шляхів, статевих органів, серця і ЦНС. УЗД 

використовують також для визначення локалізації плаценти і діагностики 

багатоплідної вагітності. 

В. Оцінка стану плода. За допомогою УЗД оцінюють біофізичний 

профіль плода і обсяг навколоплідних вод. Використання УЗД для 

пренатальної діагностики призвело до зниження перинатальної смертності. 

Допплерівське дослідження дає можливість оцінити функцію серцево-

судинної системи плода і плацентарний кровообіг. 

Г. Контроль при інвазивних дослідженнях. УЗД використовують при 

амніоцентезі, біопсії хоріона і кордоцентезі. 

Д. Допплерівське дослідження. Метод дозволяє визначати як 

безпосереднє значення лінійної швидкості кровотоку в пупковій артерії, 

аорті, сонних, ниркових і середніх мозкових артеріях плода, так і 

співвідношення між швидкістю кровотоку в різні фази серцевого циклу.  

Найчастіше допплерівське дослідження використовують після 24-26 тижнів 

вагітності для оцінки кровотоку в пупковій артерії, в середніх мозкових 

артеріях,, головного мозку і життєво важливих органів, плацентарного і 

маточного кровотоку. Комп'ютерна доплерографія і при наявності резус 



конфлікту при вагітності, будучи єдиним методом, що дозволяє реально 

оцінити стан плода, наявність і ступінь гемолітичної хвороби.  За допомогою 

цього методу можна діагностувати більшість вроджених вад серця у плода 

вже в другому триместрі вагітності. 

Е. Анатомія плода. УЗД візуалізує мозок, серце, нирки, сечовий міхур, 

шлунок, спинний мозок, а також визначають прикріплення і кількість судин 

пуповини. 

Є. Частота і ритм серцевих скорочень плода. 

Ж. Інші патологічні зміни. Можна виявити збільшення (набряклість) 

плаценти, перерозтягання сечового міхура, виражене розширення чашечно-

мискової системи і асцит. У матері можна виявити патологію органів малого 

тазу, наприклад міому матки. При багатоплідній вагітності відзначають 

наявність амніотичної перегородки. Це дозволяє виключити монохоріальну 

моноамніотичну багатоплідну вагітність. Після 24-го тижня вагітності 

виключають внутрішньоутробну затримку розвитку плодів. 

Були сформульовані такі показання до УЗД (Національний інститут 

здоров'я США, 1984 р.). 

1. Уточнення терміну вагітності перед кесаревим розтином, 

родовозбужденням і штучним абортом. 

2. Оцінка розвитку плода при наявності факторів ризику 

внутрішньоутробної затримки розвитку і макросомії: важка прееклампсія, 

тривала артеріальна гіпертонія,  важкий цукровий діабет. 

3. Кровотеча з статевих шляхів під час вагітності. 

4. Визначення передлежанні плода при нестійкому положенні наприкінці 

вагітності. 

5. Підозра на багатоплідну вагітність: якщо вислуховується серцебиття 

принаймні двох плодів, якщо висота стану дна матки перевищує гестаційний 

вік і якщо вагітність наступила після індукції овуляції. 

6. Невідповідність величини матки терміну вагітності.. 



7. Об'ємне утворення малого тазу, виявлене при вагінальному 

дослідженні. 

8. Підозра на міхуровий занос. При цьому можуть спостерігатися 

артеріальна гіпертонія, протеїнурія, кісти яєчників, відсутність серцебиття 

плода (при допплерівському дослідженні при термін вагітності більше 12 

тижня). 

9. Істміко-цервікальна недостатність. За допомогою УЗД контролюють 

стан шийки матки, вибирають оптимальний час для накладення кругового 

шва. 

10. Підозра на позаматкову вагітність або високий ризик цієї патології. 

11. Підозра на загибель плода. 

12. Інвазивні методи дослідження: фетоскопія, внутрішньоутробне 

переливання крові, кордоцентез, біопсія хоріона, амніоцентез. 

13. Підозра на патологію матки: міома матки, роздвоєна матка, двурога 

матка. 

14. Контроль стану внутрішньоматкового контрацептиву. 

15. Спостереження за зростанням яєчникового фолікула. 

16. Оцінка біофізичного профілю плода після 28-й тижня вагітності (при 

підозрі на внутрішньоутробну гіпоксію). 

17. Різні маніпуляції під час пологів, наприклад поворот і витяг другого 

плода при двійні. 

18. Підозра на багато- і маловоддя. 

19. Підозра на передчасне відшарування плаценти. 

20. Зовнішній поворот плода на голівку при тазовому передлежанні. 

21. Визначення ваги плода при передчасному виливання навколоплідних 

вод і передчасних пологах. 

22. Високий рівень альфа-фетопротеїну в сироватці вагітною. УЗД 

проводять для уточнення гестаційного віку і виключення багатоплідної 

вагітності, аненцефалії і загибелі одного з плодів. 

23. Оцінка раніше діагностованих вад розвитку плода. 



24. Вроджені вади в сімейному анамнезі. 

25. Оцінка розвитку плодів при багатоплідній вагітності. 

26. Визначення терміну вагітності при пізньому зверненні до вагітної до 

лікаря. 

     Проходити ці ультразвукові дослідження необхідно в певні терміни: 

I – 10-12 тижні, коли визначають не тільки кількість плодів і наявність 

серцебиття, але і товщину комірцевого простору, наявність кісток носа 

плода, що допоможе запідозрити деякі хромосомні захворювання. 

II – 20-21 тижні. На цьому термін можливо визначити більшість 

відхилень у розвитку особи, кінцівок, а також виявити вади розвитку 

внутрішніх органів плода. 

III – 30-32 тижні вагітності за допомогою ультразвуку можна 

запідозрити затримку розвитку плода, оцінити стан кровотоку. 

При необхідності дослідження повторюють щомісяця. При підозрі на 

внутрішньоутробну затримку розвитку призначають додаткове обстеження: 

стресовий тест, нестресовий тест або визначення біофізичного профілю. 

УЗД новонародженим. 

1. УЗД судин голови і шиї – визначення бляшок судин, потовщення 

стінок, деформацій і вроджених аномалій. 

2. УЗД хребта (шийного і поперекового відділів) – визначення гриж 

дисків. 

3. УЗД суглобів (колінних і тазостегнових, плечових та ін.) – визначення 

артрозу артритів, травм, розривів м'язів і сухожиль, ревматичних ураження 

суглобів. 

4. УЗД нервових стовбурів і периферичних нервів – діагностика травм 

нервів, запалення і набряку 

5. УЗД серця (ЕХО кардіографія) – діагностика вад серця, змін серця при 

гіпертонічній хворобі, інфарктів та їх наслідків, запальних поразок серцевого 

м'яза 



6. УЗД артерій ніг – визначення прохідності і запальних змін судин і 

багато іншого. 

7. УЗД вен ніг – діагностика та визначення причин варикозного 

розширення вен, визначення тромбозу вен ніг. 

8. УЗД артерій і вен рук. 

9. Гінекологічне і акушерське УЗД. 

10. УЗД органів черевної порожнини – діагностика панкреатиту, 

холециститу, каменів у нирках і жовчному міхурі, діагностика захворювань 

печінки 

11. УЗД щитоподібної та паращитоподібних залоз – визначення кіст, 

аденом та іншої патології залоз. 

12. Ультразвукової ендотеліальний тест на визначення еластичність 

судин –  рання, доклінічна діагностика атеросклерозу 

Надзвичайно важливою є раціональна тактика ведення вагітності, вибір 

способу розродження і подальша тактика лікування плода і новонародженого 

з урахуванням характеру виявленої патології. З цією метою виділено кілька 

груп плодів і новонароджених. 

Група 1. Патологія, при якій можлива хірургічна корекція при вагітності: 

був конкретизований грижа, гідроторакс, попереково-куприкова тератома, 

обструкція сечовивідних шляхів, стеноз клапана і легеневої артерії, 

трансфузионний синдром при багатоплідній вагітності, амніотичні тяжі. 

Слід зазначити, що в більшості випадків антенатальна хірургічна 

корекція не є радикальним методом. Вона створює в основному тільки умови 

для більш сприятливого розвитку плода або збереження ураженого органу до 

терміну пологів і подальшого лікування в період новонародженості. 

Група 2. Патологія, вимагає невідкладного хірургічного лікування: 

пупкова грижа, гастрошизис, атрезія стравоходу, дванадцятипалої кишки, 

тонкої та товстої кишок, неперфорований анус, був конкретизований грижа, 

кістозний аденоматоз легкого, що призводить до дихальної недостатності, 



важкі пороки серця, масивні интранатальние внутрішньочерепні 

крововиливи. 

Група 3. Патологія, яка вимагає госпіталізації в хірургічне відділення в 

період новонародженості: об'ємні освіти черевної порожнини, секвестр 

легенів, мультикистоз нирки, мегауретер, гідронефроз, экстрофия сечового 

міхура, тератома крижовій області, лимфангиома шиї, вади серця з явищами 

порушення кровообігу, розщеплення губи и неба, гідроцефалія, менингоцеле 

головного і спинного мозку, пухлини і кісти головного мозку. 

Група 4. Патологія, що вимагає розродження шляхом операції 

кесарського розтину. Гігантська тератома, омфалоцеле, гастрошизис, 

лимфангиома шиї великих розмірів, неразделившаяся двійня. 

Група 5. Патологія, що дає підставу для обговорення питання про 

переривання вагітності: полікістоз нирок дорослого типу, ахондроплазія, 

клапан задній уретри в поєднанні з двостороннім мегауретером, 

гідронефрозом і мегацистисом, кістозна дисплазія нирок, виражена 

гіпоплазія обох нирок, грубі аномалії кінцівок, ущелини лиця, 

микрофтальмія, анофтальмія. 

Група 6. Патологія, що вимагає переривання вагітності: аненцефалія, 

голопрозэнцефалия, гідроцефалія, обумовлена синдромом Арнольда-Кіарі, 

екзенцефалія, черепно- і спинномозкові грижі великих розмірів, розщеплення 

лиця, агенезія очних яблук, грубі вади серця, ектопія серця, несумісні з 

життям пороки скелета, артеріовенозні аномалії центральної нервової 

системи, кавернозна гемангіома і деякі інші вади розвитку мозку. 

Група 7. Патологія, що вимагає диспансерного спостереження: агенезія 

мозолистого тіла, кісти головного мозку невеликих розмірів, вади серця, 

кісти органів черевної порожнини та заочеревинного простору, одиночні 

кісти легенів, кістозний аденоматоз легень без явищ дихальної недостатності, 

деформація суглобів, пахово-сечові грижі, водянка оболонок яєчка кістозні 

освіти яєчників, пороки серця без порушення кровообігу, кардіоміопатія. 



Слід зазначити, що 40-50% вроджених вад плода піддаються успішної 

корекції в разі своєчасного її проведення. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ). 

Використання МРТ плода показало, що цей безпечний метод може бути 

об'єктивним уточнюючим методом, що дозволяє візулізувати і аналізувати 

органи сечовидільної системи плода, підтвердити або виключити вроджену 

патологію багатьох систем і органів плода. Даний вид обстеження 

проводиться, як правило, починаючи з 24 тижні вагітності. При проведенні 

МРТ плода немає необхідності у введенні седативних і контрастних речовин 

в організм матері. Показанням до проведення МРТ плода, як правило, є 

випадки, при яких дані УЗД не дають достатньої інформації або викликають 

сумніви і вимагають уточнення. При даному виді обстеження можлива двох- 

або тривимірна візуалізація плода. У більшості випадків, воно 

використовується для виявлення пухлинних утворень, аномалій будови 

сечовивідної або травної системи і наявності діафрагмальної грижі. 

Таким чином, подальше удосконалення пренатальної діагностики і 

поглиблення знань щодо нормального та патологічного розвитку плода, а 

також його життєвого прогнозу, дозволить вирішити цілий ряд проблем та 

зробити певний внесок у покращення здоров’я нації. 

Отже, пренатальна діагностика особливо направлена на допомогу сім’ям 

високого генетичного ризику. Вчасно отриманий результат дає шанс 

народитися здоровій дитині у батьків, які обтяжені спадковістю. В інших 

випадках результати пренатального дослідження ставлять батьків та лікарів 

перед важким питанням про переривання вагітності. Важливо підкреслити, 

що тяжка вада має вважатися такою, що не лікується, саме на момент 

діагнозу, бо майбутні медичні досягнення невідомі. Етичним є надання 

повної інформації, але тиск на сім’ю абсолютно неприпустимий, навіть якщо 

вона відмовляється від проведення пренатальної діагностики чи переривання 

вагітності при тяжких хромосомних аномаліях у плода. В кожному випадку 



треба мати на увазі, що сучасна медицина не застрахована від помилок, і 

проводити пренатальні дослідження слід дуже обережно.  

  

 

2.  ТЕРАТОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

 
АБЕРАЦІЯ (лат. aberratio від aberro – помилятися, відхилення) – в 

морфології термін застосовують у значенні будь-яких відхилень (наприклад, 

аберації хромосомні – зміни в будові хромосоми, аберації морфологічні або 

фізіо логічні) в будові від норми, забарвленні, функції тощо. 

АБЕРАЦІЯ ХРОМОСОМНА (лат. aberration chromosomatis; aberratio 

– відхилення) – зміни в будові хромосоми, викликані дією мутагенних 

факторів: розриви з наступним перерозподілом, частковою втратою або 

подвоєнням ґенетичного матеріалу. Класифікують делеції (видалення 

ділянки хромосоми), інверсії (зміна порядку генів ділянки хромосоми на 

зворотний), дуплікації (повторення ділянки хромосоми), транслокації 

(перенесення ділянки хромосоми на іншу). Хромосомні перебудови носять, 

як правило, патологічний характер і нерідко призводять до загибелі 

організму.      

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА (гр. а – заперечення, bios – 

життя) – сукупність факторів неживої природи, що впливають на організм. 

АБІОТРОФІЯ (лат. аbiotrophy) – прихована аномалія органу або 

системи організму. Дегенерація або втрата функцій того або іншого органу. 

або системи органів без яких-небудь явних причин; наприклад,  абіотрофія 

сітківки (тапеторетинальна дегенерація, retinal abiotrophy) –  прогресуючі 

дегенерації сітківки, що призводять до погіршення зору, які виникають 

внаслідок різних генетичних порушень, наприклад,  за пігментного ретинита 

(запалення сітківки). 



АБЛЕФАРІЯ (лат. abrachia; гр. а –  префікс, що означає відсутність + 

гр. blepharon – повіка) – відсутність повік і очної щілини, здебільшого по-

єднується з недорозвитком очного яблука. 

АБОРАЛЬНИЙ (лат. аb –  напроти, or, oris – рот) –  кінець тіла, 

протилеж ний до ротового отвору. 

АБОРТ (лат. abortus; син.: викидиш) – переривання вагітності в перші 

28 тижнів, коли плід ще нежиттєздатний. 

АБОРТ КРИМІНАЛЬНИЙ (лат. abortus criminalis; син.: аборт 

позалікарняний, аборт незаконний, аборт злочинний) – штучний аборт, 

зроблений не в лікувальній установі. 

АБОРТ МЕДИЧНИЙ (лат. abortus. medicinalis) – штучний аборт, 

зроблений лікарем в спеціалізованому відділенні лікарні або в пологовому 

будинку. 

АБОРТ ПІЗНІЙ (лат. abortus tardus) – аборт при терміні вагітності від 

16 до 28 тижня. 

АБОРТ РАННІЙ (лат. praecox) –  аборт при терміні вагітності до 16 

тижня. 

АБОРТ САМОВІЛЬНИЙ (а. spontaneus, спонтанний) – аборт, що 

почався або відбувся без навмисних дій вагітної або інших осіб з метою 

переривання вагітності. 

АБОРТ СПОНТАННИЙ (лат. abortus – викидиш, лат. spontaneus – 

самовільний, викликаний внутрішніми причинами) – самовільне припинення 

вагітності в перші 28 тижнів. 

АБОРТ ШТУЧНИЙ (лат. abortus artificialis) – аборт, викликаний 

навмисно впливом безпосередньо на плідне яйце, плодовмістилище або 

організм вагітною. 

АБРАХИОЦЕФАЛІЯ – природжена відсутність верхніх кінцівок і 

голови. 

АБРАХІЯ (лат. abrachia; гр. а –  префікс, що означає відсутність + гр. 

brachion рука) – відсутність верхніх кінцівок. 



АБРЕВІАЦІЯ (лат. abbrevitio – скорочення) – в біології – скорочення 

циклу індивідуального розвитку органів, або їх частин, в онтоґенезі, що 

призводить до їх недорозвинення або редукції. 

АҐАНҐЛІНОЗ (лат. aganglionosis; гр. а – префікс, що означає 

відсутність + гр. ganglion – вузол + гр.  os (is) – суфікс, що використовується 

для означення патологічного стану)  – відсутність нервових вузлів у товстій 

кишці, що призводить до відсутності перистальтики, розширенню і атонії 

різних відділів (наприклад,  недорозвинення ауербахова і мейснерова 

сплетень при хворобі Гіршпрунга). 

АГАСТРІЯ – відсутність верхній частині черевної стінки і органів 

верхнього відділу черевної порожнини. 

АГЕНЕЗІЯ (гр. a- у значенні заперечення, genesis  – походження) – 

природжена відсутність будь-якої частини тіла внаслідок порушення процесу 

ембріонального зачатка та розвитку тканин органу. Агенезія одного з парних 

органів може не призводити до функціональних порушень; стерильністі, 

безпліддя. 

АГЕНЕЗІЯ ЛЕГЕНІ – аномалія розвитку, при якій весь орган 

(легеня), у тому числі і відповідний головний бронх, повністю відсутній. 

Агенезія і гіпоплазія легеневої артерії та її гілок Зазначена вада розвитку 

часто поєднується з вадами серця і гіпоплазією легені, однак зустрічаються 

ізольовані форми. Васкуляризації легені при цій ваді відбувається за рахунок 

розвитку бронхіальних артерій. 

АГЕНЕЗІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА – трапляється надзвичайно рідко і, 

як правило, поєднується з іншими множинними вадами. Виникає внаслідок 

недостатнього розвитку клоаки або алантоїса. Нерідко поєднуються з 

атрезією прямої кишки і піхви, і відсутністю уретри.  

АГЕНІТАЛІЗМ – природжена відсутність статевих органів. 

АГЕНОСОМІЯ –  відсутність статевих органів у плода, пов'язане з 

евентрацією. 



АҐИРІЯ (лат. agyria; гр. а – префікс, що означає відсутність + лат. gyri 

cerebri – закрутки великого мозку) –  відсутність закруток кори великих 

півкуль головного  мозку.  

АГІДРОЗ (лат. anhidrosis; гр.  an – префікс, що означає відсутність;  гр.      

hidros – піт + гр.  – os(is), що використовується для  означення патологічного 

стану) –  відсутність потових залоз; пацієнти можуть уникнути теплового 

удару, тільки проживаючи в холодному кліматі або перебуваючи в 

кондиціонованих умовах. Потовиділення дозволяє ефективно регулювати 

теплові втрати шляхом випаровування. Функція потових залоз стимулюється 

симпатичними холінергічними нервами і катехоламінами наднирникового 

походження. Тільки на кистях і стопах у потових залоз є симпатична 

адренергическая іннервація. Альдостерон наднирників обмежує осмолярність 

поту, заощаджуючи натрій. 

АҐЛОСІЯ (лат. aglossia; гр. а –  префікс, що означає відсутність + гр. 

glossa – язик) – відсутність язика; здебільшого супроводжується іншими 

вадами розвитку обличчя. 

          АҐНАТІЯ (лат. agnatia; гр. а –  префікс, що означає відсутність + гр. 

gnathos – щелепа) – відсутність верхньої або нижньої щелепи, зазвичай 

супроводжується близьким розташуванням вушних раковин. Виключно 

рідкісна і летальна вада, що поєднується з мікростомією, відсутністю або 

різкою гіпоплазією язика.  

АГОНАДИЗМ – природжена відсутність статевих залоз. 

АҐРАНУЛОЦИТОЗ (лат. agranulocytosis; аґранулоцити + гр. os(is) – 

суфікс, що використовується для означення патологічного стану, хвороби) – 

повна відсутність або зменшення кількості гранулоцитів у периферійній  

крові. 

АДАКТИЛІЯ (лат. adactylia; гр.  а–  префікс, що означає відсутність + 

гр. dactylos  – палець; син.: безпалість) – природжена відсутність пальців на 

руках або ногах. 



АДЕНОМАТОЗ (АДЕНОЗ) – це гіперплазія часточок залози і на 

мамограмі  виявляється у вигляді численних, округлих, «пухнастих, як збиті 

вершки», окремих тіней, що мають розмиті краї і схильні до зливання. 

АДЕРМІЯ – вроджений дефект шкіри. 

АЗООСПЕРМІЯ (лат. azoospermia; а –  + гр. zoon – жива істота + 

sperma – насіння, сперма) – відсутність у спермі сперматозоїдів. 

АЗООСПЕРМІЯ ПОМИЛКОВА (лат. azoospermia. spuria) – 

азооспермія, обумовлена порушенням прохідності сім'явивідних проток у 

результаті епідидиміту, уретриту, простатиту або сперматоциститу. 

АЗООСПЕРМІЯ ПРОМЕНЕВА (лат. azoospermia. radialis) – 

справжня азооспермія, обумовлена дегенеративними змінами 

сперматогенного епітелію, викликаними впливом іонізуючого 

випромінювання. 

АЗООСПЕРМІЯ СПРАВЖНЯ (лат. azoospermia vera) – азооспермія, 

обумовлена порушенням утворення сперматозоїдів, наприклад,  при 

гіпоплазії яєчок. 

АКАРДІЯ (лат. acardia; гр. а –  префікс, що означає відсутність + гр. 

cardia – серце) – відсутність серця.  Такий випадок частіше всього 

зустрічається у вільних асиметричних близнюків, коли один плід розвинений 

правильно, а його близнюк являє собою грудку тканин або зовсім не має 

ознак людського тіла, або ж має тільки потворні зачатки голови або кінцівок. 

АКРАНІЯ (лат. acrania; гр. а –  префікс, що означає відсутність + гр. 

kranion череп) – відсутність кісток склепіння черепа. 

АКРОБРАХІЦЕФАЛІЯ – форма краніостеноза, при якому 

відбувається передчасне зарощення вінцевого шва, що викликає укорочення 

черепа в передньо-задньому напрямку. 

АКРОДИЗОСТОЗ – спадкова хвороба, яка характеризується 

скороченням і деформацією кінцівок (за рахунок дистальних відділів), 

поєднана з черепно-мозковими дизморфіями (запавше переднісся, короткий 

ніс з вивернутими вперед ніздрями) і розумовою відсталістю. 



АКРОМЕЛІЯ – форма карликовості, що характеризується 

укороченням дистальних відділів кінцівок. 

АКРОПАТІЯ – спадкова хвороба, яка характеризується потовщенням 

кінцевих фаланг пальців. 

АКРОПАХИДЕРМІЯ – природжена гіперплазія і гіпертрофія шкіри 

обличчя, голови та кінцівок, що супроводжується деформацією дистальних 

відділів кінцівок. 

АКРОЦЕФАЛІЯ (ОКСИЦЕФАЛІЯ) – краніостеноз, при якому 

зазначається передчасне зарощення лямбдоподібного і вінцевого швів; 

аномально високі, баштовий або конічний череп. 

АКРОЦЕФАЛОПОЛІСИНДАКТИЛІЯ ТИПУ I – спадкова хвороба, 

яка характеризується акроцефалією, синдактилією і подвоєнням великих 

пальців ніг. 

АКРОЦЕФАЛОПОЛІСИНДАКТИЛІЯ ТИПУ II – порушення, 

властиві першого типу, поєднуються з розумовою відсталістю, ожирінням і 

гіпогонадизмом. 

АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛІЯ – комплекс спадкових аномалій: 

дизостоз черепа, гіпертелоризм, екзофтальм, синдактилія, ракоподібне 

піднебіння. 

АЛИЄНІЯ (АСПЛЕНІЯ) – відсутність селезінки. 

АЛІМФОПЛАЗІЯ – відсутність або недорозвинення лімфоїдної 

тканини. 

АЛЬБІНІЗМ (лат. albus – білий) – природжена відсутність пігменту 

шкіри, волосся, райдужної і пігментного оболонок очей. Розрізняють повний 

і частковий альбінізм. Пошкоджені гени, які спричиняють альбінізм, можуть 

без видимих ознак передаватися з покоління в покоління. 

АМАСТІЯ – врождена відсутність однієї або обох молочних залоз. 

АМЕЛІЯ – природжена відсутність верхніх і нижніх кінцівок. 

АМЕЛОГЕНЕЗ – порушення процесу утворення зубної емалі, яка 

успадковується. 



АМЕТРІЯ (АГНЕЗІЯ МАТКИ) – природжена відсутність матки. 

АМІЄЛІЯ – повна відсутність спинного мозку, при цьому збережені 

тверда мозгова оболона і спинномозкові ганглії. На місці спинного мозку 

можливий тонкий фіброзний тяж. 

АМІОПЛАЗІЯ – природжене недорозвинення м'язової тканини. 

АМНІОТИЧНА АМПУТАЦІЯ (ВІДСІКАННЯ) – повне або часткова 

відсутність кінцівок внаслідок передавлення аміиотичними перетяжками. 

АМНІОТИЧНА РІДИНА – біологічна рідина, що заповнює 

порожнину амніона, забезпечує вільні рухи плода, захищає його від 

пошкоджень, бере участь в обміні речовин плода. Використовують також 

терміни – гідрамніон або полігідрамніон  для констатації надлишку 

амніотичної рідини (1500-2000 мл), або олігогідрамніон, що означає 

зменшення її кількості (менше ніж 400 мл). В обох випадках зростає кількість 

вроджених вад. До первинних причин гідрамніону належать: ідіопатія (35%), 

діабет матері (25%), природжені вади, включаючи аномалії центральної 

нервової системи (наприклад, аненцефалія) і шлунково-кишкового тракту 

(наприклад,  атрезії стравоходу), які заважають плодові заковтувати рідину. 

Олігогідрамніон спостерігається рідко і може розвиватися як наслідок 

агенезії нирок. Передчасний розрив амніона трапляється в 10% вагітностей і 

є найчастішою причиною передчасних пологів. Олігогідрамніон, який 

розвивається внаслідок ушкоджень амніона, може спричинювати дефекти 

стопи та гіпоплазію легенів. Причини розриву здебільшого невідомі, але в 

деяких випадках певну роль відіграє травма. 

АМНІОТИЧНІ ПЕРЕТЯЖКИ (ЗРОЩЕННЯ, СПАЙКИ) – 

аномальні тканинні тяжі, перехідні через порожнину амніона, що зв'язують 

між собою ділянки плаценти і поверхні плода. Зрідка розриви амніона 

призводять до утворення амніотичних перетяжок, які можуть охоплювати 

частину плода, особливо кінцівки і пальців рук. Внаслідок цього виникають 

ампутації, кільцеві звуження та інші вади, включаючи черепно-лицеві 

деформації. Причинами виникнення перетяжок, можливо, є інфекції чи 



токсичні ушкодження плода, плодових оболонок, або і те та інше. 

Амніотичні перетяжки, які утворюються внаслідок цих ушкоджень, подібно 

до рубцевої тканини, стягують структури плода. 

АНДРОГЕНА НЕДОСТАТНІСТЬ – лежить в основі гіпогонадизму, є 

результатом, як кількісного зменшення секреції андрогенів, так і порушення 

його біосинтезу. Якщо патологія починається з ураження тканин яєчка, її 

відносять до первинного гіпогоиадизму, якщо є порушення структури і 

функції гіпофізу, що регулюють її діяльність гіпоталамічних центрів – до 

вторинного гіпогоиадизму. 

АНЕВРИЗМА НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ –  це розширення судини за 

рахунок відсутності в стінці артерії м'язових і наявності тільки еластичних 

волокон. Даний вид аномалії зазвичай односторонній. Вона може 

розташовуватися як екстраренально, так й інтраренально. 

АНЕМІЯ СЕРПОПОДІБНА КЛІТИННА – спадкова хвороба 

людини, при якій червоні кров'яні клітини (еритроцити), віддаючи свій 

кисень, беруть химерну видовжену форму, що нагадує півмісяць або місяць. 

В нормі еритроцити, віддаючи кисень, змінюють тільки колір – яскраво- 

червоний на синюватий, але зберігають свою звичайну округлу форму. При 

цьому захворюванні клітини змінюють не тільки колір, але і форму. 

Безпосередня причина цього – невелика зміна хімічної структури 

гемоглобіну, основного компонента еритроцитів. Однак ця зміна (заміна 

всього лише однієї амінокислоти у складі білкової частини молекули) 

призводить до того, що утворюється у хворих гемоглобін (гемоглобін S), 

віддаючи приєднаний кисень, стає менш розчинною, ніж нормальний 

гемоглобін (гемоглобін A), і перетворюється в щільний, напівтвердий гель, 

що і викликає деформацію еритроцитів. Синтез аномального гемоглобіну в 

загальному випадку називають гемоглобінопатією. 

АНЕНЦЕФАЛІЯ – відсутність у плода склепіння черепа з головним 

мозком і більшої частини головного мозку, лицева ділянка черепа досить 

розвинена; маленька голова розташована безпосередньо на плечовому поясі. 



Аненцефалія – формується у ранньому ембріогенезі і зазвичай пов'язана з 

впливом шкідливих факторів навколишнього середовища, токсичних 

речовин або інфекції; груба вада розвитку головного мозку – повне або 

часткова відсутність великих півкуль головного мозку, кісток. Аненцефали 

народжуються мертвими або вмирають незабаром після народження. 

АНІЗОДАКТИЛІЯ – неоднакова довжина однойменних пальців. 

АНІЗОМАСТІЯ – асиметрія молочних залоз. 

АНІЗОМЕЛІЯ – неоднакова довжина однойменних кінцівок. 

АНІРИДІЯ – природжена відсутність райдужної оболонки або більшій 

її частині. 

АНКІЛОБЛЕФАРОН – часткове або повне зрощення країв повік, що 

призводить до звуження або зникнення очної щілини. 

АНОМАЛАД 1-Ї ЗЯБРОВОЇ ДУГИ (односторонній щелепно-лицевий 

дизостоз) – одностороннє недорозвинення тканин (нижньої і верхньої 

щелепи), недорозвинення м'яких тканин обличчя (жувальних м'язів, великих 

слинних залоз), макростомія.  

АНОМАЛАД 1-Ї І 2-Ї ЗЯБРОВИХ ДУГ (лицевий некроз, некротична 

дисплазія, гемігнатія і мікротія) – одностороння гіпоплазія м'яких тканин та 

кісток, що формуються 1-ю зябровою дугою. У всіх випадках вушна 

раковина і зовнішній слуховий прохід практично відсутні. Можуть 

залишатися тільки рудименти мочки або шкірно-хрящового валика. 

Походження цього аномалада частіше пов'язують з некрозом тканин зачатків 

лицевих структур. 

АНОНІХІЯ – природжена відсутність нігтів. 

АНОРХІЗМ ВРОДЖЕНИЙ – ембріональна аномалія, що 

характеризується відсутністю або різким ступенем гіпоплазії яєчок у 

нормальних за генотипом і фенотипом осіб чоловічої статі. Ця аномалія 

зустрічається вкрай рідко виникає в результаті пошкодження на ранніх 

етапах ембріонального розвитку статевих залоз після короткочасної секреції 

ними андрогенів. Іноді вада  пов’язана з недорозвиненням або відсутністю 



придатків яєчка і сім’явипорскувальних проток. При анорхізмі 

спостерігаються євнухоподібне статура, недорозвинення зовнішніх статевих 

органів, відсутні передміхурова залоза і сім’яні міхурці. Вторинні статеві 

ознаки розвинені слабко або відсутні. 

АНОРХІЯ (АНОРХІЗМ) – природжена відсутність яєчок. 

АНОСМІЯ (лат. anosmia; гр. an –  префікс, що означає відсутність + 

гр. osme – нюх) – відсутність нюху; гипосмія –  його зниження. Аносмія і 

гіпосмія можуть бути як вродженими, так і набутими. Природжена 

аносмія – наслідок недорозвинення або відсутності нюхових шляхів і, як 

правило, поєднується з іншими вадами розвитку. Досить часто аносмія 

відзначається при вроджені аномалії розвитку лицевого черепа взагалі і 

аномалії розвитку носа зокрема. Набута аносмія буває або центрального 

походження, або периферичного. Центральна аносмія (іноді її називають 

мозковий або внутрішньомозковий) є результатом враження центральної 

нервової системи: пухлинним процесом, розсіяним енцефаломієлітом, 

порушенням мозкового кровообігу в результаті атеросклеротичного і будь-

якого іншого генезу ураження брахіоцефальних, хребетних артерій, 

внутрішньомозкових артерій. Центральна аносмія може розвинутися і як 

наслідок черепно-мозкової травми, причому навіть після незначної, як 

наслідок перенесеного менінгіту (у тому числі і арахноїдиту – після 

перенесених респіраторний – вірусних інфекцій. 

АНОТІЯ – природжена відсутність однієї або обох вушних раковин. 

АНОФТАЛЬМІЯ – природжена відсутність одного або обох очей. 

АНОМАЛІЯ (лат.  anomalia;   гр.    anomalia  – відхилення; син.: вада, 

ненормальність, відхилення;) – відхилення структури і функції орґана або   

системи  орґанів  від показників, характерних для даного  біологічного  виду;  

аномалії  виникають внаслідок порушень розвитку, включають вади розвитку  

і  природжені  вади. 

АНОМАЛІЯ АРНОЛЬДА-КІАРІ – це природжена патологія розвитку 

ромбоподібного мозку, що проявляється невідповідністю розмірів задньої 



черепної ямки і мозкових структур, що знаходяться в цій ділянці,  призводить 

до опущення стовбура головного мозку і мигдаликів мозочка у великий 

потиличний отвір і обмеження їх на цьому рівні. 

АНОФТАЛЬМІЯ – відсутність очного яблука. В деяких випадках 

гістологічне дослідження може виявити залишки тканин ока. Ця патологія 

часто супроводжується важкими черепними аномаліями.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ АОРТИ КАОРТАЦІЯ – звуження аорти 

розташовується, як правило,  при відходження лівої підключичної артерії. 

Висхідна аорта і гілки дуги аорти розширюються. Значно збільшується 

діаметр і стоншуються стінки артерій, що беруть участь у колатеральному 

кровообігу, що призводить до утворення аневризми. При тканинному 

дослідженні ділянки каортації аорти виявляють зменшення кількості 

еластичних волокон, заміщення їх сполучною тканиною. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ АОРТИ, СТЕНОЗ КЛАПАНА – 

природжена вада серця, що супроводжується деформацією стулок клапана і/ 

або звуженням клапанного, надклапанного або підклапанного отворів. 

Звуження аорти може включати неправильний розвиток стулок, комісур, 

кільця і стовбура. В залежності від місця розташування виділяють клапанний 

(65-70%), надклапанний (10%) і підклапанний  дискретний (20-25%) стенози. 

Клапан може бути утворений однієї стулкою з центральним або 

ексцентричним розташуванням отворів. Одностулковий аортальний клапан 

частіше викликає важкі форми вади і загибелі дітей на першому році життя. 

Як правило, це куполоподібний стенотичний аортальний клапан з отвором 

типу знак оклику. При двостулковому аортальному клапані є права і ліва 

стулки з передньої і задньої комісурами, існує третя борозна або помилкова 

комісура; такий клапан в систолу відкривається неповно і недостатньо 

замикається в диастолу, згодом спостерігається підвищена кальцифікація 

стулок. Підклапанний стеноз може бути трьох видів: 1) тонка фіброзна 

мембрана розташована відразу підклапанами аорти, розміри отворів 

мембрани становлять 0,5-1,5 см; 2) на 1 см нижче клапанів є фіброзне або 



фіброзно-м'язове кільце, нерідко значно звужений вивідний тракт 

(дискретний стеноз); 3)  дифузне звуження вивідного тракту – тунельний 

варіант стенозу.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ АРТЕРІЇ НИРОК. Найбільш частим видом 

аномалії нирок судин є додаткова ниркова артерія. Вона може 

відгалужуватися від аорти, ниркової, діафрагмальної, наднирникових, 

клубової артерій,  черевного стовбура і направлятися до верхнього або 

нижнього сегменту нирки. Додаткові артерії до нижнього сегменту нирки 

дуже часто порушують відтік сечі з нирок. У місці перехреста сечових 

шляхів і судини в стінці сечоводу виникають незворотні склеротичні зміни, 

які призводять до розвитку гідронефрозу, пієлонефриту, утворення каменів. 

Порушення уродинаміки більш виражено, якщо додаткова судина 

розташована наперед від сечових проток.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ВЕН НИРОК. Аномалії правою ниркової 

вени в основному зводяться до подвоєння, потроєння. Ліва ниркова вена крім 

збільшення кількості може мати аномалію форми і положення. Додаткові 

ниркові вени і множинні вени нирок зустрічаються в 18-22% спостережень. 

Зазвичай додаткові ниркові вени не поєднуються з додатковими артеріями.  

Додаткові вени, так само як і артерії, можуть перехрещуватися з сечоводом, 

порушуючи уродинаміку, приводячи до розвитку гідронефротичної 

трансформації. Через особливості ембріогенезу аномалії розвитку лівої 

ниркової вени зустрічаються частіше правої ниркової вени. У процесі 

ембріогенезу практично не зазнає змін ліва ниркова вена, яка може 

проходити попереду, позаду (ретроаортальне розташування) і навколо аорти 

(кільцеподібне), не впадати в нижню порожнисту вену (екстракавальне 

впадіння і вроджена відсутність прикавального відділу), що виявляється в   

9,6% спостереженнях. До аномалій структури відноситься стеноз ниркової 

вени, він може бути постійним або ортостатическим. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ГІПОФІЗА.  В деяких випадках частина 

кишені Ратке залишається у стінці склепіння горла, утворюючи так званий 



горловий гіпофіз. З цього залишку можуть розвинутися краніофарінгоми. 

Ці пухлини локалізуються в ділянці турецького сідла або уздовж гіпофізарної 

ніжки, але переважно лежать над турецьким сідлом. Вони викликають гід-

роцефалію і гіпофізарні дисфункції (наприклад, нецукровий діабет, 

порушення росту і так далі. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ДУГИ АОРТИ – деформації початкового 

відділу грудної частини аорти, звивистість,  кільцеутворення, 

петлеутворення, перегин аорти і перегинами дуги аорти при патологічній 

будові її стінки.  Вада формується в ембріональному періоді, а його 

причиною є пізня редукція лівою половини четвертої пари первинних 

аортальних дуг, яка в подальшому і перетворюється в дифінитивну дугу 

аорти. 

АНОМАЛЇЇ РОЗВИТКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ –  

трапляються частіше, ніж в інших відділах кишечника, що пов'язують з 

особливостями ембріогенезу дванадцятипалої кишки і підшлункової залози. 

Приблизно в половині всіх випадків вони поєднуються з відхиленнями у 

розвитку інших органів і систем (вади серця і великих судин, аномалії 

товстої кишки, анального отвору та ін.). Розрізняють наступні вади розвитку: 

атрезії, внутрішньокишкові мембрани, позакишкові стенози-перетяжки, 

розширення (megaduodenum) і подвоєння кишки, ентерогенні кісти 

(природжені дивертикули). Існують аномалії розвитку дванадцятипалої 

кишки –  варіанти форми, розмірів, положення і її рухливості. Агенезія 

дванадцятипалої кишки – вкрай рідкісна природжена вада. Акардія 

трапляється в поєднанні з аплазією печінки і підшлункової залози. Серед 

оклюзії дистального кінця дванадцятипалої кишки переважають стенози, 

проксимального – атрезії; в середньому відділі розподіл цих вад приблизно 

рівний. Найбільш частий тип I атрезії – мембранний, при цьому  мембрани 

позбавлені м'язових волокон; типи II і Ш  атрезій зустрічаються відповідно 

до 22,9 і 17,9% випадків.  Атрезії на рівні великого сосочка дванадцятипалої 

кишкн можуть супроводжуватися розширенням спільної жовчної протоки і 



носять назву Т-подібних. Серед супрапапілярних форм переважає атрезія у 

вигляді вільних ізольованих сліпих кінців. Нижче великого сосочка 

дванадцятипалої кишки частіше спостерігається мембранозна форма. 

Стенози являють собою перфоровану мембрану або гіпоплазіровану ділянку 

дванадцятипалої кишки, іноді з різким порушенням диференціювання її 

стінки. Значна частина аномалій двенадпатипалої кишкн супроводжується 

хибним формуванням головки підшлункової залози і жовчних проток у 

вигляді атрезії і роздвоєння загальної жовчної протоки, аномалій міхурової 

протоки, додаткових жовчних проток. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ.  До 

них відносяться природжені порушення анатомічної будови матки, піхви, 

яєчника у вигляді незавершеного органогенезу: відхилення величини, форми, 

розмірів, симетрії, топографії, наявність невластивих утворень. 

Вади тіла і шийки матки: 

1) агенезія і аплазія матки; 

2) подвоєння тіла матки з подвоєнням шийки матки і піхви; 

3) інші подвоєння матки; 

4) однорога матка;  

5) дворога матка; 

6) агенезія і аплазія шийки матки; 

7) ембріональна кіста шийки матки; 

8) вроджена нориця між маткою і травним і сечовипускальним 

каналами; 

9) інші природжені аномалії тіла і шийки матки; 

Вади яєчника, піхви, кісти: 

1) кістозна аномалія розвитку яєчника; 

2) вроджене перекручення яєчника; 

3) ембріональна кіста фаллопієвої труби; 

4) ембріональна кіста широкої зв'язки; 

5) інші природжені аномалії фаллопієвої труби і широкої зв'язки; 



6) природжена відсутність піхви; 

7) подвоєння піхви і шийки матки; 

8) вроджена ректовагінальна нориця; 

9) дівоча пліва, що повністю закриває вхід у піхву; 

10) зарощення соромітних губ; 

11) природжена аномалія клітора. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЖОВЧНОГО МІХУРА – аплазія (агенезія) 

жовчного міхура – повна його відсутність, обумовлено відсутністю зачатка 

міхура або його загибель у ембріональному періоді. Гіпоплазія жовчного 

міхура – різке зменшення його розмірів. При цій надзвичайно рідкісній ваді 

жовчний міхур представлений невеликим розширенням початкового відділу 

міхурової протоки. Гістологічно в ньому виявляють складні трубчасті залози. 

Атрезія жовчного міхура – відсутність у ньому порожнини при порушенні 

ембріогенезу жовчних проток на стадії вакуолізації. Жовчний міхур має 

вигляд фіброзного тяжа. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНІХ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ 

ОРГАНІВ – це гіпоспадія (лат. hypospadia)  –  неповне закриття уретри 

знизу, чоловічий сечівник  має вигляд невеликої щілини, або його епіспадія 

(зверху).  До рідкісних аномалій зовнішніх статевих органів відноситься 

гермафродитизм, як чоловічий, так і жіночий.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ КИШЕЧНИКА. Вади розвитку тонкої 

кишки виникають внаслідок порушень розвитку в ембріональному періоді і 

проявляються у вигляді вроджених стенозів, атрезій або аномалій обертання 

кишки. При стенозі просвіт кишки може бути значно звужений, але завжди в 

більшій або меншій мірі збережений, у той час як при атрезії він відсутній 

зовсім на більшому або меншому протязі, де кишка має вигляд фіброзного 

тяжа. Вади тонкої кишки значно пов’язані з порушенням зворотного 

розвитку жовчної протоки, яка в період внутрішньоутробного життя з'єднує 

кишкову трубку з жовчним мішком (міхуром). До 3-го місяця розвитку плода 

жовткова протока поступово заростає сполучною тканиною і зникає, а кишка 



повністю втрачає зв'язок з пупком. У результаті порушень ембріогенезу 

протока може: залишитися відкритою на всьому протязі, формуючи  норицю, 

через яку вміст тонкої кишки надходить назовні. Протока може   залишитися 

незарощеною лише на ділянці  пупка при повному його зарощені у кишці – в 

цьому випадку з пупка постійно виділяється слиз, який виробляється 

слизовою оболонкою, що вистилає те, що залишилася  від незарощеної 

ділянки жовчної протоки. Зарости біля пупка і у кишці збереглися на будь-

якій ділянці між ними, що призводить до накопичення у замкнутій 

порожнині слизу з утворенням істинної кісти. Залишитися незарощеною 

лише у стінці тонкої кишки при повному  зникненні на інших ділянках – у 

такому випадку утворюється дивертикул клубової кишки (Меккелів 

дивертикул). Наявність незарощеної жовчної протоки на всьому протязі, 

біля пупка або на мінімальній  відстані (з розвитком кісти) є показанням до 

видалення цих утворень. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ КИШКОВОЇ ТРУБКИ проявляються 

агенезією, гіпоплазією, гіперплазією, подвоєнням, атрезією і стенозом її 

ділянок, опосередковою аплазією м'язового шару деяких ембріональних 

структур і гетеротонією різних тканин стінки шлунково-кишкового тракту. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ – в більшості випадків 

є складовим компонентом складних вроджених вад серця. Розрізняють:  

дивертикул в задній півмісячній заслінці аорти –  трапляються рідко; клапани 

з кишенями; отвори заслінок клапанів аорти і легеневого стовбура; 

присутність по краях напівмісячних заслінок невеликих наскрізних отворів. 

Розщеплення стулок атриовентрикулярних клапанів – зазвичай діляться на 

дві частини; збільшення числа півмісяцевмх заслінок – до 4-5, більш часто 

зустрічається в легеневому стовбурі. Додаткові заслінки іноді бувають 

маленькі, недорозвинуті; збільшення числа стулок атриовентрикулярних 

клапанів; зменшення числа півмісячних заслінок до двох, частіше 

спостерігається в аорті; зменшення числа стулок атриовентрикулярних 

клапанів. 



АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНЬ можуть формуватися як у 

плодовому періоді, так і протягом перших років життя дитини. Розрізняють 

вади розвитку бронхіального дерева, легеневої паренхіми і вади розвитку 

судин легень. До вад розвитку бронхіального дерева і легеневої паренхіми 

відносяться: агенезія, аплазія, гіпоплазія, природжені стенози бронхів, 

легенева секвестрація, Природжена часткова емфізема, кіста легені. 

Агенезія – повна відсутність легені; аплазія – відсутність легені при 

наявності рудиментарного бронху, що закінчується сліпо. Гіпоплазія – 

недорозвинення всієї легені або його частки. Легенева секвестрація – 

аномалія розвитку легені, при якій ділянка його тканини формується 

ізольовано від бронхіальної системи і забезпечується аберантними артеріями, 

які відходять праворуч безпосередньо від аорти, а ліворуч – від міжреберних 

артерій. Венозний відтік здійснюється зазвичай в легеневу вену, рідше – у 

непарну вену. Природжена часткова емфізема легень характеризується 

дефектом розвитку хрящових кілець або сегментарного бронху. Можливі 

також перегин бронху, здавлювання супроводжуючих його судин, 

збільшення слизової оболонки, що призводять до часткового порушення 

прохідності бронхів. Кісти легені – природжені поодинокі або множинні 

порожнини, вистелені зсередини епітелієм. До вад розвитку судин легенів 

відносяться аплазія, гіпоплазія судин легенів, артеріовенозні нориці і 

аневризми. Аплазія і гіпоплазія – відсутність або недорозвинення судин 

легені. Артеріовенозні аневризми і нориці – наявність прямого патологічного 

сполучення між легеневою артерією і веною. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МАТКИ: 

1) сідлоподібна форма матки, коли  її зовнішня поверхня, є не 

опуклою, а увігнутою, на зразок сідла; по суті, це розділення тіла матки на 

два роги, але це відбувається тільки в ділянці дна матки; 

2) перегородка в порожнині матки: є в каналі її шийки, або ж в обох 

місцях; 



3) дворога форма матки: при цьому не спостерігається поділу піхви, 

однак саме тіло матки розділяється на дві частини, які прилягають одна до 

іншої, при цьому, може бути одна або дві шийки матки; 

4) однорога матка: у цьому випадку один з рогів матки 

недорозвинутий; 

5) інфантильна матка: така матка дуже маленьких розмірів (не 

перевищує   5,5 см, при цьому її шийка конічна, подовжена, а також наявний 

надмірний вигин матки, її нахил вперед; 

6) матка гіпопластична: у такий матці немає відхилень, крім одного – 

вона дуже мала. Це результат недоліку в організмі жінки естрогенних 

гормонів. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МАТКОВОЇ ТРУБИ – форма: однобічна 

або двобічна атрезія маткової труби локальна чи тотальна, яка виникає 

внаслідок вродженої облітерації труб; подвоєння маткової труби (одно-  та 

двобічне); збільшення або зменшення розмірів маткової труби. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ. 

Амастія – відсутність однієї або обох молочних залоз. 

Моноамастія – одностороння відсутність молочної залози.       

Анізомастія – компенсаторна гіперплазія другої молочної залози при 

аплазії першої.  

Політелія – додаткові соски.  

Амастія – природжена відсутність однієї або обох молочних залоз.       

Недорозвинення (гіпоплазія) однієї або обох залоз.  

Поява додаткових залоз (4-6) – полімастія або багатососковість. Поява 

додаткових сосків (3-4) на одній або обох залозах. Сильне збільшення залоз у 

хлопчиків, розвиток їх за жіночим типом (гінекомастія). 

 Ателія –  природжена відсутність сосків молочних залоз. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ МОШОНКИ. 

1. Розщеплення мошонки. 

2. Приріст мошонки до статевого члена. 



3. Кісти і канали вздовж шва промежини. 

4. Несиметрична мошонка. 

АНОМАЛІЇ  РОЗВИТКУ НИРКОВИХ АРТЕРІЙ. Природжені зміни 

ниркових артерій поділяються на аномалії кількості, розташування, форми і 

структури артеріальних стовбурів. 

1. Додаткова ниркова артерія є найбільш частим видом аномалії нирок 

судин. Вона може відходити від аорти, ниркової, діафрагмальної, 

наднирників, черевної, клубових артерій і направлятися до верхнього або 

нижнього сегменту нирки. 

2. Додаткові артерії до нижнього сегменту нирки дуже часто 

порушують відтік сечі з нирок. У місці перехреста сечових шляхів і судини в 

стінці сечоводу виникають незворотні склеротичні зміни, які призводять до 

розвитку гідронефроз, пієлонефриту, утворенню каменів. Порушення 

уродинаміки більш виражено, якщо додатковий посудину розташований 

наперед від сечових шляхів.  

3. Подвійна і множинні ниркові артерії – це такий вид аномалій, при 

яких нирка отримує кровопостачання з двох або більше рівноцінних за 

калібром стовбурів. 

4. Множинні артерії можуть виявлятися і в нормальній нирці, але більш 

часто поєднуються з різними аномаліями нирок (диспластична, подвоєна, 

дистопированна, підковоподібна нирка, полікістоз і т. д.). 

5. Солітарна ниркова артерія, що живить обидві нирки – рідкісний вид 

аномалії. 

6. Аномалії розташування (дистопія місця відходження ниркової 

артерії) – судинна аномалія, що є основним критерієм у визначенні виду 

дистопії нирки: поперекової – при низькому відходу ниркової артерії від 

аорти, клубової – при відходу від загальної клубової артерії, тазової – при 

відходу від внутрішньої клубової артерії. 

7. Аневризма ниркової артерії – це розширення судини за рахунок 

відсутності в стінці артерії м'язових волокон і наявності тільки еластичних. 



Даний вид аномалії зазвичай односторонній. Вона може розташовуватися як 

екстраренально, так і інтраренально.  

8. ДистопІя – місця відходження ниркової артерії, судинна аномалія, 

що є основним критерієм у визначенні виду дистопії нирки: поперекової – 

при низькому відходу ниркової артерії від аорти, клубової –  при відходу від 

загальної клубової артерії, тазової –  при відходу від внутрішньої клубової 

артерії. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ НОСА.   До вад носа відносять: подвійний 

ніс  розщеплення носа, формування носа у вигляді одного або двох хоботів, 

відсутність однієї або обох половин зовнішнього носа, нориці, кісти носа, 

вади розвитку носових раковин, атрезія хоан (отворів, через які ніс 

з'єднується з горлом). Потворність носа нерідко поєднуються з вадами 

розвитку інших органів і частин тіла, наприклад,  з незаращенням твердого 

або м'якого піднебення, верхньої губи, недорозвитком мозку, кінцівок і т. д. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОБЕРТАННЯ КИШКИ – результат 

порушення обертання кишки. Незавершений поворот виникає при порушенні 

нормального обертання кишки в ембріональному періоді, коли воно не 

закінчується, протікає неправильно або у зворотному напрямку при фіксації 

різних відділів кишечника ембріональними тяжами. Незавершене обертання 

кишки характеризується високим розташуванням сліпої кишки у верхній 

частині живота або під печінкою, причому кишка фіксована в цьому 

положенні спайками. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ОБЛИЧЧЯ – клітини нервового гребеня 

надзвичайно важливі у формуванні великої частини щелепно-лицевої 

ділянки. Тому порушення формування клітин нервового гребеня призводять 

до важких черепно-лицевих дефектів. Оскільки ці клітини також беруть 

участь у формуванні конусно-стовбурових ендокардіальних складок, які 

забезпечують розподіли шляхів відтоку крові від серця до легеневих і 

аортальних судин, багато дітей з черепно-лицевими аномаліями страждає і 

від серцевих аномалій, включаючи артеріальний стовбур і тетраду Фалло, 



транспозицію великих судин. На жаль, клітини нервового гребеня є  дуже 

чутлива популяція клітин, які легко гинуть під впливом алкоголю чи 

ретінової кислоти. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕГОРОДОК СЕРЦЯ. 

1. Дефект міжшлуночкової перегородки – в більшості випадків є 

складовою частиною складних вад.  

2. Дефект міжшлуночкової перегородки високий – дефект різної 

величини, локалізований в заднєверхньому відділі мембранозної частини 

перегородки, під аортальним клапаном. 

3. Толочинова-Роже синдром – це дефект в м'язовій частині 

міжшлуночкової перегородки. Клінічно – грубий систолічний шум у IV 

міжребер'ї ліворуч від грудини, що визначається у всіх точках, а також на 

спині; сильний поштовх у верхівці серця, сильно пульсуючі артерії шиї. 

4. Дефект міжпередсердної перегородки – один з найбільш часто 

зустрічаються вад серця, при якому є зв’язок правого передсердя з лівим 

через отвір в міжпередсердній перегородці.  

5. Дефект первинної міжпередсердної перегородки – низький дефект, 

розташований безпосередньо над передсердно-шлуночковими клапанами. 

Утворюється в результаті зупинки розвитку або занадто великої резорбції 

первинної перегородки. 

6. Високий дефект міжшлуночкової перегородки, виникає у зв'язку з 

тим, що не відбувається з'єднання двох частин міжшлуночкової перегородки 

– м'язової і перетинчастої. При скороченні шлуночків частина крові 

надходить з лівого шлуночка в правий. Може бути як самостійна вада 

розвитку, так і як складова частина більш складних комбінованих вад. 

7. Дефект вторинної міжпередсердної перегородки – високий дефект, 

що формується так же, як і низький, але порушення розвитку в основному 

стосується вторинної перегородки. 



8. Косс-синдром – вроджена вада серця –  великий дефект між 

передсердної перегородки. Рентгенологічно виражений. як збільшення 

правих відділів серця, вибухання дуги легеневого стовбура. 

 9. Перегородка передсердя –  утворення в правому передсерді 

продирявленої пластинки "сіткоподібна пластинка", яка починається у 

заслінки вінцевого синуса (тебезієвий клапан) і заслінки нижньої 

порожнистої вени (евстахієвий клапан) і, перегороджуючи в тій чи іншій мірі 

передсердя, прикріплюється кілька наперед від міжвенозного (ловерова) 

горбка.  

10. Нориця аортопульмональна (син.: дефект аорто-пульмональної 

перегородки) між висхідною аортою і легеневим стовбуром у вигляді круглої 

або овальної форми, розташованої над клапаном аорти. Відрізняється від 

загального артеріального стовбура. Зустрічається рідко. 

 11. Нориця лівошлункова, правопередсердна – рідкісна вада, 

зустрічається в ізольованому вигляді, або в поєднанні з недостатністю 

тристулкового клапана. 

12. Серце двокамерне – відсутність міжпередсердної і міжшлуночкової 

перегородки. Рідкісний летальний порок. Зазвичай поєднується із вадою 

артеріального стовбура. З шлуночка кров виходить у одну судину, що дає 

гілки, які відносяться до аорти і до легеневої артерії. У деяких випадках 

перегородка в трункусе утворюється, і тоді з шлуночка двокамерного серця 

виходять окремо аорта і легеневий стовбур. 

13. Серце трикамерне з одним спільним шлуночком – повна відсутність 

міжшлуночкової перегородки. Рідкісна вада, зазвичай поєднується з іншими 

порушеннями розвитку серця і судин. Великі судини можуть виходити із 

спільного шлуночка, або легеневий стовбур (зазвичай стенозований) 

виходить з синуса, що має вид рудиментарного правого шлуночка. 

14. Серце трикамерне з одним загальним передсердям – повна 

відсутність міжпередсердної перегородки. Досить рідкісний і зазвичай 

летальна вада, що поєднується з іншими вадами серця і великих судин. 



АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКИ – проявляються у вигляді зміни 

розмірів її різних відділів, глибини борозен, появи додаткових часток. Ці 

аномалії не мають характерних клінічних симптомів. Рідко виявляють 

гіпоплазію або агенезію печінки. Ряд доброякісних новоутворень і кіст 

печінки також є вадами розвитку. Агенезія (аплазія) внутрішньопечінкових 

жовчних проток – у перипортальних прошарках сполучної тканини відсутні 

жовчні протоки. Іноді кількість міжчасткових проток лише зменшено і 

становить менш 0,4 на портальну тріаду. Це рідкісна вроджена патологія 

печінки, зустрічається в перинатальному періоді; так же, як і атрезія 

непечінкових жовчних проток, призводить до прогресуючої холестатична 

жовтяниці і билиарному цирозу печінки. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – гіпоплазія 

вроджена підшлункової залози (синдром Швахмана-Бодіана) 

характеризується вродженою недостатністю підшлункової залози внаслідок її 

гіпоплазії, нейтропенією або панцитопенією, метафізальнією. Додаткова 

підшлункова залоза зустрічається дуже рідко. Як правило, вона не пов'язана з 

основною тканиною залози і розташовується в стінках шлунка або 

дванадцятипалої кишки, брижі, дивертикул клубової кишки. Кільцеподібна 

підшлункова залоза – рідкісна вада розвитку, при якому низхідна частина 

дванадцятипалої кишки виявляється частково або повністю оточеною 

тканиною головки підшлункової залози. Дванадцятипала кишка при цьому 

звужена, що є причиною часткової хронічної дуоденальної непрохідності. 

АНОМАЛІЇ  РОЗВИТКУ ПРЯМОЇ КИШКИ – зустрічаються у 

вигляді повної атрезії або атрезії з норицями. При повних атрезіях виходу для 

вмісту кишечника немає. Виділяють атрезію заднього проходу, прямої 

кишки, заднього проходу і прямої кишки. При атрезії заднього проходу на 

його місці є тонка шкірочка, яку легко можна втиснути всередину пальцем. 

При атрезії прямої кишки на її місці знаходиться сполучна тканина. Задній 

проходний отвір при цьому може бути відсутнім, але може й бути в 

наявності. В останньому випадку він веде в сліпу кишеню. Атрезія прямої 



кишки іноді поєднується з норицями, що з'єднують кишку з одним з органів 

тазу: прямокишечно-піхвова атрезія, прямокишечно-міхурова атрезія, прямо- 

кишечно-уретральна атрезія. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПРЯМОЇ КИШКИ І ЗАДНЬОГО 

ПРОХОДУ  – ділять на п'ять основних груп. Крім того, в класифікацію 

внесена рідкісна форма аномалії – подвоєння прямої кишки, яка була 

відсутня в раніше запропонованих класифікаціях. 

1. Аномалії першої групи залежать від того, що не здійснюється 

перфорація клоаки і не відбувається з'єднання кінцевої ендодермальної 

кишки з анальною ектодермальною лійкою. Це будуть атрезії заднього 

проходу, атрезії прямої кишки, атрезії заднього проходу і прямої кишки. 

Виходу для вмісту кишечника немає. 

2. Аномалії другої групи залежать від неповного опускання 

вертикальної перегородки клоаки і тому немає досконалого роз'єднання 

урогенітального синуса від аноректального. Стінка клоаки при цьому вчасно 

перфорується. У новонародженого пряма кишка і задній прохід розвинені і 

функціонують нормально. В той же час є нориця, що йде з прямої кишки в 

один з порожнистих органів малого тазу або відкривається на промежину. Це 

є природжені ректовагинальні, ректоуретральні, промежннні та інші нориці. 

3. У третю групу включені природжені звуження прямої кишки. 

Комбінація аномалії першої і другої груп дають четверту групу вад. При 

цьому стінка клоаки не перфорується. Отже, у новонародженого є атрезія 

заднього проходу, нерідко в комбінації з частковою або повною атрезією 

прямої кишки. Одночасно відбувається неповне опускання вертикальної 

перегородки клоаки. До моменту народження дитини є атрезія заднього 

проходу і нориця прямої кишки, що відкривається в один з порожнистих 

органів малого тазу або в шкіру промежини. 

4. П’ята група – вади прямої кишки, а саме затримка формування на 

стадії клоаки. При цьому у новонародженого на промежині є один отвір, в 

який відкриваються пряма кишка, статеві органи (піхву) і сечовий канал. 



5. Шоста група аномалій – подвоєння і природжені дивертикули прямої 

кишки. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПІХВИ – агенезія (відсутність) піхви 

трапляється рідко. Аплазія піхви розвивається протягом 3-17 тижнів 

внутрішньоутробного розвитку, внаслідок порушення формування 

парамезонефричних проток. Може бути повною або частковою при 

функціональній нормальній або функціональній рудиментарній матці. 

Атрезія піхви спостерігається при вираженому порушенні розвитку статевих 

органів. Рідко зустрічається перетинка піхви, подвоєння піхви. Розрізняють 

наступні форми атрезії: гіменальна, ретрогіменальна, вагінальна, 

цервікальна, маткова, трубна. Перегородка піхви – повна, неповна. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ПУПКОВОГО КАНАТИКА. При 

народженні пупковий канатик має приблизно 2 см у діаметрі і 50-60 см 

довжини. Завдяки покрученості він формує псевдовузли. Дуже довгий 

канатик може охоплювати шию плода, переважно без негативних наслідків, у 

той час як короткий канатик здатний викликати ускладнення під час пологів, 

відриваючи плаценту від місця її прикріплення в матці. У нормі в пупковому 

канатику містяться дві артерії і одна вена. В 1 з 200 новонароджених 

присутня лише одна артерія, і приблизно 20% таких дітей можуть мати 

серцеві та інші судинні вади – артерія, якої бракує, або не утворюється 

(агенезія), або дегенерує на ранніх етапах розвитку. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ  СЕЛЕЗІНКИ – вроджена відсутність 

селезінки, подвоєння селезінки, додаткові селезінки. Додаткові селезінки є 

найбільш частими вадами розвитку, вони локалізуються в ділянці воріт, в її 

зв'язках і великому чепцю. До вад розвитку можна віднести і так звану 

блукаючу селезінку, що володіє надмірної рухливістю внаслідок подовження 

її ніжки.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ є 

причиною внутрішньоутробної загибелі плода або смерті в ранньому 

дитячому віці, хронічного пієлонефриту, артеріальної гіпертензії. Серед 



встановлених причин утворення аномалій – спадкові фактори, деякі 

захворювання матері (наприклад,  краснуха в перші місяці вагітності), 

іонізуючий вплив, сифіліс, алкоголізм, використання гормональних 

протизаплідних препаратів та ін. Розрізняють наступні групи аномалій 

сечовидільної системи: аномалії кількості нирок – двостороння агенезія, 

одностороння агенезія (єдина нирка), подвоєна нирка; аномалії положення 

нирок – гомолатеральна дистопія (опущена нирка, яка знаходиться на своїй 

стороні), гетеролатеральна – перехрестна  дистопія (переміщення нирки на 

протилежну сторону); аномалії взаєморозміщення нирок (зрощені нирки): 

форма – підковоподібна, галетоподібна, S-подібна, L-подібна нирки; аномалії 

величини та структури нирок – аплазія, гіпоплазія, полікістозна нирка; 

аномалії ниркової миски і сечоводів –  кісти, дивертикули, роздвоєння миски; 

аномалії кількості, калібру, форми, положення сечоводів. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СІМ'ЯНОГО КАНАТИКА І СІМ'ЯНОГО  

МІХУРЦЯ. 

1. Атрезія сім'яного канатика. 

2. Гіпоплазія сім'яних міхурців. 

3. Подвоєння сім'яного канатика. 

4. Кісти сім'яного міхурця. 

5. Кісти сім'яного канатика – формування замкнутих порожнин у 

сполучній тканині сім'яного канатика, вистелених серозною оболонкою, які   

заповнені серозною рідиною. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ – атрезія двостулкового клапана  

ліве передсердно-шлунковий отвір зарощений. Аорта відходить від правого 

шлуночка; aтрезія тристулкового клапана – відсутній зв’язок правого 

передсердя з правим шлуночком, з лівого шлуночка виходить аорта і, як 

правило, легеневий стовбур;  атрезія правого венозного отвори супроводжує 

звичайне відходження і розташування легеневої артерії і міжшлунковий 

дефект значних розмірів; між шлункового сполучення немає, 

супроводжується атрезія легеневого стовбура, боталлова протока персистує;  



транспозиція аорти і легеневого стовбура, останній звичайно звужений;  

транспозиція аорти і легеневого стовбура, атрезія останнього. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ, ПОЛОЖЕННЯ. 

1. Декстроверзія серця – різновид ізольованою декстрокардії, при якій 

верхівка і велика частина серця розташовані праворуч, але взаємне 

розташування порожнин серця таке, як якщо би нормально сформований 

серце було повернуто вправо на 180° навколо поздовжньої осі тіла: ліві 

передсердя і шлуночок розташовані попереду, а праві – ззаду. Іноді 

одночасно є трансверзія органів черевної порожнини або тільки печінки і 

селезінки. 

2. Декстрокардія – розташування більшої частини серця в грудній 

порожнині праворуч від середньої лінії тіла. Така декстрокардія відноситься 

до цієї транспозиції всіх частин серця.  

3. ДекстрокардІя дзеркальна – ізольована декстрокардія із 

зворотним, по відношенню до звичайного, розташуванням у грудній 

порожнині передсердь і шлуночків (інверсією порожнин серця), а також 

магістральних судин. 

4. Декстрокардія ізольована – декстрокардія при нормальному 

положенні шлунку, печінки і селезінки. Спостерігається значно рідше, ніж не 

ізольована, причому зазвичай в таких випадках в серці травляються інші вади 

розвитку: перегородок, великих судин та ін. 

5. Декстрокардія не ізольована – декстрокардія з дзеркальним по 

відношенню до звичайного розташуванням серця і всіх його відділів у 

грудної порожнини, що поєднується з повним заднім розташуванням 

(транспозицією) внутрішніх органів. Можуть зустрічатися також випадки 

перекрученого розвитку лише шлуночків серця (правий – ліворуч, лівий –

праворуч) при нормальному розвитку передсердь.  

6. МезокардІя –  положення серця, при якому поздовжня вісь серця 

лежить в середньо-сагітальній площині, а серце не має верхівки. 



7. Синистроверзія серця – розташування верхівки серця в 

горизонтальній площині за грудиною поблизу середньої лінії тіла, причому 

порожнисті вени і праве передсердя розташовані зліва від середньої лінії, 

майже завжди поєднується з дефектами міжпередсердної або 

міжшлуночкової перегородки і стенозом легеневої артерії. 

8. Ектопія серця – розташування його позагрудинної порожнини.  

9. Ектопія серця грудна – серце зміщений у плевральну порожнину 

(частково або повністю), або в поверхневі шари передньої грудної стінки. 

10. Ектопія серця торакоабдомінальна – серце одночасно перебуває 

в грудній та черевній порожнинах. Має дефект діафрагми. 

11. Ектопія серця шийна – пов'язана з затримкою дислокації серця з 

місця формування його зачатка в переднє середостіння. 

12. Ектопія серця екстрастернальна – є наслідком аномалії розвитку 

грудини. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧІВНИКА.  

1. Пприроджені клапани сечівника являють собою перетинки, які 

вкриті слизовою оболонкою з обох боків. Розрізняють такі вади:  

клапани, які розміщені нижче сім'яного горбка;  лійкоподібні клапани, 

які розташовуються між сім'яним горбком та шийкою сечового міхура.  

2. Природжена гіпертрофія сім'яного горбка характеризується 

збільшенням сім'яного горбка, який може перекривати отвір сечівника 

і виступати в порожнину сечового міхура. 

3. Природжена облітерація сечівника поєднується з іншими 

аномаліями, несумісними  з  життям.  У хлопчиків  частіше  буває  

сегментарна облітерація у ділянці цибулини статевого члена або 

зовнішнього вічка сечівника в човноподібній ямці. 

5. Природжені звуження сечівника можуть бути на будь-якій 

ділянці, але частіше розміщуються у дистальному відділі. Вони охоплюють 

малу ділянку, мають кільцеподібно-циліндричну форму і можуть бути у 

вигляді діафрагмоподібних перетинок. Звуження зовнішнього вічка 



сечівника поєднуються з фіброзом та ембріональним зрощенням листків 

соромітної ділянки. 

8. Подвоєння сечівника  поєднується з подвоєнням статевого члена. 

Розрізняють різні ступені подвоєння сечівника: подвоєння сечівника 

при подвоєнні статевого члена;  подвоєння сечівника в одному статевому 

члені; парауретральні ходи; 

9. Вроджений дивертикул сечівника – мішкоподібний випин 

стінки сечівника, який сполучається з ним вузьким ходом; 

10. Гіпоспадія характеризується відсутністю задньої стінки 

сечівника. В основу класифікації гіпоспадії покладено ступінь дистопії 

зовнішнього вічка сечівника. 

I.  Гіпоспадія статевого члена: 

-  гіпоспадія вінця голівки; 

- гіпоспадія навколо голівки і навколо вінця: 

- з викривленням голівки; 

- без викривлення голівки;  

- зі звуженням зовнішнього вічка сечівника; 

- гіпоспадія дистальної третини статевого члена; 

- гіпоспадія середньої третини статевого члена; 

- гіпоспадія проксимальної третини статевого члена; 

-  члено-калиткова гіпоспадія. 

II. Калиткова гіпоспадія: 

- гіпоспадія дистальної третини калитки; 

- гіпоспадія середньої третини калитки; 

- з вираженою вільною частиною тіла статевого члена на вентральній 

поверхні; 

- з різким недорозвиненням або повною відсутністю тіла статевого 

члена. 

III. Калитково-промежинна гіпоспадія. 

IV. Промежинна гіпоспадія. 



Епіспадія –  це вроджене розщеплення всієї або частини передньої 

стінки сечовипускального каналу. Епіспадія зустрічається вкрай рідко: 1 на 

50000 новонароджених, причому у хлопчиків у 5 разів частіше, ніж у 

дівчаток. Розрізняють наступні форми епіспадіі: 

– у хлопчиків – епіспадія голівки статевого члена (розщеплення тільки 

голівки), епіспадія статевого члена (розщеплення тіла статевого члена),         

тотальна епіспадія (розщеплення всього сечовипускального каналу до 

сечового міхура). 

– у дівчаток – кліторна епіспадія, підлобкова епіспадія, тотальна 

епіспадія. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КАНАЛУ. 

1. Епіспадія – розщеплення сечовипускального каналу з верхньої 

(передньої сторони статевого члена, внаслідок незростания печеристих тіл. У 

хлопчиків при епіспадії отвір сечовипускального каналу розташовується на 

верхній стороні статевого члена, у кореня, де починається передня черевна 

стінка. У дівчаток отвір сечовипускального каналу нормально розташований, 

але уретра широко розкрита. Епіспадія часто поєднується з екстрофією 

сечового міхура. Як ізольований дефект епіспадія зустрічається у 1 з 95 000 

новонароджених, у хлопчиків в 4 рази частіше, ніж у дівчаток. 

2. Гіпоспадія – розщеплення сечовипускального каналу з нижньої 

(заднього) боку, внаслідок незростания статевих складок. Це явище 

зустрічається порівняно часто і представляє ту або іншу ступінь пошкоджень 

сечовипускального каналу. При самій легкій формі гіпоспадії статевий член 

розвинений нормально, проте зовнішній отвір сечовипускального каналу має 

великі розміри, ніж зазвичай. Отвір захоплює ділянку вуздечки головки.  

3. Подвоєння уретри. Подвоєна уретра може відкриватися на голівці 

члена двома отворами, обидва канали лежать один над одним в губчатому 

тілі. Частіше додаткова уретра має сліпий центральний кінець і менший 

просвіт. 



4. Природжені звуження уретри, як правило, виникають на місцях 

стиків трьох зачатків уретри один з одним: заднього (перед статево- 

перетинкового), середньої (висяча уретра) і переднього (в голівці статевого 

члена). Частіше звуження відзначаються в ділянці зовнішнього отвору 

уретри. 

5. Дивертикули уретри – мішкоподібні випинання, частіше 

розташовані на нижній стінці уретри. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВОЇ ПРОТОКИ. До народження 

дитини сечова протока заростає. В недоношених дітей сечова протока може 

бути відкритою і заростає на першому році життя. Часткове або повне 

незарощення сечової протоки є аномалією розвитку. Частіше трапляються 

випадки незарощення однієї з ділянок сечової протоки: пупкової – пупкова 

нориця, середньої – кіста або дивертикул сечового міхура. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СКЕЛЕТА ТУЛУБА. Вивчення філогенезу 

скелета тулуба сприяє розумінню аномалій розвитку кісток. Звичайне число 

ребер (12 пар) може збільшуватися за рахунок розвитку з однією або з двох 

сторін додаткового ребра, що з'єднується з VII шийним (шийні ребра) або з I 

поперековим (поперекові ребра) хребцем. Ці аномалії вказують на 

повернення до минулого, оскільки у далеких предків людини ребра 

відходили від усіх хребців. У окремих випадках відсутнє XII ребро з одного 

боку або з двох сторін одночасно; ще рідше не буває XI ребра. Аномалії 

ребер у свою чергу відбиваються на формі відповідних хребців. За наявності 

шийних ребер VII шийний хребець набуває схожості з грудним. У разі наяв-

ності XIII пар ребер збільшується число типових грудних хребців. Передні 

кінці ребер можуть зростатися один з одним або, навпаки, розщеплюватися. 

Можлива наявність круглого або овального отвору в тілі груднини і в 

мечоподібному відростку. Рідше груднина розщеплена вздовж: її парна 

закладка не зрослася на тому або іншому протязі. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЛИННИХ ЗАЛОЗ.  Серед описаних вад 

розвитку слинних залоз найчастіше зустрічається їх аплазія, при якій 



порушується їх закладка і подальший розвиток. Припускають, що аплазія 

зазвичай пов'язана з порушенням нормальних процесів індукції епітелію, 

який є джерелом розвитку функціонально провідної тканини залоз. Частіше 

зустрічається неповна аплазія (порушення розвитку всіх слинних залоз), а 

часткова –   коли порушується розвиток лише однієї або декількох залоз. Це 

свідчить про локальний характер дії чинників, що індукують розвиток. При 

дистопії, або гетеротипії закладка залози (або деякої її частини) зміщується у 

порівнянні з нормою, внаслідок чого порушується її топографія. 

Виявляються також вади розвитку вивідних проток залоз – їх відсутність, 

зсув, відсутність просвіту – атрезія, або різке мішковидне розширення – 

ектазія (гр. ektasis – розтягнення), яка найчастіше зачіпає головну протоку. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. Через те, що 

статева диференціація статевих залоз, як правило, зумовлена генетично, а 

перетворення проток первинної нирки (та припервиннониркової) і 

формування зовнішніх статевих органів пов'язані з гормональними впливами 

В зв’язку з цим в ембріогенезі статевих органів досить часто трапляються 

різні аномалії розвитку: дворога матка, подвійна матка (іноді разом з 

піхвою); справжній гермафродитизм (наявність у однієї особи чоловічих та 

жіночих статевих залоз); несправжній гермафродитизм (наявність статевих 

залоз однієї статі, а зовнішніх статевих органів – протилежної); 

гіпоспадичний сечівник різного ступеня (аномалія чоловічого сечівника); 

прямокишково-сечівникова, прямокишково-піхвова та міхурові-піхвова 

нориці тощо. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СТРАВОХОДУ –  виникають в результаті 

неповного поділу кишкової трубки і трахеї. Найчастіше зустрічаються 

стравохідно-трахейні нориці. Зустрічаються три основних варіанти цієї вади: 

вузька і довга нориці, коротка і широка нориці, нориця спільної стравохідно- 

трахейної стінки. Як правило, при наявності нориці співустя розташовується 

високо – на рівні VII шийного та I грудного хребців, тобто в місці закладки 

органів дихання, на межі головної і передньої кишок Вади розвитку 



стравоходу, діафрагми і стравохідного отвору діафрагми можуть бути 

причиною зміни форми і положення шлунку. При затримці опускання 

шлунку в поєднанні з порушенням розвитку стравохідного отвору діафрагми 

формуються вади розвитку типу вродженого короткого стравоходу – 

"грудного" шлунку, параезофагеальної (біля стравохідної) грижі. Стеноз 

стравоходу може розвинутися в результаті збільшення м'язової оболонки, 

наявності в стінці стравоходу фіброзного або хрящового кільця, утворення 

слизовою оболонкою тонких мембран (внутрішні стенози) або здавлення 

стравоходу ззовні кістою, аномальними судинами.  Подвоєння стравоходу – 

рідкісна аномалія. Просвіт подвоєння може бути ізольованим або мати 

сполучення з основним каналом стравоходу, заповнений секретом, що 

виділяються їх слизовою оболонкою. Іноді вони мають вигляд кіст, які 

можуть взаємодіяти з трахеєю або бронхом. По мірі їх росту розвиваються 

симптоми стиснення стравоходу і дихальних шляхів, у хворих відзначаються 

порушення ковтання, кашель, задуха. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СУДИН – дисплазія глибоких вен нижніх 

кінцівок – одна з вроджених форм ангіодисплазії нижніх кінцівок, в основі 

якої лежить часткова або повна непрохідність основних вен (зазвичай 

підколінної або стегнової). Найбільш частою причиною блокування глибоких 

вен є вроджене здавлювання вен фіброзними тяжами, аберантними 

(відхиляннями) артеріальними гілками, атиповим розташованням м'язів. 

Природжена відсутність (аплазія) або недорозвинення (гіпоплазія) глибоких 

вен також є причиною їх непрохідності. Підвищення тиску в венозних 

відділах мікроциркуляторного русла веде до розкриття артеріоловенулярних 

анастомозів, що погіршує кровообіг в термінальному судинному руслі. 

Виникають набряк, лімфостаз ураженої кінцівки, важка гіпоксія, трофічні 

зміни тканин. Артеріовенозні дисплазії зустрічаються рідко і локалізуються 

частіше на кінцівках, можуть розташовуватися на голові, шиї, обличчя, в 

легенях, головному мозку. Артеріовенозні дисплазії можуть поєднуватися з 

іншими вадами розвитку, наприклад, з гемангіомою шкіри, лімфангіомою, 



аплазією і гіпоплазією глибоких вен і т. д. Артеріовенозні співустя часто 

бувають множинними, мають різноманітний калібр і форму. В залежності від 

діаметра розрізняють макрофістули, помітні неозброєним оком, і 

мікрофістули, які виявляються тільки при дослідженні тканин кінцівки. 

Співустя з наявністю порушення кровообігу в нижніх кінцівках частіше 

розташовуються вздовж стегнової і великої стегнової артерії, а також в 

басейні підколінної артерії. Значна частина артеріальної крові при наявності 

нориць надходить у венозне русло, минаючи капілярну мережу, тому виникає 

важка киснева недостатність у тканинах, порушуються обмінні процеси. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СУДИН МАЛОГО КОЛА. Аномалії 

впадіння легеневих вен – впадіння в праве передсердя, верхню порожнисту 

вену, інші вени. Аномалії можуть бути тотальними або частковими, які 

супроводжується відкритим овальним отвором або дефектом 

міжпередсердної перегородки. Анатомічно виділяють чотири форми: 

надкардіальна форма – легеневі вени з'єднуються в загальну легеневу вену, 

яка впадає зліва в плече головну вену дня; крдіальна форма – загальна 

легенева вена впадає в вінцевий синус серця або в праве передсердя; 

підкардіальна форма – загальна легенева вена проходить поряд з 

стравоходом через отвір діафрагми і впадає в нижню порожнисту вену; 

змішана форма – утворюються дві загальні легеневі вени, права і ліва, що 

впадають в праве передсердя або в порожні вени. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТОВСТОЇ КИШКИ – дистонії (аномалії 

положення) ободової кишки виникають при порушеннях розвитку в 

ембріональному періоді, внаслідок чого можливе розташування всієї кишки в 

лівій або правій половині черевної порожнини. Збільшення довжини 

ободової кишки може захоплювати всі її відділи або обмежуватися її 

ділянками. У такому разі порушується моторно-евакуаторна функція кишки і 

настають запори, метеоризми, болі в животі. Стенози і атрезії сигмоподібної 

кишки можуть бути поодинокими і множинними. Подвоєння ділянки або 

всієї ободової кишки зустрічається дуже рідко. 



АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНИ 

Початкові ангіоархітектонічні відхилення твердої мозкової оболони в 

ембріональному періоді можуть призвести до формування судинних вад, 

різноманітної патології головного мозку, гострих і хронічних порушень 

мозкового кровообігу (інсульти, тромбози, геморагії  та ін.). При різних 

аномаліях розвитку пазух твердої мозкової оболони та акранії відбувається 

порушення взаємовідношення ланок судинного русла головного мозку, 

деформації судинних петель, артерій і вен, які набувають сильно петлястої 

форми. Великі вени стають штопоро- і колоподібними, мають вогнутість та 

звивистість стовбурів, які різко розширені; відбуваються диспропорції розвитку 

судинних русел оболон головного мозку, що призводить до порушення 

пропорційності між розмірами артерій і вен та виникнення “природженої” 

гідроцефалії, тромбозу. виникнення менінгіоми печеристої пазухи. При 

синусних тромбозах, емболіях, артеріо-венозних мальформаціях різко 

змінюється циркуляція спинномозкової рідини, морфологічні та функціональні 

характеристики стоку пазух і його приток, виникають судинні зміни у басейнах 

верхньої стрілової, прямої, поперечних та сигмоподібних пазух. Утворення 

вроджених артеріовенозних фістул, які пов’язані з перехрещенням первинних 

форм пазух твердої мозкової оболони, з ембріональною закладкою артеріальних 

стовбурів головного мозку.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТРАХЕЇ. Атрезія трахеї – часткова або 

повна відсутність її просвіту. Дитина з цим захворюванням розвитку гине 

відразу після народження. Природжені трахеальні нориці являють собою 

різновид зябрових або бронхогенних нориць шиї. Вони можуть бути повними 

(відкриватися на шкіру і в трахею), або неповними (відкриватися тільки на 

шкіру – зовнішні нориці, або в трахею – внутрішні нориці. Частіше 

спостерігаються неповні зовнішні нориці. Вроджений стеноз трахеї може 

бути первинним, внаслідок звуження просвіту трахеї, або вторинним  – при її 

здавленні ззовні збільшеною вилочковою залозою, вродженими кістами 

середостіння, аномальними судинами і т. д. При первинних стенозах 



перепончата частина трахеї повністю або частково відсутня; сама трахея 

щільна, з деформованими хрящевими кільцями. Розрізняють три види 

стенозу: обмежений циркулярний, воронкоподібний і розповсюджений. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ХРЕБЕТНОГО СТОВПА – зрощення I 

шийного хребця з черепом (асиміляція атланта) може комбінуватися з 

розщеплюванням задньої його дуги. Аномалії такого роду (spina bifida) 

зустрічаються і у інших хребців, найчастіше у поперекових і крижових. 

Щілина хребта (spina bifida) може зачіпати тільки кісткову тканину. В цьому 

випадку кістковий дефект покритий шкірою і спинний мозок не 

пошкоджений – закрита щілина хребта. Але цей дефект може бути і 

відкритим, з випинанням частини спинного мозку або його оболон –   

відкрита щілина хребта (у 0,1% новонароджених). Число крижових хребців 

за рахунок асиміляції поперекових може досягати до 6-7 (сакралізація) при 

відповідному подовженні крижового каналу і збільшенні кількості крижових 

отворів. Рідко спостерігається зменшення числа крижових хребців до 

чотирьох при збільшенні кількості поперекових (люмбалізація). Процес 

формування і подальшого перетворення сегментованих склеротомів у хребці 

носить складний характер; тому недивно, що часто два сусідні хребці 

зростаються асиметрично, або ж половина хребця відсутня, що викликає 

сколіоз (бічне викривлення хребта). Кількість хребців може бути збільшена 

або зменшена. Типовим прикладом є синдром Кліппеля- 

Фейля. При цьому кількість шийних хребців зменшена, а інші хребці 

зрощені або мають аномальну форму. Ці дефекти зазвичай комбінуються з 

іншими аномаліями розвитку. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЧОЛОВІЧОГО СТАТЕВОГО ЧЛЕНА. 

 До чоловічих статевих вад відносять недорозвинення статевого члена, 

тобто стан, при якому статевий орган недорозвинений. 

1. Мікропенія – короткий статевий член (в еректильному стані 

довжина не перевищує 6 см). Ця аномалія зазвичай поєднується з гіпоплазією 

яєчок. 



2. Макропенія – довгий статевий член (в еректильному стані довжина 

перевищує 25 см). 

3. Фімоз – вузький отвір крайньої плоті, внаслідок чого голівку 

статевого члена закрита і її оголити неможливо. 

4. Викривлення статевого члена. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ШИЇ, ЗСУВ ТКАНИН ТИМУСА, 

ПАРАЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ. Оскільки залозиста тканина, яка 

походить з горлових кишень, мігрує під час ембріогенезу, додаткові залози 

або залозиста тканина може затримуватися на шляху свого переміщення. Це 

особливо характерно для тимуса, який може зберегти шийну локалізацію, а 

також для паращитоподібних залоз. Нижні паращитоподібні залози мають 

більш варіабельну позицію, ніж верхні, і іноді розташовуються в ділянці 

розділення загальної сонної артерії. Аномалії шиї (вроджені деформації) 

складають значну питому вагу в патології шиї. До них відносяться як 

вроджені, так і розвинулися після народження на основі вроджених, до 

певної пори не проявляються клінічно елементів патології. До вроджених вад 

розвитку належать серединні і бічні кісти і свищі, м'язова кривошия, 

додаткові шийні ребра та ін. Аномалії органів, наприклад трахеопищеводние 

свищі, до аномалій шиї не відносяться. 

АНОМАЛІЇ  РОЗВИТКУ ШЛУНКУ –  пілоростеноз, атрезія 

пілоричного відділу, подвоєння органу, дивертикул. Вади розвитку 

стравоходу, діафрагми і стравохідного отвору діафрагми можуть бути 

причиною зміни форми і положення шлунку. При затримці опускання 

шлунку в поєднанні з порушенням розвитку стравохідного отвору діафрагми 

формуються вади типу вродженого короткого стравоходу, параезофагеальної 

грижі. При вадах розвитку стінки шлунку спостерігається відсутність на 

певній ділянці, частіше в ділянці дна шлунку м'язового шару. Атрезія 

пілоричного відділу характеризується симптомами непрохідності При 

подвоєння шлунку додаткові порожнини можуть мати сферичну або 

видовжену форму. Ізольовані додаткові порожнини можуть викликати 



здавлювання суміжного відділу шлунково-кишкового тракту і проявлятися 

ознаками часткової або повної непрохідності. Одним з найбільш важких 

ускладнень подвоєння шлунку є перфорація стінки додаткової порожнини. 

Рідко спостерігається перфорація в просвіті шлунку, підшлункову залозу, 

поперечну ободову кишку.  

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ – наявність 

щитоязичної кісти, яка може бути розміщена у будь-якій ділянці на шляху 

міграції щитоподібної залози, але не дивлячись на це, завжди розташовується 

біля або ж на серединній лінії шиї. Кіста є залишком щитоязичної протоки. 

Хоча близько 50% цих кіст розташовано біля або під тілом під'язикової 

кістки, їх можна також знайти біля основи язика або щитоподібного хряща. 

Іноді щитоязична кіста сполучається із зовнішнім середовищем за 

допомогою каналу – щитоязичної фістула. Розвиток краніально вираженої 

пірамідальної частки, що тягнеться до нижнього краю під'язикової кістки. У 

частині випадків зберігається своєрідна протока, що сполучає щитоподібну 

залозу із сліпим отвором; в ході нормального розвитку цей епітеліальний тяж 

піддається повному або переважному руйнуванню. Рідше вся щитоподібна 

залоза або її частина спускається каудальніше нормального розташування і 

опиняється в середостінні або входить в контакт з перикардом.  

 АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ – 

АБЕРАНТНА ЩИТОПОДІБНА ТКАНИНА  –  її можна знайти де завгод-

но уздовж шляху опускання щитоподібної залози. Переважно її знаходять в 

основі язика, відразу після сліпого отвору, і вона може ушкоджуватися тими 

ж патологічними процесами, що і сама залоза. У деяких випадках порушення 

процесу міграції закладки щитоподібної залози у каудальному напрямі 

призводить до розвитку всього органу або його частини краніальніше місця 

нормального розташування. Так, язичнощитоподібна залоза розвивається в 

тих випадках, коли частина медіального зачатка дає початок тиреоїдній 

тканині в ділянці початкової закладки органу. Зрідка в язичній залозі 

зосереджена вся функціонально активна тканина органу. У таких випадках її 



секреторна діяльність може бути недостатньою для забезпечення 

нормального метаболічного (еутіреоїдного) стану. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЯЄЧНИКІВ – виникають, коли в процесі 

антенатального розвитку плода має місце асиметрія розвитку яєчників: 

переважання у розмірах та у функціональному відношенні правого яєчника. 

Яєчник може не бути з однієї сторони. Нерідко ця патологія поєднується з 

однорогою маткою. Дуже рідко можуть бути відсутніми обидва яєчника: на 

їх місці знаходять фіброзні тяжі. Така аномалія розвитку характерна для 

дисгенезії гонад. Аномальні яєчники можуть розташовуватися в невластивих 

їм місцях (наприклад,  в паховій каналі). Дисгенезія гонад – глибоке 

недорозвинення статевих залоз (гонад) внаслідок кількісної та якісної 

патології статевих хромосом, що характеризується аменореєю і відсутністю 

статевого дозрівання.  Яєчники являють собою фіброзні тяжі з елементами 

строми. Статеві залози являють собою різко недорозвинені, яєчники 

величиною 15x10 мм, що складаються з сполучної тканини, елементів строми 

і одиничних первинних фолікулів. Залежно від характеру порушення 

хромосомного набору (каріотипу), особливостей фенотипу і будови гонад  

виділяють чотири форми дисгенезії гонад: типову, чисту, стерту і змішану. 

Гонади можуть мати змішану будову і представлені з одного боку фіброзним 

тяжем,  з іншого боку – недорозвиненими елементами яєчника. Трапляються 

випадки недорозвинення або повної відсутності одного чи двох яєчників 

(ановарія). Рідше зустрічається надчисельність яєчників (поліоварія). Якщо 

порушується процес опускання, яєчники можуть переміститися через 

пахвинний канал у ділянку великих соромітних губ. 

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЯЗИКА – порушення нормального ходу 

розвитку язика призводять до виникнення ряду природжених аномалій цього 

органу. Найбільш частою (1:300 новонароджених – 0.33%) є укорочення 

вуздечки язика, внаслідок якого кінчик язика фіксований до дна порожнини 

рота і порушена його рухливість – анкілоглосія. Цей дефект обумовлюється 

неповним руйнуванням епітеліальних клітин, які в ході розвитку язика 



вростають в прилеглу мезенхіму, а надалі дегенерують, утворюючи жолобок 

навколо язика (у нормі вони повинні зберігатися тільки в ділянці вуздечки). 

При синдромі Робіна можливий глосоптоз – язик, обернений назад. 

Характерною аномалією розвитку язика є розщеплення кінчика язика 

внаслідок неповного злиття бічних горбків. Іноді з цієї ж причини на 

поверхні язика є глибока щілина (розщеплений язик). Описано формування 

додаткового язика з матеріалу непарного горбка, що неправильно 

розвивається. Непропорційний розвиток язика призводить до формування 

надмірно великого або маленького язика. Ці аномалії носять назву 

макроглосії і мікроглосії. 

AТРЕЗІЯ АНУСА І ПРЯМОЇ КИШКИ (лат. atresia anus) – це 

Природжена відсутність або обструкція анального отвору внаслідок 

порушення розвитку з аномальним  розміщенням або дуже маленькими 

розмірами, що призводить до повної або часткової непрохідності кишечника. 

Вада ануса однаково зустрічається у дітей обох статей зі частотою 1 на 5000 

новонароджених.  

           Аномалії у хлопчиків. Шкірна нориця відноситься до  аномалії з 

локалізацією прямої кишки в межах сфінктерів. Меконій виділяється у 

вигляді вузької смужки. Анальна мембрана в ділянці ануса, через яку 

просвічує меконій. Ректоуретральна нориця може відкриватися в будь-якій 

частині уретри. При високій формі недостатньо розвинені м'язи промежини, 

аномалії крижів і куприка, анальна ямка не визначається.  Ректовезикальна 

нориця відкривається в ділянці шийки сечового міхура і відноситься до 

високої форми атрезії прямої кишки. Аноректальна атрезія без нориці 

відноситься до низької форми вади. Крижі і м'язи промежини добре 

розвинені. Атрезія прямої кишки – дуже рідкісна форма аноректальної вади. 

Анальний отвір глибиною 1-2 см. 

           Аномалії у дівчаток. Шкірна (промежинна) нориця. Пряма кишка і 

піхва добре відокремлені один від одного, знаходяться всередині сфінктерів, 

за винятком самого нижнього відділу. Вестибулярна нориця відкривається 



позаду дівочої пліви в присінку піхви. Вагінальна нориця проявляється 

виділенням меконія через дівочу пліву. Аноректальна атрезія без нориці 

відноситься до такого варіанту, як і у хлопчиків. Клоака, пряма кишка, піхва і 

сечовий тракт зливаються в єдиний канал. 

АПЛАЗІЯ (aplasia; а –  + гр. plasis  – формування, утворення) – 

загальна назва аномалій розвитку, при яких відсутня частина тіла, орган або 

його частина, ділянка якої тканини.  У більшості випадків обидва терміни 

застосовуються як синоніми, проте, щоб підкреслити не тільки відсутність 

органа, але і його зачатка, використовують термін “агенезія”. Відсутність 

окремих частин органа у багатьох випадках позначається терміном, 

утвореним від грецького слова oligos (малий) і назви ураженого органа 

(наприклад, “олігодактилія” - відсутність одного або декількох пальців, 

“олігогірія” - відсутність окремих звивин головного мозку; 

АПЛАЗІЯ І АГНЕЗІЯ ЛЕГЕНЬ. Аплазії легені  в ембріональному 

періоді формується лише сліпо закінчується головний бронх, тоді як його 

розгалуження і легенева паренхіма не розвиваються. Агенезія легені являє 

собою рідкою аномалією розвитку, при якій весь орган, у тому числі і 

відповідний головний бронх, повністю відсутні. Обидві вади в 

морфологічному і функціональному відносинах близькі між собою. В обох 

випадках місце відсутнього легені займають зміщені органи середостіння, 

виразно збільшена протилежна легеня і виявляється пухка жирова 

клітковина. Двостороння агенезія або гіпоплазія легені зустрічається рідко і 

несумісні з життям; гіпоплазія може поєднуватися з аненцефалією, 

діафрагмальною грижею, аномалією сечовивідних проток, деформацією 

грудного відділу хребта і реберного каркаса (дистрофія грудної клітки), 

аномаліями нирок, вадами правих відділів серця. Агенезія лівої легені 

спостерігається дещо частіше, ніж правого. Агенезія правої легені частіше 

поєднується з аномаліями інших органів, діти народжуються 

нежиттєздатними або гинуть в перші тижні і місяці життя. 



АПЛАЗІЯ МАТКИ І ПІХВИ – природжена відсутність матки і піхви 

(синдром Рокитанского-Кюстера-Майера) – рідко зустрічається вада 

розвитку. Частота аплазії матки і піхви коливається від 1 на 5000 до 1 на      

20000 новонароджених дівчаток. 

АПЛАЗІЯ ПІХВИ, МАТКИ І МАТКОВИХ ТРУБ – при повній 

редукції обох мюллерових проток, зустрічається надзвичайно рідко і 

поєднується з дефектами інших життєвоважливих органів. Частіше бувають 

часткові деформації матки і піхви: дно матки залишається плоским, як в 

зародковому періоді; між маткою і піхвою може бути відсутнє з‘єднання; 

піхва може бути відсутня – аплазія піхви; матка може існувати у вигляді 

рудиментарного утворення – фетальна (плідна матка), або ж мати форму 

дитячої –  інфантильна матка. 

АПОПТОЗ (гр. apoptosis – "падаючий") – зумовлений генетичний 

процес фізіологічної загибелі клітин. В основі зростання тканин і статевого 

розмноження лежить поділ клітин. В організмі клітини більшості тканин 

постійно руйнуються, відмирають і заміщуються. Незворотнє припинення 

функцій окремих клітин відбувається не тільки внаслідок патології, але є 

необхідний компонент нормальної життєдіяльності в процесі фізіологічної 

регенерації. Руйнування і загибель клітин грає важливу роль в період 

ембріонального розвитку під час закладки органів і диференціювання тканин.   

АПРОЗОПІЯ – вади розвитку, при якому відсутній або недорозвинені 

кістки лиця,  краніального відділу тулуба. Спостерігається серед спонтанно 

абортованих ембріонів перших 6-7 тижнів вагітності в 1,1% випадків. 

Характеризується мікроцефалією, неправильною диференціацією відділів 

головного мозку, гіпо- або аплазією носової плакоди, верхньощелепних дуг, 

порожнини иоса, верхнього піднебіння, ротової щілини, ротоглотки або 

переднього відділу первинної кишки. Якщо у таких ембріонів є ротова 

порожнина, то вона зменшена в розмірах, спереду сліпо закінчується 

иеперфорованою мембраною або стеиозоваиою ротовою щілиною. 



АТРЕЗІЇ І СТЕНОЗИ КИШОК – можуть виникати у будь-якій 

ділянці кишки. Найчастіше ці вади трапляються в дванадцятипалій, рідше – в 

ободовій, порожній та клубовій кишках (0,067% новонароджених). Атрезії 

верхньої частини дванадцятипалої кишки, найвирогідніше, виникають 

внаслідок порушення її реканалізації. Каудальніше дванадцятипалої кишки 

стенози й атрезії виникають, найімовірніше, внаслідок порушення 

кровопостачання, спричиненого аномальним обертанням кишкових петель, 

заворотом, гастрошизом, омфалоцеле або іншими факторами. Порушення 

кровопостачання призводить до звуження або навіть змертвіння сегментів 

кишки. У 50% випадків така ділянка дегенерує, в 20% –   перетворюється на 

фіброзний тяж. Ще в 20% ушкоджена ділянка сильно звужується, а частини 

кишки відмежовуються тонкою перегородкою. На стенози і множинні атрезії 

припадає приблизно по 5% відповідно. Атрезія типу «шкірки яблука» –   це 

окремий різновид атрезії. Вона спостерігається в 10% випадків усіх атрезій, 

виникає в проксимальній частині порожньої кишки. Довжина кишки при 

цьому вкорочується, а частина, що лежить дистальніше ураження, 

скручується навколо залишкової брижі. Новонароджені з такою вадою мають 

зменшену масу тіла, і в них звичайно наявні ще й інші аномалії розвитку. 

АТРЕЗІЇ І СТЕНОЗИ ТОВСТОЇ КИШКИ становлять від 1,8 до 10 % 

всіх випадків атрезії і стенозів кишечника, популяційна частота їх 1 випадок 

на 20000-40000 народжених. Близько половини всіх спостережень припадає 

на висхідний відділ товстої кишки, де частіше зустрічається атрезія у вигляді 

вільних сліпих кінців; в цілому 1 тип атрезій становить 23,5 %, II – 34,3 %, III 

– 41,1 % всіх оклюзії товстої кишки. Атрезії і стенози в половині випадків 

розташовуються дистальніше селезенікового кута товстої кншкн. Будучи 

компонентом багатьох вад, в 90% випадків поєднуються з порушеннями 

розвитку сечостатевої системи, 22,5% – з аномаліями опорно-рухового 

апарату і серця . Атрезії і стенози товстої кишки спостерігалися при трисомії 

20 і синдромі каудальної регресії. 



АТРЕЗІЯ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ – аномалія розвитку, що 

виникає на 2-3  місяцях внутрішньоутробного життя; характеризується 

повним внутрішнім закриттям просвіту дванадцятипалої кишки, 

проксимальний кінець якої різко розширений і досягає іноді розмірів 

шлунку, а дистально розташовані кишкові петлі звужені. Перша зміна 

диференціації дванадцятипалої кишки, жовчних шляхів і підшлункової 

залози відбувається на 3-му тижні внутрішньоутробного періоду, коли в місці 

з'єднання передній і середньої кишки утворюються зачатки зазначених 

органів. Дванадцятипала кишка в цей період представлена скупченням 

епітелію, що піддається вакуолизації, за якою слід реканалізація і 

відновлення просвіту кишкової трубки на 3-4 тижні нормального розвитку. 

Порушення реканалізаціі призводять до вад кишки. Висока непрохідність у 

новонароджених виникає при атрезії дванадцятипалої кишки або її стенозі, 

аномалії обертання – синдромі Ледда, завороті середньої кишки, здавлюванні 

кишки тяжами очеревини, кільцеподібною підшлунковою залозою, 

аберантною судиною, при обмеженні в грижі Трейтца. Атрезії на рівні 

великого сосочка дванадцятипалої кишки можуть супроводжуватися 

розширенням спільного жовчного протоку і носять назву Т-подібних. Серед 

супрапапилярних форм переважає атрезія у вигляді вільних ізольованих 

сліпих кінців; нижче великого сосочка дванадцятипалої кишки частіше 

спостерігається мембранна форма. 

АТРЕЗІЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК. У більшості випадків атрезія 

жовчних проток пов'язана з перенесеним внутрішньоутробно гепатитом, 

частіше викликається одним з ретровірусів. У деяких дітей виникнення цієї 

вади розвитку обумовлено несприятливими факторами, що діяли упровж 4-8 

тижнів внутрішньоутробного розвитку. Зазвичай у таких дітей є поєднані 

вади розвитку (частіше нирок, серця, хребта). У деяких дітей є асоціація з 

поліспленією, трисоміями 13 та 18 пар аутосом. Виділяють атрезії: 

позапечінкових жовчних проток (без або в поєднанні з атрезією жовчного 

міхура), атрезії внутрішньопечінкових жовчних проток (без або в поєднанні з 



атрезіями позапечінкових жовчних проток), тотальні. За локалізацією 

ураження жовчних  проток виділили три групи: І – атрезія дистальних 

відділів позапечінкових жовчних проток; II – атрезія всіх позапечінкових 

жовчних проток; III – атрезія внутрішньопечінкових жовчних проток. Атрезія 

спільної жовчної протоки входить до І групи і може бути представлена 

атрезією: а) дистального відділу спільної жовчної протоки; б) 

проксимального відділу жовчної протоки, жовчного міхура та його протоки; 

в) спільної жовчної протоки; г) жовчного міхура і дистальної ділянки 

спільної печінкової протоки. 

АТРЕЗІЯ І СТЕНОЗИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. У 

клініці розрізняють три основні форми (типи) атрезій. При мембранній формі 

безперервність кишкової трубки збережена, просвіт її розділений 

перегородкою, що складається з слизового або (рідше) всіх оболонок стінки 

кишки. При тяжеподібній формі (тип II) сліпі кінці з'єднані тяжем, який являє 

собою гіпоплазовану, позбавлену просвіту ділянку кишкової трубки або, 

рідше, складається лише з фіброзної тканини: в товщі тяжа виявляються 

петрифікати, ділянки гіалінозу, гігантські клітини чужорідних тіл. В 

більшості випадків є у тій чи іншій мірі виражені дефекти м'язової оболонки: 

від аплазії зовнішнього або внутрішнього шару до перетворення кишкової 

трубки в незамкнений жолобок. Брижейка інтактна або може мати                

U-подібний дефект, відповідно атрезованій ділянці кишки. Атрезія у вигляді 

ізольованих (вільних) сліпих кінців (тип Ш) завжди супроводжується           

U-подібний дефектом брижі. Одні автори вважають, що варіанти I і II є 

різновидами одного і того ж типу атрезій із збереженою безперервністю 

кишкової стінки, інші, навпаки, об'єднують типи II і III, називаючи їх 

атрезіями, а мембрани виділяють у особливу групу. Стеноз може виглядати 

як просте звуження ділянки кишкової трубки або представляти собою 

мембрану, яка має один чи кілька отворів. 

АТРЕЗІЯ КЛОАКАЛЬНА – у дівчаток  міхурова, вагінальна.  Атрезії. 

поділяють на: високу, проміжну і низьку атрезії й рідкі аномалії ануса. 



Дівчатка. Високі атрезії: аноректальна агнезія з ректопростатичною 

норицею або без нориці, атрезія прямої кишки. Проміжні атрезії:  

ректобульбарна нориця,  анальна агнезія без нориці. Низькі атрезії: 

ановестибулярна нориця;  анальний стеноз.   

Хлопчики. Високі атрезії: аноректальна агнезія з ректопростатичною 

норицею або без нориці,  атрезія прямої кишки. Проміжні атрезії:  ректо- 

бульбарна уретральна нориця,  анальна агнезія без нориці. Низькі атрезії: 

анально-шкіряна нориця, анальний стеноз. Рідкі аномалії. 

АРИНЕНЦЕФАЛІЯ (лат. arrhinencephalia) – аплазія нюхових 

цибулин, борозен, трактів і пластинок, з порушенням у ряді випадків 

гіпокампу. Частота аринепцефалії 1 випадок на 2500 новонароджених. 

АРИНІЯ – аплазія носа. 

АРТЕРІОВЕНОЗНІ ДИСПЛАЗІЇ – характеризується наявністю 

патологічних анастомозів між артеріями і венами (природжені артеріовенозні 

нориці).  

АРТРОДИСПЛАЗІЯ – аномалія розвитку суглоба. 

АТЕЛЕНЦЕФАЛІЯ – природжена відсутність півкуль головного 

мозку при збереженні черепа. 

АТЕЛІЯ – природжена відсутність сосків молочних залоз. 

АТЕЛОМИЄЛІЯ – недорозвинення спинного мозку. 

 АТРЕЗІЯ КЛУБОВОЇ КИШКИ – низька кишкова непрохідність 

може бути обумовлена атрезією і стенозом порожньою, клубовою висхідною 

кишками, подвоєнням кишечника, меконієвимм ілеусом. 

АТРЕЗІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ – відсутність прямого з’єднання між 

правим шлуночком і легеневих артеріальним руслом ув результаті 

відсутності вродженого отвору на рівні вихідного відділу правого шлуночка, 

клапана легеневого стовбура, правої та лівої легеневих артерій. 

АТРЕЗІЯ ПІХВИ – зрощення її стінок, заміщення нижньої частини 

піхви фіброзною тканиною, що супроводжується ліквідацією його просвіту, 

нерідко сполучається з атрезією анального отвору і агенезією сечової 



системи. Це стан найчастіше вроджений, але може бути і надбанним в 

результаті травм піхви або ускладнень невдало проведених операцій. Атрезія 

піхв може бути повна або часткова, а так само в різних відділах піхви – у 

верхній, середній і нижній третині. 

 АТРЕЗІЯ СТРАВОХОДУ –  верхній відрізок стравоходу закінчується 

сліпо, нижній відрізок органу найчастіше сполучається з трахеєю. Часто 

атрезія стравоходу поєднується з іншими вадами розвитку – вродженими 

вадами серця, шлунково– кишкового тракту, сечостатевої системи та ін. В     

5% випадків атрезія стравоходу зустрічається при хромосомних відхиленнях. 

Випадки чоловічої і жіночої статі – 1:1. Розвиток вади пов'язаний з 

порушеннями  в ранніх стадіях ембріогенезу стравоходу. Трахея і стравохід 

виникають з одного зачатка – головного кінця передньої кишки. На самих 

ранніх стадіях трахея широко сполучається з стравоходом. Їх поділ 

відбувається на 4-5 тижні ембріогенезу. При невідповідності напрямків і 

швидкості росту трахеї і стравоходу, а також процесів вакуолізації в солідній 

стадії, яку стравохід проходить разом з іншими утвореннями кишкової 

трубки в терміни від 20 до 40 дня після запліднення, коли можливий 

розвиток атрезії стравоходу. З анамнезу вагітності типовими є багатоводдя і 

загроза викидишу в першому триместрі. Частіше зустрічаються стравохідно- 

трахейні фістули. Вони виникають в результаті неповного розділення 

кишкової трубки і трахеї. Зустрічаються три основні варіанти даної вади: 1) 

вузька і довга фістула; 2) коротка і широка фістула; 3) загальна стравохідно-

трахейна стінка. Як правило, за наявності фістули співустя розташовується 

високо –   на рівні VII шийного і I грудного хребців, тобто в місці закладки 

органів дихання, на межі головної і передньої кишок. Наявність фістули 

(ходу нориці) супроводжується аспірацією рідини і їжі в дихальні шляхи і 

призводить до виникнення аспіраційної пневмонії. Іншою вадою розвитку 

стравоходу є його звуження (стеноз). Стенози звичайно трапляються в 

нижній третині стравоходу через неповну реканалізацію, судинні аномалії 

або нещасні випадки, що призводять до порушень кровообігу. Іноді 



порушується процес видовження стравоходу, внаслідок чого верхня частина 

шлунка втягується у стравохідний розтвір (отвір) діафрагми і розвивається 

природжена грижа (кила) стравохідного розтвору. 

АТРЕЗІЯ ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНА – з’єднання між 

передсердями, часто буває гіпоплазія (аномалія розвитку) правого шлуночка 

і легеневого стовбура. Артеріальна і венозна кров змішуються в лівому 

шлуночку, тому дуже виражений ціаноз. При цій ваді вся венозна кров через 

отвір у правому передсерді надходить в ліве передсердя. Якщо отвір 

міжпередсердної перегородки невеликого розміру, тиск у правому передсерді 

збільшується і вона розтягується і набуває великих розмірів. М'яз передсердя 

тонкий і слабкий, тому кров накопичується в правому передсерді і великих 

венах, які приносять кров від тіла. Відбувається венозний застій. У лівому 

передсерді венозна і артеріальна кров змішується. По організму розноситься 

кров з недостатнім збагаченим киснем, тому колір шкіри хворих має 

блакитнувате забарвлення. Насосну функцію серця виконує один лівий 

шлуночок. Прояви пороку залежать від ступеня тиску в легеневій артерії. 

АТРЕЗІЯ ХОАН – природжена вада обумовлена перериванням або 

затримкою розвитку тканини в хоанальной ділянці. Відомо, що в 

ембріональному розвитку носа відбувається стадія, коли носова порожнина 

відокремлюється від краніального відділу глотки глотково-носовою 

мембраною, що складається з шару мезенхіми, покритого епітелієм на 

носовій і глоткової поверхні. Між 36-м і 38-м днями розвитку мембрана 

внаслідок розсмоктування мезенхіми стоншується і, нарешті, зникає, що веде 

до утворення первинних хоан, які відокремлюються один від одного 

перегородкою. виникає у зв'язку з тим, що в ембріональному періоді 

мезенхімна тканина, що закриває у вигляді мембрани просвіти хоан, 

повністю або частково не розсмоктується. Надалі ця мембрана найчастіше 

скостеніє (утворюється кісткова атрезія хоан) або перетворюється на 

сполучну тканину. Двостороння атрезія хоан може явитися причиною 

асфіксії і смерті новонародженого, оскільки у нього немає рефлексу 



відкривати рот для дихання. При частковій атрезії хоан також виникають 

патологічні явища у вигляді неправильного розвитку лицевого скелета, 

зокрема передні верхні зуби ростуть неправильно, формується високе 

піднебіння, а якщо атрезія одностороння, то утворюється високе піднебіння 

тільки з одного боку, носова перегородка відхиляється у бік атрезії. 

АТРЕЗІЯ ШЛУНКУ (пілорична атрезія) відноситься до дуже 

рідкісних вад. Її частота у новонароджених складає в середньому 1:100000 і 

не перевищує 1% від всіх гастроінтестинальних атрезій. Вихід з шлунку 

закритий мембраною, яка локалізується в антральній або пілоричній 

ділянках. Нерідко в мембрані є перфоративний отвір. . В більшості випадків 

при атрезії вихід з шлунку закритий діафрагмою, локалізується в  

аитральному (22,6%) або пілоричному (64,1%) відділах. Близько мембран 

перфоровані і являють собою складку слизової оболонки без залучення 

м'язової. Аплазія пілоричного відділу траплається в 13% всіх випадків 

вродженої непрохідності шлунка. У 11,5% випадків зустрічається важка 

форма однаково часто як в ділянці воротаря, так і в антральному відділі. 

Атрезія воротаря успадковується за аутосомно-рецесивним типу, про що 

свідчить майже рівну співвідношення статей серед уражених в сімейних 

випадках, наявність кровного споріднення батьків. Вроджений 

гіпертрофічний стеноз воротаря шлунка (гіпертрофічний пiлоростеноз) – 

звуження просвіту пілоричного каналу внаслідок гіпертрофії м'язових 

волокон воротаря. Аплазія пілоричного відділу траплається в 13,2% всіх 

випадків вродженої непрохідності шлунка. В 11,5% випадків трапляється 

важка форма однаково часто як в ділянці воротаря, так і в антральному 

відділах. Приблизно в половині випадків вагітність у таких плодів 

супроводжується багатоводдям. 

АТРИХІЯ – вроджене відсутність волосся. 

АТРОФІЯ – зменшення обсягу окремих органів і тканин, в основі якої  

лежить переважання в тканинах процесів дисимиляції над асиміляцією. 

 



АРТЕРІОВЕНОЗНІ АНЕВРИЗМИ І НОРИЦІ – характеризується 

патологічним зв'язком між артеріями і венами легень, внаслідок якої 

відбуваються скидання венозної крові в артеріальне русло і розвиток гіпоксії. 

Зв'язок між артеріями і венами може відбуватися на різних рівнях: при 

сполученнях між судинами крупного і середнього калібру мова йде про 

артеріовенозних свищах; при ураженні дрібних судин вони розширюються за 

типом аневризми і утворюють конгломерат, який прийнято називати 

артеріовенозною аневризмою. Вада переважно локалізується в нижніх 

частках легені. 

АУТОСОМНІ ДОМІНАНТНІ ХВОРОБИ – більшість аутосомних 

домінантних захворювань не є смертельними, хворі доживають до дорослого 

віку і можуть передавати аномальний ген нащадку. Проте, іноді 

спостерігаються спорадичні (несімейні) випадки в результаті нових мутацій. 

Характеристиками багатьох аутосомних хвороб є варіація частоти, з якою 

аномальний ген проявляє себе клінічно у вигляді хвороби (пенетрантність) і 

ступінь вираженості цих клінічних проявів у різних індивідуумів 

(експресивність). 

АУТОСОМНІ РЕЦЕСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ –  більшість 

аутосомних рецесивних захворювань характеризується недостатністю 

ферментів, що призводить до біохімічних дефектів, які називаються 

природженою “помилкою” (порушенням) метаболізму. У людей з 

гетерозиготним генотипом (носіїв) рівень цих ензимів або інших нормальних 

протеїнів може бути знижений, але не проявлятися у вигляді хвороби (один 

ген залишається функціонуючим). При гомозиготному генотипі хвороба 

розвивається в результаті недостатності важливих білків (наприклад, 

гемоглобіну А при таласемії), присутності патологічних продуктів 

(наприклад, гемоглобіну С при серпоподібно-клітинній анемії) або 

накопичення токсичних метаболітів у ферментних системах в результаті 

відсутності визначених ензимів (наприклад, хвороби накопичення). При 

таких захворюваннях хворі здебільшого помирають в дитячому віці, проте в 



деяких випадках при відповідному лікуванні вони можуть доживати до 

похилого віку, наприклад, люди з фенілкетонурією можуть вести нормальний 

спосіб життя при повному виключенні феніаланіну з їжі. Багато аутосомних 

рецесивних захворювань зустрічаються часто в сім’ях з близько родинними 

шлюбами. 

АУТОСОМНО-ДОМІНАНТНИЙ ТИП УСПАДКУВАННЯ  – 

домінантний ген, що міститься в аутосомі (не статевій хромосомі). При 

цьому типі успадкування народження хворої дитини у здорових батьків 

можливо тільки в результаті нової мутації. Така подія зазвичай розглядається 

як випадковою, і ризик його повторення низький. Інша ситуація, коли один з 

батьків страждає на захворювання або має дефект розвитку з аутосомно-

домінантним типом успадкування. При цьому половина дітей може 

успадкувати такий дефект або захворювання; хлопчики і дівчатка в рівній 

мірі схильні до захворювання. Такі дефекти розвитку мають різну ступінь 

вираженості в ряді випадків бувають негрубими і після успішної корекції не 

перешкоджають нормальному життю. 

АУТОСОМНО-РЕЦЕСИВНИЙ ТИП УСПАДКУВАННЯ – носій 

патологічного ознаки – рецесивний ген, що міститься в аутосоме. При 

аутосомно-рецессивном механізмі успадкування ситуація виглядає 

парадоксально – у здорових батьків раптом з'являється на світ дитина з 

вадами розвитку, часто важкими і навіть несумісними з життям. Причиною 

вроджених вад може бути, колиподружжя носять у прихованому стані 

мутантні рецесивні гени. Так само, як і в аутосомно-мутації типи, хлопчики і 

дівчатка в рівній мірі схильні до захворювання. Ймовірність повторного 

народження хворої дитини в цьому шлюбі становить 25%, що вважається 

високим генетичним ризиком. 

              АУТОСОМНО-РЕЦЕСИВНИМ ТИПОМ – вада виникає за умови, 

що мутантний ген успадкований від батька і матері, які можуть бути 

здоровими); аутосомно-домінантним типом (мутантний ген передається від 

одного з батьків, який страждає на аналогічні вади). 



АФАКІЯ – відсутність кришталика ока і анірідія – відсутність 

радужки – рідкісні аномалії, які виникають внаслідок порушення індукції і 

формування тканинних компонентів цих структур. 

АФАЛАНГІЯ – відсутність пальця або однієї і більше фаланг пальців 

кисті або стопи. 

АХАЛАЗІЯ СТРАВОХОДУ ПРИРОДЖЕНА (КАРДІОСПАЗМ) – 

втрата рухової іннервації мускулатури стравоходу, що призводить до спазму 

кардиального сфінктера. 

АХЕЙЛІЯ – природжена відсутність однієї або обох губ. 

АХЕЙРІЯ – природжена відсутність верхньої кінцівки. 

АХЕЙРОПОДІЯ – природжена відсутність дистальних відділів 

кінцівок. 

АХОНДРОГЕНЕЗ – природжена карликовість, для якої характерні 

різні деформації кісток кінцівок, нормальних розмірів або збільшений череп, 

короткий тулуб, затримка скостеніння нижніх відділів хребта. 

АХОНДРОПЛАЗІЯ (ХОНДРОДІСТРОФІЯ) – порушення 

ендохондрального остеогенезу, що виявляється карликовістю, деформацією 

нижніх кінцівок і хребта. 

АХРОМАТОПСІЯ (АХРОМАЗІЯ) – важка природжена недостатність 

кольорового сприняття, зазвичай поєднується з ністагмом і зниженням 

гостроти зору. 

АХРОМІЯ – природжена або придбана недостатність природньої 

пігментації. 

АЦЕФАЛІЯ – природжена відсутність голови. 

АЦЕФАЛОБРАХІЯ – природжена відсутність голови і верхніх 

кінцівок. 

АЦЕФАЛОГАСТРІЯ – природжена відсутність голови, органів 

грудної та черевної порожнин у паразитичного близнюка, який має лише 

тазові органи та нижні кінцівки. 



АЦЕФАЛОКАРДІЯ – відсутність голови і серця у паразитичного 

близнюка. 

АЦЕФАЛОПОДІЯ – природжена відсутність голови і нижніх 

кінцівок. 

АЦЕФАЛОРАХІЯ – природжена відсутність голови і хребта. 

АЦЕФАЛОСТОМІЯ – природжена відсутність більшої частини 

голови при наявності ротового отвори. 

АЦЕФАЛОТОРАЦІЯ – природжена відсутність голови і верхньої 

частини тулуба. 

АЦЕФАЛОХЕЙРІЯ – природжена відсутність голови і дистальних 

відділів рук. 

АЦИСТІЯ – природжена відсутність сечового міхура. 

 

 

 

 
БАТРОЦЕФАЛІЯ – деформація черепа, викликана одночасним 

синостозом віникового, лямбдоподібного і лускатого швів, характеризується 

сильним виступанням назад потиличної луски. 

БІДАКТИЛІЯ (ДВУПАЛОСТЬ) – наявність на руці або нозі тільки 

двох пальців. 

БІФУРКАЦІЯ  (лат. bifutcatio, bifurcus – роздвоєний) – поділ 

трубчастого органа на дві гілки приблизно однакового калібру (наприклад, 

біфуркація трахеї, біфуркація аорти); виникнення множинних трубчастих 

орґанів шляхом їхнього роздвоєння. 

БЛАСТОПАТІЯ – природжені захворювання, зумовлені патологією 

бластоцисти, що представляє ранню стадію розвитку зародка. У цей період 

можливе утворення багатоядерних клітин, цитоліз, загибель окремих 

бластомерів, відсутність хоріальної порожнини, гіпоплазія трофобласта. 



Патологія зародка, що виникає під впливом різних шкідливих факторів в 

період інтенсивного дроблення заплідненої яйцеклітини –  з 4-го до 15-го дня 

після запліднення. Бластопатії можуть проявлятися ектопічної імплантацією 

зародка (позаматкова вагітність), порушенням формування плаценти 

(первинна плацентарна недостатність), виникненням грубих вад розвитку 

плода (несумісних або сумісних з життям), наприклад,  циклопії, сиреномелвї 

та ін. Більшість вражених зародків елімінірують при мимовільному аборті. 

До бластопатій відносяться: порожні зародкові мішки, які утворюються 

внаслідок аплазії або ранньої загибелі і подальшої резорбції ембріобласта, 

гіпоплазія і аплазія позазародкових органів, подвійні вади. До основних 

кінцевих результатів бластопатій відносяться: 

- порожні зародкові мішки (вони утворюються внаслідок аплазії або 

ранньої загибелі ембріобласта з наступною його резорбцією); 

- гіпоплазія та аплазія позазародкових органів (амніону, амніотичної 

ніжки, жовткового мішка); 

- двійчасті вади розвитку (симетричні та асиметричні, тобто цілком або 

частково зрощені близнюки); 

- позаматкова вагітність (імплантація заплідненого яйця в розі і біля 

внутрішнього зіву матки) або порушення глибини імплантації (поверхнева, в 

основному не глибока). 

Причиною бластопатій переважно є хромосомні аберації в поєднанні з 

впливом середовища (наприклад, ендокринні, серцево-судинні захворювання 

матері, гіпоксія, тощо). 

БЛЕФАРОФІМОЗ (лат. blepharophimosis; гр. blepharon – повіка + гр. 

phimosis звуження отвору) – вкорочення очної щілини внаслідок зростання 

країв повік. 

БЛИЗНЮК ПАРАЗИТИЧНИЙ – недорозвинений близнюк, що 

знаходиться всередині або на поверхні іншого плода. 



БЛОКАДА ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВА – спостерігається 

винятково рідко. В основі лежить неправильний розвиток фіброзного скелета 

серця, внаслідок чого порушуються зв'язкок в провідній системі серця. 

БРАХІДАКТИЛІЯ (лат. brachydactylia; гр. brachys – короткий + гр. 

dactylos палець) – вкорочення пальців рук або ніг. 

БРАХІЕЗОФАҐІЯ (лат. brachyesophagia; гр. brachys – короткий + 

анат. еsophagus – стравохід) – вкорочення стравоходу. 

БРАХІМЕЛІЯ (лат. brachzmelia; гр. brachys – короткий + гр. melos –

кінцівка) –  вкорочення кінцівок. 

БРАХІГНАТІЯ – виражене укорочення або зсув нижньої щелепи. 

БРАХІДАКТИЛІЯ – значне скорочення пальців рук або ніг 

(короткопалость). 

БРАХІМЕЗОФАЛАНГІЯ – значне скорочення середніх фаланг 

пальців. 

БРАХІМЕЛІЯ – непропорційне укорочення кінцівок. 

БРАХІМЕТАКАРПІЯ – значне скорочення п'яткових кісток. 

БРАХІМЕТАТАРЗІЯ – значне скорочення плюсневих кісток. 

БРАХІПОДІЯ (БРАХІСКЕЛІЯ) – природжена укорочення нижніх 

кінцівок. 

БРАХІСИНДАКТИЛІЯ – поєднання укорочення пальців рук або ніг з 

наявністю зрощення між сусідніми пальцями. 

БРАХІСПОНДИЛІЯ – вроджене укорочення хребців. 

БРАХІТЕЛЕФАЛАНГІЯ – вроджене укорочення дистальних фаланг. 

БРАХІФАЛАНГІЯ – укорочення фаланг пальців. 

БРАХІХЕЙЛІЯ – природжене укорочення середньої частини верхньої 

губи, при якому залишаються неприкритими зуби. 

БРАХІЦЕФАЛІЯ – короткоголовастість (форма голови з великим 

поперечним розміром), деформація черепа при ранньому синостозі 

віникового шва; череп скоротився в передньо-задньому напрямку і 



розширений, чоло збільшене, лобова луска має вертикальне положення або 

виступає вперед. 

БРОНХОЛЕГЕНЕВІ ВАДИ  ПРИ ПЕРВИННІЙ 

ІМУНОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ – недостатність імунних реакцій 

організму може бути однією з причин розвитку різних бронхолегеневих 

захворювань. При первинних імунодефіцитних станах, пов'язаних з 

генетично обумовленої імунологічної недостатністю, у дітей вже в ранньому 

віці розвиваються важкі респіраторні захворювання, пневмонії, бронхіти, що 

мають прогресуючий перебіг і несприятливий результат. Зміни в 

бронхолегеневої системи при вроджених первинних імунодефіцитних станах 

нерідко є провідними в клінічній картині захворювання і визначають його 

прогноз. Хронічна гранулематозна хвороба, обумовлена вродженим 

(первинним) порушенням фагоцитарної функції (нездатність полинуклеарів і 

моноцитів-макрофагів знищувати бактерії і грибки), успадкованої з 

рецесивним типом, зв'язаного з Х-хромосомою (хворіють хлопчики), або за 

аутосомно-рецесивним типом (гинуть плоди жіночої статі).  

БРОНХОМАЛЯЦІЯ – підвищена піддатливість бронхіальної стінки, 

пов'язану з незвичайною м'якістю хрящових кілець, тобто стан, нагадує 

синдром Вільямса-Кемпбелла, проте відрізняється від нього меншим 

ступенем дискінезії бронхів. Як проявів бронхо-легеневої-маляцій були 

описані вади розвитку бронхів проксимального і змішаного типів. При 

першому варіанті пороку бронхографічно виявляють поширені, переважно 

проксимальні, розширення бронхів. При другому варіанті бронхографічно 

виявляють поширені деформації як проксимальних, так і дистальних відділів 

бронхів. 

БРОНХИОЛЕКТАТИЧЕСКА ЕМФІЗЕМА – характеризується 

пошкодженням периферичних відділів бронхіального дерева з розвитком 

бронхиолектазів і центрилобулярної емфіземи. Основне значення в 

патогенезі хвороби надається вродженої слабкості стінки дрібних бронхів і 

бронхіол, хоча не виключається також роль запальних змін. Вияляються 



хронічне запалення дрібних бронхів і бронхіол, редукція м'язових і 

еластичних волокон та їх стінок, розширення респіраторних бронхіол і 

альвеолярних ходів, розтягування і атрофія альвеолярних перегородок, які 

призводять до формування центрилобулярних емфізематозних бульбашок. 

 
ВАДА БЛАСТОГЕНЕЗУ – якщо на зародок впливає будь-який 

тератоген, то відбувається порушення імплантації або розвитку ембріо- і 

трофобласта в бластоцисті. Загибель ембріона в результаті важких порушень 

у перші 14 тижні називається спонтанним (мимовільним) абортом, а в більш 

пізні терміни – внутрішньоутробною смертю плода. У період ембріогенезу 

майже будь-яке пошкодження призводить до розвитку тієї чи іншої 

природженої вади або до загибелі ембріона. Ряду тератогенним чинникам 

притаманна тропність до певних тканинних зачатків, що спричиняє певні 

види вад (наприклад, талідамід і діетилстильбестрол). Водночас той самий 

тератогенний чинник може викликати різні вади розвитку, діючи в різні 

терміни ембріогенезу. Крім того, необхідно враховувати, що різні 

тератогенні чинники призведуть до тієї ж самої вади розвитку залежно від 

часу їхнього впливу на ембріон. Для кожного органа існує певний відрізок 

часу, протягом якого при дії тератогенного чинника виникає вада розвитку 

цього органа. Цей відрізок часу одержав назву тератогенного 

термінаційного періоду, тобто граничного терміну, протягом якого 

тератогенний фактор може викликати природжену ваду. Користуючись 

даними ембріології, можна сказати про терміни виникнення тієї чи іншої 

вади розвитку і скласти так звані тератологічні календарі для вад розвитку 

різних органів. Доведено, що чим вища мітотична активність тканин, які 

розвиваються, тим чутливіші вони до впливу тератогенного чинника.  

ВАДИ РОЗВИТКУ ((лат. vitium congenitum) син.: аномалії, 

тератоморфи) – природжені морфологічні, а також стійкі біохімічні і 



функціональні порушення онтогенезу, головним чином, ембріогенезу. Вади 

розвитку виникають під дією різноманітних внутрішніх (спадковість, 

гормональні порушення, біологічна неповноцінність статевих клітин та ін.) і 

зовнішніх факторів (іонізуюче опромінення, вірусна інфекція, недостатнє 

забезпення  зародка киснем, вплив деяких хімічних речовин, амніотичні 

перетяжки і т. д.). До вад розвитку належать нерозділені однояйцеві 

близнюки, акранія (відсутність у плода верхнього склепіння), заяча губа 

(незрощення бокових частин верхньої губи з її середньою частиною), вовча 

паща (відсутність перетинки між порожнинами носа і рота), полідактилія 

(наявність зайвих пальців на кисті або стопі), природжені вади серця, різні 

тератоми та ін. Розрізняють спадкові і неспадкові вади розвитку – це широка 

категорія, яка включає різні умови: незначні фізичні аномалії (наприклад, 

родимі плями), серйозні порушення окремих систем (наприклад, природжені 

вади серця або вади кінцівок),  комбінації аномалій, які зачіпають кілька частин 

тіла. Природжені дефекти метаболізму також вважаються вродженими вадами.  

До дородових причин таких вад відносяться спадкові фактори і/або впливу 

навколишнього середовища на розвиток зародка. Причиною виникнення вад 

під час пологів можуть бути травми або інфекції. Дуже низька вага плода при 

народженні, який відображає його або недоношеність, або недостатність 

процесів розвитку і є основною причиною дитячої смертності та інвалідності, 

теж розглядається як вроджена вада. 

 

Існують три основних типи природжених вад: 

1) фізичні аномалії; 

2) помилки метаболізму; 

3) інші генетичні дефекти. 

Крім вищеперечислених вад розвитку існують інші аномалії. 

Природжені аномалії (вади крові), деформації і хромосомні порушення. 

Агенезія легені.  Агенезія нирок двостороння. Агенезія нирок одностороння. 

Акранія. Альбінізм. Аненцефалія. Аплазія легкого Атрезія заднього проходу. 



Атрезія стравоходу. Атрезія тонкої кишки Екстрофія сечового міхура. 

Ектродактилія. Епіспадія.. Хвороба Дауна. Булавоподібна стопа. Вовча 

паща.Природжена клоака. Вроджений вивих стегна. Вроджений кретинізм. 

Вроджений мегаколон (хвороба Гіршпрунга). Природжені вади серця. 

Гідроцефалія. Гіпоплазія легені. Грижі. Дивертикул Меккеля. Дивертикули 

стравоходу. Заяча губа. Клишоногість. Крипторхізм. Мегаколон. 

Мікроцефалія. Недорозвинення гомілкової і стегнової кісток. Омфалоцеле. 

Пілоростеноз. Полідактилія. Полісомія за X-хромосоми. Політелія.  Вади 

статевих органів. Синдактилія. Спинномозкова кила. Фібродисплазія.  

Циклопія. Черепно-мозгова грижа. 

ВАДИ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОГО СТОВБУРА. У нормі 

первинний ембріональний артеріальний стовбур розділяється на два – на 

аортальний і легеневий, між якими зберігається невеличка ділянка з’єднання, 

у якому формується Боталлова протока. Загальний артеріальний стовбур 

являє собою ваду, при якій з серця виходить одна судина, яка розташовується 

над дефектом у міжшлуночковій перегородці. У деяких випадках дефект 

настільки великий, що має місце загальний шлуночок. Число стулок 

півмісяцевого клапана коливається від 2 до 6. Зустрічається рідко. При цій 

ваді спостерігається гіпоксія великого кола (змішана кров надходить в 

аорту). Діти з такою вадою вмирають на першому році життя. 

ВАДИ РОЗВИТКУ БРИЖ. У  фізіологічних умовах висхідна ободова 

кишка, за винятком її найбільш каудальної частини (довжиною приблизно    

2,5 см), зростається зі задньою черевною стінкою і вкрита очеревиною 

спереду та з боків. У разі, коли частина її брижі не редукується виникає 

аномалія розвитку – рухома сліпа кишка. У тих випадках, коли брижа 

висхідної ободової кишки взагалі не редукується, корінь брижі порожньої і 

клубової кишок прикріплюється до задньої черевної стінки в дуже обмеженій 

ділянці навколо початкової частини верхньої брижової артерії. Така 

незвичайно довга брижа дозволяє надмірний широкий об'єм переміщення 

кишок, що може спричинити заворот сліпої і ободової кишок. З тієї ж при-



чини позаду висхідної кишки можуть утворитися закутки, і потрапляння до 

них петель тонкої кишки,  здатні викликати заободові грижі. 

ВАДИ РОЗІИТКУ БРОНХІАЛЬНОГО І ЛЕГЕНЕВОГО ДЕРЕВА   

(наприклад, трахея із сліпим кінцем) – дуже різноманітні, але на практиці 

аномалії зустрічаються рідко. Аномальне розгалуження бронхіального дерева 

зустрічаються частіше, що іноді призводить до формування додаткових 

сегментів. Ці варіації не мають великого функціонального значення, але 

можуть призвести до труднощів при бронхоскопії. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ГОМІЛКИ. Найбільш обґрунтованою вважається 

класифікація вад розвитку гомілки, запропонована в 1952 р. Coventry і Johnson. 

Вони розрізняють три типи вад гомілки: 

1) одностороння аномалія розвитку з частковим відсутністю малої 

гомілкової кістки і невеликим викривленням великої гомілкової кістки; 

2) одностороння аномалія розвитку з повним або майже повною 

відсутністю малої гомілкової кістки, деформацією стопи і укороченням 

кінцівки; 

3) аномалія двостороння, що має риси I або II групи. 

I група – гіпоплазія гомілкових кісток із збереженням їх форми: 

а) обидві кістки недорозвинені; 

б) недорозвинена тільки велика або мала гомілкову кістку. 

II група – відсутність частини однієї з гомілкових кісток: 

а) дефект великий гомілкової кістки у верхній третині; середньої третини; 

в нижній третині; 

б) дефект малої гомілкової кістки 

у верхній третині; 

в середньої третини; 

у нижній третині.  

III група – повна відсутність гомілкових кісток: 

а) відсутність тільки великий гомілкової кістки; 

б) відсутність тільки малої гомілкової кістки. 



ВАДИ РОЗВИТКУ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ. У 2-4% людей невелика 

частина жовчної протоки залишається у вигляді відростка клубової кишки, 

що має назву дивертикула Меккеля. У дорослої людини цей дивертикул 

знаходиться приблизно за 40-50 см від кінця клубової кишки і відходить від 

поверхні кишки, протилежної до брижі. Цей аномальний залишок звичайно 

не виявляється себе ніякими симптомами, за винятком тих випадків, коли у 

ньому міститься тканина підшлункової залози або слизова оболонка шлунка, 

що уможливлює виникнення у ньому виразок з кровотечами і навіть 

перфорації. Іноді жовчна протока не редукується на всьому протязі, 

утворюючи пряме сполучення між пупком та кишковим трактом і крізь отвір 

пупка можливе виділення фекалій. Ця вада зветься пупковою, або жовчною 

норицею. В іншому випадку обидва кінці жовчної протоки перетворюються 

в зв'язки, а середня частина формує велику кісту, що зветься жовчною 

кістою, або ентерокістою. Оскільки зв'язка перетинає черевну порожнину, 

можливе перекручення кишкових петель навколо цього фіброзного 

утворення та їх обструкція внаслідок защемлення або завороту. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ЗУБІВ – порушення ранніх стадій розвитку зубних 

зачатків приводять до різноманітних дефектів у формуванні усіх або окремих 

зубів. Причина деяких порушень обумовлена відхиленнями нормального 

перебігу закладки зубних зачатків. При порушенні зачатків емалевих органів 

(наприклад, у випадках спадкового захворювання – ектодермальної 

дисплазії) у хворих спостерігається відсутність зубів –  адентія. Адентія 

може бути повною (зуби відсутні повністю) або частковою (є окремі 

неправильно сформовані зуби). При підвищеній активності зубної пластинки 

вона утворює додаткові емалеві органи, які розвиваються в додаткові 

(надкомплектні) зуби. Зрідка формуються зачатки, що дають початок зубам, 

які передують тимчасовим. Вони прорізуються до моменту народження або 

незабаром після нього. У рідких випадках зубна пластинка після формування 

закладок емалевих органів постійних зубів формує закладки третьої зміни 

зубів. Як правило, при цьому утворюються тільки окремі зуби. 



ВАДИ РОЗВИТКУ ЛИЦЯ – розвиваються в місцях злиття 

ембріональних горбків. Природжені та спадкові вади розвитку лиця, шиї, кісток 

лицевого та мозкового черепа, природжені тканинні вади розвитку, кісти і 

нориці лиця і шиї, виникають внаслідок порушення нормального морфогенезу 

ембріона в період від 3-4 до 12 місяців внутрішньоутробного розвитку. Під 

впливом різних "причин" екзогенного, ендогенного або спадкового типів, якщо 

їх дії збігається з критичним періодом ембріогенезу плода, то порушується 

нормальний морфогенез, що призводить до розвитку різних природжених вад. 

Мультифакторіальні вади виникають при тератогенні дії ліків,  вплив вірусів, 

особливо краснухи, до яких клітин першої і другої зябрових дуг особливо 

чутливі, токсикози при вагітності, умови праці вагітної жінки, деякі види 

виробництв, соматичні захворювання матері в I триместрі, зрілий (після 35 

років) вік батьків та ін. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНЕВОЇ ПАРЕНХІМИ: 

-  агенезія легкого (відсутність легкого і головного бронху); 

- аплазія легкого (відсутність легені при наявності рудиментарного 

головного бронху); 

-  первинна і вторинна гіпоплазія; 

-  кістозно-аденоматозна вада (гамартома легень, що характеризується 

розростанням кінцевих відділів бронхіол з формуванням мішкоподібних 

утворень); 

-  легеневий секвестр (ізольований від бронхіального дерева і не 

приймає участь у газообміні рудиментарний зачаток легеневої тканини, який 

одержує кровопостачання з гілок грудної аорти); 

-  бронхолегеневі (дизонтогенетичні) кісти (порожнини, що виникли в 

результаті зупинки поділу вторинних бронхів); 

-  природжені лімфангіектазії кісти, які розташовуються під плеврою 

або в міжчасткових перегородках і вистелені ендотелієм; виникають у 

результаті персистування ембріонального типу будови лімфатичної системи. 



ВАДИ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНЬ – може бути результатом відхилень у 

розвитку на всіх стадіях формування органу: між 3-м і 6-м тижнями 

ембріонального розвитку, коли на первинній кишці з'являється дивертикул 

трахеї, між 6-м і 16-м тижнями, коли відбувається швидке ділення бронхів, 

після 16-го тижня, коли починається активне формування альвеолярного 

апарату. 

Агенезією називається відсутність легкого разом з головним бронхом. 

На відміну від агенезії при аплазії легкого зберігається кукса головного 

бронху. Зазначені дефекти зустрічаються рідко і в багатьох випадках 

поєднуються з іншими вродженими вадами і аномаліями розвитку. 

Гіпоплазія легені і його часток. Вада, при якому є одночасне недорозвинення 

бронхів і легеневої паренхіми. Більшість авторів виділяють просту і 

кистозную форми гіпоплазії. При простий гіпоплазії є рівномірний 

недорозвинення легкого, окремих його часток або сегментів. При кістозної 

гіпоплазії недорозвинення легкого або його часткою супроводжується на 

кістозний переродженням респіраторного відділу легені. При простий 

гіпоплазії легкого є клінічні і рентгенологічні симптоми його зменшення: 

асиметрія грудної клітини, звуження міжреберних проміжків, високе 

положення діафрагми, зсув середостіння в хворий бік, зменшення числа 

генерацій бронхів і їх деформацію. Вади розвитку структурних елементів 

стінки трахеї, бронхів і бронхіол морфологічно пов'язані з відсутністю, 

нестачею або дезорганізацією хрящової або еластичної і м'язової тканини; їх 

об'єднує подібний патологічний механізм – слабкість бронхіальної стінки. 

Вади розвитку стінки бронхів можуть бути умовно розділені на обмежені і 

поширені.Обмежені дефекти трахеобронхіальних структур зазвичай 

призводять  до локальних звужень того чи іншого відрізка воздухопровідного 

шляху, викликаючи відповідні порушення і пов'язану з ними клінічну 

картину. При поширених вадах морфологічні зміни локалізуються в значних 

ділянках трахеобронхіального дерева. 

ВАДИ РОЗВИТКУ МАТКИ. 



Антепозиція – зміщення матки щодо провідної осі допереду. 

Ретропозиція – зміщення матки дозаду. 

Латеропозиція (dextro- et sinistropositio) – зміщення матки у 

відповідний бік. 

Нахилення матки (лат. versio uteri) – це відношення вертикальної осі 

матки до горизонтальної площини. Розрізняють нахилення матки наперед 

(anteversio), вбік (lateroversio), а також назад (retroversio) 61). 

Перегин матки (flexio uteri) - це відношення тіла матки до її шийки. У 

нормі між тілом матки та шийкою існує тупий кут (близько 120°), відкритий 

допереду (anteflexio). Якщо кут менший прямого, така антефлексія 

вважається гострокутовою (зустрічається при генітальному інфантилізмі). 

Перегин матки дозаду (retroflexio) або праворуч (lateroflexio dextra) чи 

ліворуч (lateroflexio sinistra) є патологічним. Ретрофлексія буває рухомою та 

фіксованою. Фіксація виникає при зрощенні матки з парієтальною 

оче¬ревиною. 

Поєднання retroversio і retroflexio називається ретродевіацією матки. 

Ретрофлексія та ретродевіація матки супроводжуються ниючим тупим болем 

внизу живота, болючими місячними (альгодисменореєю), безплідністю, 

внаслідок порушення кровопостачання та застою крові можуть розвиватися 

ерозії шийки матки, ендоцервіцити.  

Опущення стінок піхви – стінки піхви втратили тонус, опущені та не 

виходять за межі входу в піхву. 

Випадіння стінок піхви – стінки піхви знаходяться нижче входу в 

піхву. 

Ступені зміщення матки донизу: 

1) І ступінь – вагінальна частина шийки матки знаходиться нижче 

сідничних остей (linea interspinalis), проте не виходить за межі статевої 

щі¬лини навіть при натужуванні (опущення матки)  



2) II ступінь – зовнішнє вічко шийки матки виходить за межі статевої 

щілини, знаходиться нижче входу в піхву, а тіло матки – вище (неповне 

випадіння матки); 

3) III ступінь – вся матка і стінки піхви знаходяться поза межами 

статевої щілини (повне випадіння) . 

Виворіт матки. 

Виворотом називається стан, коли з певної причини дно матки 

вдавлюється всередину порожнини, таким чином серозна оболонка матки 

опиняється всередині, а слизова – назовні. При вивороті придатки матки 

потрапляють всередину цього утвору, порушується їх кровопостачання. 

Розвиваються застійні явища та набряк матки. Існує дві форми вивороту 

матки: пуерперальна (післяпологова) та онкогенетична (зумовлена 

пухлиною). Механізм пуерперальної форми ви¬вороту розглядався у курсі 

акушерства. Онкогенетичний виворот матки зумовлений народженням 

субмукозного (підслизового) фіброматозного вузла, розміщеного на короткій 

ніжці. 

Перекрут матки  (torsio uteri) – поворот тіла матки навколо 

вертикаль¬ної осі буває надзвичайно рідко. Основними причинами є пухлини 

матки та яєчників і спайковий процес у малому тазі. 

ВАДИ РОЗВИТКУ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ – гіпоплазія або 

навіть повна аплазія з розвитком конкресценції тіл суміжних хребців. При 

повній аплазії диска і конкресценції тіл хребців (segmentation хребта) виникає 

необхідність диференціальної діагностики з наслідками запальних процесів. 

Ознаки, що дозволяють віддиференціювати ці патологічні стани, є нормальна 

висота тіл хребців при природженій їх конкресценції і наявність рівної 

інтенсивної поперечної смужки (або смужок) на межі двох суміжних тіл 

хребців. 

ВАДИ РОЗВИТКУ МОЗОЧКА – зустрічаються досить часто і 

зазвичай поєднуються з іншими порушеннями головного мозку, наприклад з 

гіпоплазією ядерних груп стовбурових відділів та відповідних черепних 



нервів при синдромі Мебіуса. У ряді випадків порушення мозочка бувають 

ізольованими.  

Аплазія мозочка зустрічається вкрай рідко.  

Гіпоплазія мозочка зазвичай спостерігається у дітей з синдромами 

множинних вроджених вад . Описані гіпоплазія і аплазія хробака мозочка.             

Структурні порушення мозочка представлені гетеротопиями 

грушоподібних нейроцитів в зернистий шар кори й біла речовина, 

гетеротопиями клітин зовнішнього ембріонального шару (шар 

Оберштейнера) і клітин зернистого шару кори в біла речовина і товщу 

зубчастих і інших ядер мозочка. До структурних порушень мозочка також 

відносяться гіпоплазія зубчастих ядер, їх потовщення, аплазія окремих ядер, 

поділ зубчастих ядер пучками мієлінових волокон. Описані структурні 

порушення мозочка зазвичай входять до складу комплексів вад при 

хромосомних хворобах, переважно обумовлених трисомією аутосом. 

ВАДИ РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ  (лат. neural tube defects) – 

ряд вроджених вад, пов'язаних з порушенням нормального розвитку нервової 

трубки. При грубих вадах розвитку невральної трубки (аненцефалія, повне 

незарощення хребта та інші) плід гине внутрішньоутробно або народжується 

і гине в найближчі години або дні після народження. В ембріона на 20-й день 

розвитку на дорсальній стороні формирується нервова пластинка, краї якої 

пізніше починають замикатися, утворюючи нервову трубку. На 23-й день 

развитку нервова трубка повинна полностю закритися, відкритими 

залишаються тільки отвори на її кінцях. Якщо до 4-го тижня вагітності 

частина нервової трубки не замкнеться повністю, або якщо трубка закрилася, 

але пізніше розійшлася, наприклад, внаслідок підвищеного тиску 

спинномозкової рідини в першому триместрі вагітності, то у плода може 

з'явитися дефект хребта. 

ВАДИ РОЗВИТКУ НОСА –  зовнішнього носа, обумовлені 

порушенням ембріонального розвитку, зустрічаються відносно рідко. Це 

повна відсутність або недостатній розвиток носа, надмірний ріст його частин, 



ненормальне розташування і розвиток всього носа або його відділів. На 

практиці відмічені такі потворності носа, як: подвійний ніс, розщеплення 

носа, формування носа у вигляді одного або двох хоботів, відсутність однієї 

або обох половин зовнішнього носа, нориці або кісти носа, вади розвитку 

носових раковин, атрезія хоан (отворів через яких ніс з'єднується з глоткою). 

Потворність носа нерідко поєднується з аномаліями розвитку інших органів і 

частин тіла (комбіновані аномалії), наприклад, з незарощенням твердого або 

м'якого піднебінь, верхньої губи, недорозвиненням мозку, кінцівок і так далі 

ВАДИ РОЗВИТКУ ОСЬОВОГО СКЕЛЕТА – викривлення у 

фронтальній або сагітальній площинах, утворюючи природжені сколіози і 

кіфози. Зазвичай в основі цих деформацій лежать грубі природжені 

анатомічні зміни хребців, а їх максимум припадає на вершину основної дуги. 

У цьому полягає одна з провідних відмінностей вроджених сколіозів 

(кіфозів) від диспластичних, при яких помірно виражені відхилення розвитку 

хребців, які знаходяться поза основною дугою, а сама деформація зазвичай 

розвивається у дітей старшого віку на тлі мієлодисплазії або дизрафічного 

статусу. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ КІСТОК.  

Лопатка. Глибина вирізки лопатки варіює, іноді її краї зростаються і 

замість вирізки утворюється отвір. У окремих випадках точка скостеніння у 

акроміона не приростає до ості лопатки. В результаті між акроміоном і остю 

протягом всього життя зберігається хрящовий прошарок. 

Ключиця. Вигини її можуть варіювати. Конусоподібний горбок і 

трапецієподібна лінія на ключиці не завжди визначаються. 

Плечова кістка. Над медіальним надвиростком може бути додатковий 

відросток – processus supracondylaris. Іноді він дуже довгий і, загинаючись, 

утворює отвір. 

Ліктьова і променева кістки. Ліктьовий відросток не зростається з 

тілом ліктьової кістки. Променева кістка може бути відсутньою (рідкісна 

аномалія). 



Кістки кисті. У окремих випадках розвиваються додаткові кістки 

зап'ястя, зокрема центральна кістка, os centrale. Можливий розвиток 

додаткових пальців (полідактилія). Додатковий палець зазвичай 

розташовується з боку мізинця, рідше з боку великого пальця. 

Тазова кістка. В центрі клубової ямки може бути отвір. В окремих 

випадках клубові ості сильно подовжені. 

Стегнова кістка. Сіднична горбистість сильно виражена, на її місці 

утворюється горб – третій рожен, trochanter tertius. 

Кістки гомілки. Тіло великомілкові кістки може бути не тригранним, а 

сплющеним. 

Кістки стопи. Можливий розвиток додаткових кісток передплесни. 

Так, задній відросток таранної кістки перетворюється на самостійну 

трикутну кістку (os trigonum); медіальна клиноподібна кістка розділяється на 

дві самостійні кістки і ін. 

ВАГІТНІСТЬ ПОЗАМАТКОВА – вагітність,  при якій запліднена  

яйцеклітина імплантується в будь-якому іншому місці (маткових трубах, 

яєчниках, шийці матки, черевної порожнини). Найчастіше у 95% випадків 

спостерігається трубна вагітність.  Причинами розвитку позаматкової 

вагітності можуть бути як механічні фактори, що запобігають проходженню 

заплідненої яйцеклітини в матку (сальпінгіт, аномалії розвитку труб, операції 

на маткових трубах, численні медичні аборти, пухлини матки і придатків, 

внутрішньоматкова спіраль), так й функціональні, наприклад,  порушення 

гормонального балансу.   При позаматковій вагітності зигота не досягає 

порожнини матки і прищеплюється в матковій трубі, або виштовхується з 

маткової труби в зворотному напрямку і прикріпляється в яєчнику, або на 

навколишній очеревині. Оскільки поза маткою немає нормальних умов для 

розвитку ембріона, ворсини хоріона впроваджуються в тканину органу та 

пошкоджують її, викликаючи кровотечу в черевну порожнину. У результаті 

плідне яйце не знаходить сприятливих умов для розвитку. Ворсини хоріона 



руйнують маткову трубу. При цьому можливі розрив маткової труби чи 

відшарування плідного яйця від стінки маткової труби (трубний аборт).  

ВАДА УІЛКИ – функціональна непрохідність дистальної третини 

дванадцятипалої кишки: інтермітуюча блювоту з домішкою жовчі; 

схуднення, слабкість, яка примушує хворого дотримуватися постільного 

режиму; блювота припиняється і загальне самопочуття поліпшується, якщо 

хворий лежить на спині.  

ВАДА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ – зворотнє розташування органів 

(абдомінальне суцільне або тотальне), situs viscerus inversus abdominalis seu 

totalis. Це аномалія зустрічається рідко. Вона відбувається в результаті 

обертання кишкової трубки не зліва направо, а у зворотному напрямі. В 

результаті усі органи шлунково-кишкового тракту розташовуються 

дзеркально. Як правило, функція органів не порушується, але при патології 

лікарям важко в постановці діагнозу. Можливе часткове дзеркальне 

положення органів черевної порожнини – situs viscerus inversus portionis. При 

цьому печінка і шлунок міняються своїми топографічними ділянками, а 

похідні задньої кишки залишаються у нормальному анатомічному положенні. 

ВАДИ ОБЕРТАННЯ  КИШКИ (порушення повороту кишки, 

незавершений поворот) виникають при порушенні нормального повороту 

кишки в ембріональному періоді, коли поворот не закінчується, протікає 

неправильно або у зворотному напрямку, при фіксації різних відділів 

кишечника ембріональними тяжами у шаленому положенні. Незавершений 

поворот кишки характеризується високим розташуванням сліпої кишки у 

верхній частині живота або під печінкою, причому кишка фіксована в цьому 

положенні спайками. 

ВАДИ ОБЕРТАННЯ КИШКОВОЇ ПЕТЛІ – можуть призвести до 

завороту кишок і порушення їх кровопостачання. В нормі первинна кишкова 

петля обертається на 270° проти годинникової стрілки. Однак, у деяких 

випадках обертання обмежується на 90°. Внаслідок цього ободова і сліпа 

кишки першими повертаються з їх фізіологічного випинання у черевну 



порожнину і займають у ній крайнє ліве положення (лівобічна ободова 

кишка), тоді як решта кишок опиняється справа. Зворотне обертання 

кишкової петлі виникає тоді, коли первинна петля обертається на 90° за 

годинниковою стрілкою. Внаслідок цього поперечна ободова кишка лока-

лізується за дванадцятипалою кишкою і опиняється позаду верхньої 

брижової артерії. Подвійні кишкові петлі й кісти можуть виникати будь-де на 

протязі кишкової трубки. Найчастіше вони утворюються в ділянці клубової 

кишки, де можуть мати форму як довгого сегмента, так і невеликого 

дивертикула. Симптоми звичайно виникають у ранньому періоді життя. У 

33% ці вади поєднуються з іншими дефектами, такими, як кишкові атрезії, 

неперфорований відхідник, гастрошиз або пупкова грижа. Причина ви-

никнення вад не з'ясована; можливо, вони є наслідком аномальної 

проліферації кишкової паренхіми. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ПЕРЕДСЕРДЬ. Серце з трьома передсердями – 

поділ перегородкою правого або лівого передсердь на два відділи 

зустрічається дуже рідко. Перегородка в правому передсерді є надмірно 

розвинений правий синусний клапан і  трапляється помилкова перегородка. 

У лівому передсерді перегородка утворюється за рахунок відшарування 

внутрішнього шару стінки передсердя при неправильній закладці легеневих 

вен. Додаткова камера  сполучена з отвором  шлуночка. Подвоєння верхівки 

серця – порівняно часта вада розвитку серця, яка пов'язана із збереженням в 

ділянці верхівки серця глибокої міжшлуночкової борозни. Подвоєння серця – 

результат подвійного зачатка серця зустрічається досить рідко. Фіброеластоз 

міокарда – рідкісна вада. Виявляється розростання сполучної тканини, 

багатою еластичнми волокнами. Процес частіше спостерігається у лівому 

шлуночку, порожнина якого при цьому зменшена, стінка потовщена. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКИ І ЖОВЧНОГО МІХУРА. Додаткові 

печінкові протоки і подвоєння жовчного міхура зазвичай є безсимптомними. 

Але ці аномалії набувають клінічного значення при патології. Іноді протоки, 

які в своєму розвитку проходять стадію облітерації, не реканалізуються. Ця 



аномалія називається запечінкова жовчна атрезія (частота 0,067%). У 15-

20% пацієнтів з цією аномалією проксимальні жовчні шляхи розвинені 

нормально і дефект може бути усунений за допомогою операції, але решта 

випадків несумісна з життям і єдиним виходом може бути трансплантація 

печінки. При порушенні процесів формування жовчовивідних протоків 

всередині печінки виникає атрезія або гіпоплазія внутрішньопечінкових 

жовчних шляхів (частота 0,001%). 

ВАДИ РОЗВИТКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ  – незростання 

закладок підшлункової залози, тобто коли окрім основної залози є часточки 

і між листками вентральної брижі або безпосередньо у стінці шлунку. 

Вентральний панкреатичний виріст в нормі складається з двох частин, які 

зливаються, повертаючись навколо дванадцятипалої кишки, і дорсальним 

панкреатичним виростом. В деяких випадках права частина вентрального 

зачатка зберігає нормальний напрям переміщення, а лівий мігрує у 

протилежному напрямі. Внаслідок цього формується кільцева підшлункова 

залоза, яка охоплює дванадцятипалу кишку, стискаючи її і, іноді, приводячи 

до повної обструкції. Додаткова підшлункова залоза може сформуватися в 

будь-якій ділянці, починаючи з дистального сегменту стравоходу і 

закінчуючи верхівкою первинної кишкової петлі. Найчастіше вона 

локалізується в Меккелевому дивертикулі, де зберігає всі характерні риси 

підшлункової залози. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ПОЄДНАНІ –  порівняно широко поширені, їх 

частота становить 1 випадок на 2000-5000 новонароджених. Ці вади частіше 

зустрічаються у немовлят чоловічої, ніж жіночої статі. Майже в половині 

випадків вади розвитку кишечника виникають як ізольовані вади, у решти 

хворих вони супроводжуються іншими генетичними дефектами. Найбільш 

часті поєднання порушень позначають абревіатурами VATER або 

VACTERL (поєднання вертебральних, анальних, кардіальних, трахеальних, 

стравохідних, ниркових аномалій і аномалій кінцівок). Етіологія цих вад 



розвитку до кінця не з'ясована. Випадки цукрового діабету батьків і прийому 

ліків, у тому числі, талідоміду, фенітоїну і тридіону веде до патології органів.  

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ КОМБІНОВАНІ –  частіше 

зустрічаються тріада, тетрада і пентада Фалло. Тріада Фалло має три ознаки:  

дефект міжшлуночкової перегородки,) стеноз легеневої артерії і як наслідок 

цього гіпертрофія правого шлуночка. Тетрада Фалло характеризується: 

великим дефектом міжшлуночкової перегородки,  стенозом легеневої артерії,  

декстрапозицією аорти (зміщення устя аорти вправо) і  гіпертрофією правого 

шлуночка. Пентада Фалло, крім цих чотирьох ознак включає п’яту ознаку – 

дефект міжпередсердної перегородки. При всіх вадах типу Фалло 

відзначається течія крові справа-наліво, зменшення кровотоку в малому колі 

кровообігу, гіпоксія, ціаноз (синій тип пороку). Тетрада Фалло є найчастішим 

“синім” пороком серця. У результаті стенозу легеневої артерії підвищується 

тиск у правому шлуночку, тому шунтування відбувається справа-наліво, у 

результаті чого венозна кров потрапляє у велике коло кровообігу, що 

проявляється ціанозом. Тетрада Фалло є важким дефектом і виявляється при 

народженні центральним ціанозом (“сині діти”). Без лікування прогноз 

несприятливий. Завдяки коригуючій хірургії прогноз значно поліпшився за 

останні два десятиліття. 

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ – дефект у структурі серця і (або) великих 

судин, присутній з народження. Природжені вади серця зазвичай виникають 

на 2-8 тижні внутрішньоутробного розвитку в результаті порушення процесів 

ембріогенезу. Більшість вад порушують потік крові всередині серця або в 

великому і малому  колах кровообігу. Вади серця є найбільш частими 

вродженими дефектами і є основною причиною дитячої смертності від інших 

вад розвитку. Частота вроджених вад серця достатня висока. У різних авторів 

оцінка частоти зустрічальності коливається, але в середньому вона складає 

0,8-1,2% від всіх новонароджених. З числа всіх вад розвитку становить до 

30%. Найбільш узагальнююча систематизація вад характеризується 



поєднанням їх, в основному за впливом на легеневий кровоток, у наступні 

чотири групи. 

I. Вади з незмінним (або мало зміненим) легеневим кровотоком: 

аномалії розташування серця, аномалії дуги аорти, її коарктація дорослого 

типу, стеноз аорти, атрезія аортального клапана; недостатність клапана 

легеневої стовбура; мітральний стеноз, атрезія і недостатність клапана; 

трьохпередсердне серце, вади вінцевих артерій і провідної системи серця. 

II. Вади з гіперволемією малого кола кровообігу: 

1). не супроводжуються раннім ціанозом – відкрита артеріальна 

протока, дефекти міжпередсердної і міжшлуночкової перегородки, синдром 

Лютамбаше, артеріолегенева нориця, коарктація аорти дитячого типу; 

2). що супроводжуються ціанозом – трикуспідальна атрезія з великим 

дефектом міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока з 

вираженою легеневою гіпертензією і потоком крові з легеневого стовбура в 

аорту. 

III. Вади з гіповолемії малого кола кровообігу: 

1) не супроводжуються ціанозом – ізольований стеноз легеневого 

стовбура; 

2). що супроводжуються ціанозом – тріада, тетрада і пентада Фалло, 

трикуспідальна атрезія зі звуженням легеневого стовбура або малим 

дефектом міжшлуночкової перегородки, аномалія Ебштейна (зсув стулок 

трикуспідального клапанів в правий шлуночок), гіпоплазія правого 

шлуночка. 

IV. Комбіновані вади з порушенням взаємовідносин між різними 

структурами серця і великими судинами: транспозиція аорти і легеневого 

стовбура (повна і коригована), синдром Тауссиг-Бінга, загальний 

артеріальний стовбур, трикамерну серце з єдиним шлуночком та ін. 

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ З ЦІАНОЗОМ. 

1. Зменшений кровоток у малому колі кровообігу : 



а) гіпертрофія правого шлуночка  (важкий стеноз легеневої артерії, 

атрезія легеневої артерії); 

б) гіпертрофія лівого шлуночка (атрезія тристулкового клапана, атрезія 

легеневої артерії з гіпоплазією правого шлуночка); 

в) комбінована гіпертрофія правого і лівого шлуночка (стеноз легеневої 

артерії, загальний артеріальний стовбур з гіпоплазією легеневих артерій). 

2. Збільшений кровотік в малому колі кровообігу: 

а) гіпертрофія правого шлуночка; 

б) гіпертрофія лівого шлуночка. 

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ БЕЗ ЦІАНОЗУ. 

1. Нормальний кровообіг в малому колі кровообігу : 

а ) гіпертрофія правого шлуночка (коарктація аорти, мітральний стеноз 

клапана); 

б ) гіпертрофія лівого шлуночка (коарктація аорти, стеноз аорти). 

2. Збільшений кровоток в малому колі кровообігу : 

а) гіпертрофія правого шлуночка (атрезія аорти, синдром гіпоплазії 

лівого шлуночка, тотальний аномальний дренаж легеневих вен); 

б) комбінована гіпертрофія правого і лівого шлуночка (атрезія 

тристулкового клапана). 

  ВАДИ РОЗВИТКУ СЕЧОВОЇ ПРОТОКИпротока у зародка людини 

є залишком алантоїса і вже у ранній стадії внутрішньоутробного розвитку 

втрачає свої функції у зв’язку з переходом плода на плацентарний кровообіг. 

Не дивлячись на це, зворотного розвитку алантоїса не відбувається і колишня 

сечова протока зберігається. Він бере участь у формуванні пупкового 

канатика, надалі перетворюючись на серединну міхурно-пупочну зв’язку. До 

моменту народження дитини сечова протока зазвичай облітерується. Проте у 

ряді випадків, особливо у недоношених дітей, він залишається відкритим і 

його облітерація може відбутися на 1-му році життя. Часткове або повне 

незарощення сечової протоки є вадами розвитку. Повне незарощення 

(міхурові-пупочна нориця) зустрічається надзвичайно рідко. Частіше 



спостерігається незарощення однієї з ділянок сечової протоки: пупкової 

(пупкова нориця) середньої (кіста) або міхурної (дивертикул сечового 

міхура). При повному незарощенні сечової протоки з пупка виділяється сеча, 

у більшості випадків – тільки під час сечовипускання. При цьому велика 

частина сечі витікає через сечівник. Незарощення середньої частини сечової 

протоки також зустрічається порівняно рідко. При цьому, оскільки обидва 

кінці сечової протоки облітеровані, між ними залишається сліпа з обох кінців 

ділянка каналу. Епітелій каналу продукує слиз, який, не маючи виходу, 

скупчується в каналі, розтягує його стінки, надає йому округлу форму, 

поступово перетворюючись на кісту. Часткове незарощення сечової протоки 

рідше буває в нижній її частині, яка примикає до верхівки сечового міхура. 

Як правило, така аномалія нічим не виявляється. Багато випадків 

незарощення сечової протоки не діагностуються, оскільки хворі до лікаря не 

звертаються. Нерідко з елементів сечової протоки розвиваються доброякісні 

(фіброма, аденома і ін.) або злоякісні пухлини (рак різної будови, змішані 

пухлини).  

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕЧОВОДА – аномалії кількості (аплазія, 

подвоєння, потроєння і т. д., повне і неповне); аномалії положення 

(ретрокавальний сечовід, ретроілеальний сечовід, ектопія отворів сечоводу); 

аномалії форми (штопороподібний, кільцевий сечовід); 4) аномалії структури 

(гіпоплазія, нейром'язова дисплазія, у тому числі ахалазія, мегауретер, 

гідроуретеронефроз, клапани, дивертикули, урітероцеле). У краніальній 

або, рідко, у каудальному відділах сечовід може бути розщеплений. При 

розвитку плодів спостерігається дивертикул  сечовода – звуження або 

розширення, а також випини його стінки. А.В. Терещенко (1981) розрізняє 

чотири види вад розвитку сечоводу: 

1) аномалії кількості (солітарний, подвоєний і втричі більший сечовід, 

сечовід додаткової нирки); 

2) аномалії стінки (анатомічні –  стриктури, клапани, клапаноподібні 

складки слизової оболонки, сліпе закінчення сечоводу, уретероцеле, 



дивертикул; функціональні – нейром'язові у вигляді недостатності отвору, 

гіпоплазія лоханочно-сечовідного сегменту, сечовідно-міхурового сегменту, 

первинна атонія всього сечоводу, ахалазія; 

3) аномалії, зумовлені зовнішніми факторами аберантними судинами, 

спайками, фіброзними тяжами, відхиленням у розвитку нижньої порожнистої 

або клубової вен  – ретрокавальний або ретроілеальний сечовід; 

4) аномалії розташування початкового або кінцевого відділів –

природжене високе відходження сечоводу від миски, ектопія отворів. 

ВАДИ РОЗВИТКУ СЕЧОВОГО МІХУРА – сполучення верхівки з 

пупковим отвором або виворіт слизової оболонки (ектопія). У жінок 

спостерігається  сполучення сечового міхура з піхвою або прямою кишкою. 

При розвитку сечового міхура може спостерігатися дивертикул – випин його 

стінки, а також, хоча зрідка, розщеплення  стінки, незростання з лобковими 

кістками – ектопія сечового міхура (ectopia vesicae urinariae).  

ВАДИ РОЗВИТКУ СЛІПОЇ КИШКИ – підпечінкова і тазова. Процес 

обертання висхідного коліна ембріональної кишкової петлі призводить до 

того, що сліпокишкове потовщення розташовано в правому підребер'ї 

близько печінки. Надалі сліпокишкрве потовщення опускається. Якщо ж цей 

процес сповільнюється, то сліпа кишка і червоподібний відросток можуть 

перебувати в ділянці печінки. Інша крайність, коли зростання 

слвпокишкового зачатка надмірно швидкий, і сліпа кишка з червоподібним 

відростком виявляється в порожнині малого тазу.  

   ВАДИ РОЗВИТКУ СЛУХУ –  порушення з боку органу слуху, що 

полягає у неправильній передачі або сприйнятті звуків. переважно полягає у 

втраті здатності чути деякі частоти або розрізняти звуки з низькою 

амплітудою. виділяють також поняття повної втрати слуху, або глухоти – 

неспроможності сприймати звукові подразники, повної втрати слуху або 

такого його пониження, при якому неможливе розбірливе сприйняття мови. 

Порушення слух викликаються широким спектром біологічних та 

екологічних чинників. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 



основні поширені причини розвитку порушень слуху в країнах з низьким і 

середнім доходом, які можна відвернути, – інфекції середнього вуха, 

надмірний шум, неналежне використання деяких медикаментів, ускладнення 

та інфекції під час пологів тощо  Повна ж глухота може бути вродженою або 

набутою. Вроджена глухота у людини часто спричиняє невміння розмовляти 

(глухонімота). Набута глухота виникає переважно як наслідок захворювання 

внутрішнього вуха і слухового нерва, запалення середнього вуха деяких 

системних інфекційних хвороб (наприклад, менінгіту, грипу, кіру, 

епідемічного паротиту), травми або тривалої дії сильного шуму і вібрацій, 

отруєння, отосклерозу, а також старіння слухових клітин і нейронів. Частота 

виникнення набутих вад у новонароджених зустрічається у 2-3%. 

          ВАДИ РОЗВИТКУ СЛУХУ – КОНДУКТИВНІ –  проблеми 

зовнішнього чи середнього вуха. Кондуктивні порушення обумовлені зміною 

рухливості барабанної перетинки і ланцюга слухових кісточок, найчастіше 

внаслідок гострого та хронічного середнього отиту (перфорація барабанної 

перетинки, рубці в барабанній порожнині), отосклерозу, порушення функції 

слухової (євстахієвої) труби, аденоїдів тощо. У багатьох випадках їх можна 

лікувати медикаментозно або хірургічним шляхом, поширений приклад — 

хронічна інфекція середнього вуха. 

ВАДИ РОЗВИТКУ СЛУХУ – НЕЙРОСЕНСОРНІ – пов'язані з 

проблемами внутрішнього вуха або, в деяких випадках, слухового нерва. Як 

правило, це необоротні порушення, які вимагають спеціальних заходів 

реабілітації хворих, зокрема використання слухових апаратів. Нейросенсорні 

порушення слуху зазвичай викликаються надмірним шумом, старінням та 

інфекційними хворобами, такими як менінгіт, кір, епідемічний паротит і 

краснуха. Безпосередніми причинами нейросенсорних порушень слуху 

стають побічні дії антибіотиків аміноглікозидного ряду (неоміцину, 

канаміцину та інших), стрептоміцину і ряду сечогінних препаратів, особливо 

у поєднанні з антибіотиками (зниження слуху можуть викликати препарати 

саліцилової кислоти, але, як правило, слух відновлюється повністю після їх 



відміни), вплив промислового, побутового і транспортного шуму, спадкова 

патологія, вікові атрофічні зміни в периферичних і центральних відділах 

слухового аналізатора. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ТІЛ ХРЕБЦІВ. Тіла шийних хребців складаються 

з двох половин – правої і лівої; тіла грудних і поперекових хребців – з 

чотирьох частин: двох вентральних і двох дорсальних. Злиття їх відбувається 

на останніх етапах антенатального розвитку. Аномалії розвитку тіл хребців 

можуть бути наслідком двох видів патології енхондрального формування: 

недорозвинення або навіть повної агенезії однієї або двох частин тіла, або 

нез’єднання їх між собою. В результаті першого виду порушення 

формування тіл хребців відбувається утворенням клиноподібних хребців і  

напівхребців, перші з яких є наслідком недорозвинення частини тіла, другі –  

повної її агенезії. Диспластичний процес в обох випадках захоплює дві 

частини тіл поперекових і грудних хребців (обидві бічні або обидві 

вентральні). Результатом другого виду порушення формування тіл хребців 

нез’єднання окремих його частин між собою є spina bifida anterior – 

нез’єднання правої і лівої половини тіла хребця при нормальному з'єднанні 

передньої і задньої частин кожної з половин. Виражена дисплазії може 

коливатися в широких межах від повної роз'єднаності половинок тіла хребця 

до збереження тільки невеликого поглиблення вентральної поверхні. 

Помірно виражене не з’єднання, що поширюється від вентральної поверхні в 

дорсальном напрямку на глибину не більше 1/2 сагітального розміру тіла 

хребця, позначається терміном "бабочкоподібний хребець", повна 

роз'єднаність правої і лівої половини терміном "spina bifida anterior totalis". 

ВАДИ РОЗВИТКУ ТОНКОЇ КИШКИ виникають внаслідок 

порушень розвитку в ембріональному періоді і проявляються у вигляді 

вроджених стенозів, атрезій або аномалій обертання кишки. Аномалії 

розвитку тонкої кишки спостерігаються у 1 на 2500-3000 народжених дітей. 

При стенозі просвіт кишки може бути звужений досить значно, але завжди в 

більшій або меншій мірі збережений, у той час як при атрезий він відсутній 



зовсім на більшому або меншому протязі, де кишка має вигляд фіброзного 

тяжа. Протягом кишки може бути кілька таких ділянок. Виражені стеноз 

кишки і атрезія проявляються симптомами непрохідності кишечнику в перші 

дні після народження дитини і вимагають хірургічного втручання, 

спрямованого на відновлення нормального пасажу (просування) химуса за 

кишці. Серед аномалій тонкої кишки значне місце займають вади, пов’язані з 

порушенням зворотного розвитку жовчної протоки, яка в період 

внутрішньоутробного життя з'єднує кишкову трубку з жовчним мішком 

(міхуром).  

ВАДИ РОЗВИТКУ ТОВСТОЇ КИШКИ.  При аплазії сліпої кишки і 

червоподібного відростка безперервність шлунково-кишкового тракту 

зазвичай збережена, але характерне розширення кишкової трубки, в нормі 

з'являється на 6-му тижні внутрішньоутробного життя. Гіпоплазія товстої 

кишки нижче селезінкового кута є складовою частиною синдрому, 

виявляється функціональна непрохідність кишечнику, порушення іннервації 

не виявляється. Атрезії і стенози товстої кишки становлять від 1,8 до 10% 

всіх випадків атрезії і стенозів кишечника, популяційна частота їх 1 випадок 

на 20000-40000 новонароджених. Близько половини всіх спостережень 

припадає на висхідний відділ товстої кишки, де частіше зустрічається атрезія 

у вигляді вільних сліпих кінців; в цілому 1 тип атрезії  становить 23,5%, II -

34,3%, III -4 1 , 1 % всіх оклюзії товстої кишки. Атрезії і стенози в половині 

випадків розташовуються дистальніше селезінкового кута товстої кншкн. 

Будучи компонентом багатьох вад, в 90% випадків поєднуються з 

порушеннями розвитку сечостатевої системи, 22,5% - з аномаліями опорно-

рухового апарату і серця . Атрезії і стенози товстої кишки спостерігалися при 

трисомії 20 і синдромі каудальної регресії. Подвоєння товстої кишки на 

відміну від тонкокишечних подвоєнь часто поєднуються з іншими 

вродженими вадами, можуть мати повідомлення з урогенітальної системою і 

рідко супроводжуються гетеротопією в їх стінку слизової оболонки 

шлункового типу. Описані подвоєння сліпої кишки і червоподібного 



відростка, а також ізольовані дуплікації апендикса. Останні бувають трьох 

типів: відросток у вигляді двостволки; зазвичай є єдиною вадою, 

спостерігається в 1/3 всіх описаних в літературі випадків подвоєнь 

апендикса; “пташиний тип" з наявністю двох нормально розвинених 

відростків, розташовані симетрично по обидві сторони сліпої кишки, 

поєднується з іншими вадами;  найбільш частий тип, при якому один 

відросток розташовується на звичайному місці,  Вогнищева аплазія м'язової 

оболонки товстої кишки – найбільш часта локалізація цього вродженої вади. 

Гіперплазія (вроджений гігантизм) – розширення і подовження товстої 

кишки. Розрізняють декілька варіантів цієї вади. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ХРЕБЦІВ ЗАДНІХ ВІДДІЛІВ. До основних видів 

аномалій розвитку дуг хребців відносяться незарощення правої і лівої їх 

половин (spina bifida posterior), тотальна або часткова конкресценція дуг 

суміжних хребців і нерівномірність розвитку парних суглобових відростків. 

Spina bifida posterior може бути наслідком двох різних видів порушення 

процесу формування дуги –  простого незарощения нормально розвинених її 

половин і більш або менш вираженій агенезії центральних її відділів. Перший 

з цих видів, який позначається терміном "spina bifida posterior occulta", являє 

собою скоріше варіант, ніж аномалію розвитку, а другий є істинною 

аномалією. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ХРЕБЦІВ ПЕРЕДНІХ ВІДДІЛІВ – аномалії 

розвитку зуба II шийного хребця; виділяють п'ять варіантів порушення його 

розвитку: нез’єднання зуба з тілом II шийного хребця, що позначається 

терміном "os odontoideum", нез’єднання верхівки відростка з самим 

відростком, що позначається терміном "ossiculum terminalae", а також три 

варіанти агенезії – середніх відділів зуба, апікального його відділу і всього 

відростка цілком. Найбільшу клінічну значимість мають перший і останній з 

названих варіантів аномалій; перший –  створює умови для гострого або 

поступового листезу зуба, другий –  створює умови для розвитку 

нестабільності верхнєшийного відділу хребта. Обидва ці типи часто 



супроводжуються неврологічними розладами, вираженими в більшій або 

меншій мірі. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ХРЕБТНОГО СТОВБУРА – досить різноманітні 

і зустрічаються залежно від ступеня вираженості і тяжкості викликаних ними 

порушень функцій хребта та інших відділів опорно-рухового апарату. Ці 

відхилення підрозділяються на варіанти розвитку, які не супроводжуються 

функціональними порушеннями. Вади розвитку хребта зустрічаються на всій 

його довжині і діляться на вади осьового скелета (хребці, ребра) і порушення 

розвитку спинного мозку в комбінації з аномаліями осьового скелета. Обидва 

види патології завжди супроводжуються обмеженням або значним 

порушенням функції хребта і нерідко обумовлюють відхилення в діяльності 

інших ланок опорно-рухового апарату і внутрішніх органів. Найбільш 

поширені такі види варіантів розвитку хребта, як надмірна вираженість 

processus mamillaris і processus accessorius поперечних і суглобових 

відростків поперекових хребців і spina bifida posterior occulta. Аномалії 

розвитку компонентів хребетного стовпа поділяються на аномалії розвитку 

тіл хребців, задніх їх відділів, міжхребцевих дисків і аномалії чисельності 

хребців. Вади розвитку можуть бути також наслідком вірусної інфекції, 

опромінення і впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Однак частіше вади розвитку спинного мозку зустрічаються у дітей, матері 

яких вже народжували дітей з такими відхиленнями, тому генетична 

схильність до появи дитини з дефектом нервової трубки є основним 

показником включення вагітної до групи високого ризику. До зовнішніх 

факторів, що сприяють появі дефекту розвитку нервової трубки, відносяться: 

радіація (проживання в районах, забруднених радіонуклідами, робота з 

джерелами радіаційного випромінювання); токсичні речовини хімічного 

походження (нафтопродукти, добрива, пестициди і т. д.); застосування 

жінкою до вагітності і в перші її місяці протисудомних препаратів; висока 

температура тіла або застосування гарячих ванн на початку вагітності;  



цукровий діабет і ожиріння;  незбалансоване харчування, дефіцит вітамінів і 

особливо фолієвої кислоти. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ХРЕБЦІВ ЧИСЕЛЬНОСТІ. Аномалія 

чисельності хребців виражається в збільшенні або зменшенні їх числа в тому 

або іншому відділі хребта і в збереженні роз'єднанні крижових хребців. 

Збільшення (або зменшення) числа хребців шийного, грудного і 

поперекового відділів хребта може бути наслідком або придбання одним або 

кількома хребцями одного відділу особливої анатомічної будови хребців 

суміжного з ним іншого відділу, або формування додаткових 

(надкомплектних) хребців, які, як правило, є напівхребцями і 

характеризуються тими ж рентгенологічними ознаками, що і комплектні 

природжені напівхребці. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ШЛУНКУ – відносяться атрезія і стеноз воротаря, 

дивертикул, подвійний шлунок і інше Атрезія воротаря спостерігається 

надзвичайно рідко. Стеноз воротаря (пилоростеноз) проявляється на 2-4-

тижні життя дитини порушенням прохідності його отвори внаслідок 

гіпертрофії, гіперплазії і порушення іннервації м'язів воротаря. 

Спостерігається атрофія внутр. органів; розвивається виснаження. 

Дивертикул шлунка утворюється в кінці 4-го тижня ембріонального 

розвитку. Стінка вродженого дивертикула складається з слизової і м'язової 

оболонок, часто містить тканина підшлункової залози. Подвоєння шлунка є 

рідкісним захворюванням. Додаткові порожнини можуть мати форму кісти, 

дівертикула, трубки. Такі дефекти, як подвійний шлунок або наявність 

припілоричної перегородки зустрічаються украй рідко. 

ВАДИ ОБИІНУ  МУКОПОЛІСАХАРИДІВ – є рідкісними 

природженими лізосомними хворобами нагромадження, при яких 

недостатність лізосомальних ферментів призводить до накопичення 

мукополісахаридів (глікозаміногліканів) в лізосомах різноманітних клітин. 

Всі вони передаються аутосомно-рецесивно, за винятком синдрому Хантера, 

який передається рецесивно, що пов’язане з Х-хромосомою. Накопичення 



глікозаміногліканів у клітинах призводить до різкого збільшення розмірів 

уражених клітин. Пошкодження макрофагів та ендотеліальних клітин 

призводить до гепатоспленомегалії і деформацій, зумовлених змінами у 

шкірі і кістках. Можуть спостерігатися специфічні зміни лицьового черепа 

(гаргоїлізм – хондроостеодистрофія, ліпохондродистрофія, множинний 

дизостоз – є альтернативною назвою синдрому Херлера). При дослідженні 

препаратів цитоплазма уражених клітин виглядає порожньою (балонні 

клітини). У клітинах периферичної крові глікозаміноглікани є у вигляді 

великих пурпурних цитоплазматичних гранул (тільця Альдер-Рейлі). Також 

спостерігається ураження паренхіматозних клітин. Дистрофія ушкоджених 

нейронів проявляється розумовою відсталістю; патологія міокарда 

призводить до серцевої недостатності. 

ВАДИ ОБМІНУ АМІНОКИСЛОТ – типовим прикладом є 

порушення обміну фенілаланіну і тирозину. При фенілкетонурії відсутність 

фенілаланінгідроксилази перешкоджає перетворенню фенілаланіну в 

тирозин. Це призводить до дефіциту тирозину в клітинах (з порушенням 

синтезу меланіну і відсутністю пігментації) і в такому ж ступені – 

накопичення фенілаланіну, який є токсичним для нервових клітин (що 

призводить до розвитку розумової відсталості). Фенілкетонурія – це приклад 

біохімічного порушення, яке не має специфічних морфологічних ознак в 

уражених клітинах. Діагноз ставиться при визначенні високих рівнів 

фенілаланіну в сечі і сироватці крові. Лікування полягає у виключенні 

фенілаланіну з раціону. 

          ВАДИ ОБМІНУ ГЛІКОГЕНУ – хвороби накопичення глікогену 

пов’язані з недостатністю ферментів, які беруть участь у його обміні. 

Більшість цих хвороб передається аутосомно-рецесивно і проявляється у 

дитячому віці. Глікоген накопичується в цитоплазмі і може бути виявлений 

при електронній мікроскопії у вигляді гранул. При звичайній фіксації зрізів 

глікоген вимивається розчином формаліну. Пошкоджені клітини на 

звичайних гістологічних зрізах при світловій мікроскопії виглядають 



порожніми. Для визначення глікогену в клітинах необхідна фіксація в 

етиловому спирті і фарбування карміном Беста або ШИК-реакція. 

 ВАДИ ОБМІНУ ЛІПІДІВ –  недостатність ферментів призводить до 

порушення родинних шляхів метаболізму сфінголіпідів. Ця недостатність 

спричиняє накопичення великої кількості складних ліпідів у клітинах. Біль-

шість цих ензимів є лізосомними, і аномальні ліпіди накопичуються у 

вторинних лізосомах, тому вони ще називаються лізосомними хворобами 

нагромадження. За винятком хвороби Фабрі, яка є рецесивною і пов’язана з 

Х-хромосомою, всі інші є аутосомно-рецесивними. Нагромадження ліпідів 

спостерігається в різних клітинах в залежності від варіанта захворювання. 

Ураження паренхіматозних клітин призводить до розвитку дистрофій і 

некрозу цих клітин. Пошкодження нейронів, наприклад, при хворобі Тау-Сач 

і дитячих формах хвороб Гаучера і Німана-Піка, викликає важкі порушення 

розумового розвитку і смерть. Ниркова недостатність спостерігається при 

ренальній формі хвороби Фабрі. Легші форми хвороб Гаучера і Німана-Піка 

у дорослих призводять до накопичення ліпідів у ретикулоендотеліальних 

клітинах, що супроводжується збільшенням печінки і селезінки. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКИ проявляється у вигляді гепатомегалії, 

фіброзу і печінкової недостатності; пошкодження серця призводить до 

серцевої недостатності. Патологія печінки проявляється гіпоглікемією, тому 

що основним джерелом глюкози крові є розщеплений глікоген печінки. 

Порушення постачання глюкози до скелетних м’язів реалізується судомами і 

слабістю. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ШИЇ – серединні кісти і нориці, які 

розташовуються нижче тіла під’язикової кістки по середній лінії шиї. Вони 

щільноеластичної консистенції, рухливі і інтимно за допомогою 

епітеліального ходу зрозщуються з тілом під'язикової кістки, що зумовлює їх 

зміщення догори при глотанні. Бічні кісти шиї локалізуються по передньому 

краю грудино-ключично-соскоподібного м'яза і часто поєднуються з іншими 

аномаліями. Зустрічаються ходи нориці, які вільно відкриваються на 



поверхню шиї. Кривошия – деформація шиї, що характеризується 

неправильним положенням голови (її відхиленням від серединної лінії тіла). 

Природжені кісти і нориці шиї є залишками ембріональних проток і щілин: 

зябрових щілин, щитоподібно-язикової протоки і зобно-глоткової протоки. 

Щитоподібна-язикова протока може місцями зберегтися і стати причиною 

утворення серединної кісти, рідко серединної нориці шиї. Із залишків 

протоки можуть розвинутися також пухлини, зазвичай у кореня язика. 

Внутрішня борозна може зустрітися з зовнішньою. Бронхогені кісти і нориці 

(бічні або зяброві) –  природжені кісти і нориці в тканинах шиї, розташовані 

по внутрішньому краю грудино-ключично-соскоподібних м'язів. Таким 

чином пояснюється поява бранхіогенних, тобто зябрових нориць. При 

ембріогенезі вроджених нориць слід врахувати переміщення взаємо 

розміщення зябрових  дуг, починаючи з 4-го тижня ембріонального розвитку. 

ВАДИ РОЗВИТКУ ЯЄЧКА. Якщо заростання верхівкової ділянки 

пахвинного відростка порушується, то виникають вроджені грижі або 

водянка яєчка. У патологічних випадках накопичення серозної рідини і 

утворення водянки може відбуватися між поверхнями пристінкової і 

вісцеральної пластинок, які утворюють  щілиноподібний простір (cavum 

vaginale). Аномалії розвитку яєчка бувають наступні: монорхізм – це 

відсутнє одне яєчко у мошонці; анорхізм – відсутні обидва яєчка; 

крипторхізм  – порушується процес опускання яєчок у мошонці. Крипторхізм 

може бути однобічний, коли з одного боку яєчко не опустилося (найчастіше 

яєчко зупиняється у пахвинному каналі) і не потрапило у мошонку, або 

двобічний. До вад яєчка слід віднести: 

1) гіпоплазія супроводжується насамперед істотним зниженням 

ендокринної функції;  

2) ретенція – затримка процесу опускання яєчка, тобто яєчко не 

досягає свого звичайного положення в мошонці;  

3) ектопія – відхилення яєчка від звичайного шляху опускання 

(попадання в порожнину очеревини, в стінку живота і т. д.); 



4) інверсія – незвичайне положення яєчка в мошонці (верхній полюс 

знаходиться внизу);   

5) синорхізм – злиття закладок правого і лівого яєчок, зазвичай 

поєднується з черевним крипторхізмом; 

6) поліорхізм – поділ закладки яєчка, внаслідок чого збільшується 

кількість яєчок – більше двох (3-4). 

ВАКУОЛІЗАЦІЯ – утворення порожнин всередині клітин, вакуольне 

переродження – патологічна зміна клітин організму, що полягає в появі в їх 

протоплазмі або ядрі одного або декількох бульбашок – вакуоль, що містять 

прозору водяну рідину. 

ВАЛИК ПІДНЕБІННИЙ – поздовжнє кісткове піднесення по обидві 

сторони серединного шва піднебіння. 

ВЕГЕТАЦІЯ – характеризується розростанням сосочкового шару 

дерми, має ворсинчастий вигляд, що нагадує цвітну капусту або півнячі 

гребінці. Вегетації нерідко виникають на дні ерозивно-виразкових дефектів 

(вологі вегетації) при вегетуючих міхурцях, на поверхні первинних 

папульозних висипань (сухі вегетації) при гострих кондиломах.. 

ВИРАЗКА – являє собою порушення цілісності шкірного покриву в 

межах сполучнотканинного шару дерми, а іноді навіть і підлягаючих тканин. 

Виникає при розтині горбків, вузлів або глибоких пустул. У виразці 

виділяють дно і край, які можуть бути м'якими (туберкульоз) або щільними 

(рак шкіри). Дно може бути гладким (твердий шанкер) або нерівним 

(хронічна виразкова піодермія), покритим різноманітним виділеннями, 

грануляціями. Край буває підритим, стрімким, блюдцеподібним. Після 

загоєння виразок завжди залишаються рубці. 

ВОВЧА ПАЩА –  розщеплення верхньої губи, верхньої щелепи і 

твердого піднебіння. Розщеплення викликають хромосомні дефекти і 

аномалії розвитку. 

ВОДЯНКА ВАГІТНИХ – одна з ранніх форм токсикозу другої 

половини вагітності, основним симптомом якої є набряки. При водянці 



вагітних білок в сечі відсутній, артеріальний тиск залишається нормальним. 

Відзначається надлишкова надбавка у вазі за рахунок набряків. Набряки 

пов'язані з порушенням водно-сольового обміну і кровообігу в системі 

капілярів у результаті зміни нейроендокринного регулювання. Подібні 

порушення призводять до уповільненого потоку крові в периферичній мережі 

судин, підвищення проникності судинних стінок. Наслідком чого є набряки і 

порушення обміну в тканинах. 

ВОДЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗКУ (гідроцефалія) – стан, що 

характеризується надмірним накопиченням спинномозкової рідини в 

шлуночках мозку і підоболонкових просторах. Гідроцефалія є наслідком 

різних захворювань, травм головного мозку і його оболонок. Гідроцефалію 

розглядають залежно від часу виникнення, протікання, етіологічних 

факторів, локалізації і характеру порушення функції лікворного апарату. З 

часу виникнення розрізняють вроджену і набуту гідроцефалію, за 

протіканням – гостру та хронічну. 

ВОДЯНКА ОБОЛОНОК ЯЄЧКА (гідроцеле) – скупчення рідини 

між парієтальною і вісцеральною пластинками вагінальної оболочки яєчка. 

Розрізняють вроджене і надбане гідроцеле. Виникнення вродженого 

гідроцеле пов'язане з порушеннями ембріогенезу. 

ВОДЯНКА НЕІМУННА  – тісно пов'язано зі змінами в судинній 

системі. Розвиток гіперциркуляції крові через поражену легень, що 

призводить до застійної серцевої недостатності. У легені змінюється форма 

судин, вони стають звивистими, що призводить до порушення венозного 

лімфатичного відтоку. 

ВУЗОЛ – первинний порожнинний інфільтративний морфологічний 

елемент, що залягає глибоко в дермі і гіподермі і має великі розміри (від 2 до 

10 і більше см в діаметрі). По мірі розвитку патологічного процесу, як 

правило, відбувається виразка вузла з подальшим його рубцюванням. 

Розрізняють вузли запальні, наприклад сифілітичні гуми, і незапальні, що 



утворюються в результаті відкладення в шкірі продуктів обміну (ксантоми та 

ін.) або злоякісних проліферативних процесів (лімфома). 

 
ГАМЕТОПАТІЯ –  охоплює всі види пошкоджень чоловічої і жіночої 

гамети (яйцеклітини і сперматозоїда), які виникають під час ово- і 

сперматогенезу до запліднення. Гаметопатії зумовлені, головним чином, 

мутаціями.  

ГАСТРОШИЗ – це випинання нутрощів крізь дефект черевної стінки 

безпосередньо в амніотичну порожнину. Дефект стінки виникає 

латеральніше пупка, звичайно справа, в ділянці, послабленій при регресії 

правої пупкової вени. Нутрощі при цьому не вкриті ні очеревиною, ні 

амніоном. У випадку омфалоцеле чи гастрошизу рівень  -фетопротеїну в 

амніотичній рідині підвищений, що можна виявити пренатально. Гастрошиз 

трапляється з частотою 0,01% новонароджених, проте кількість народжених 

дітей з цією вадою зростає, особливо від молодих жінок, і цей феномен 

пов'язують зі вживанням ними кокаїну. На відміну від омфалоцеле, 

гастрошиз не супроводжується хромосомними абераціями, а також іншими 

вадами розвитку, і тому ймовірність виживання новонароджених з цією 

вадою висока. Разом з тим, перекручення випинаючих кишок може призвести 

до перетискання їх кровоносних судин, гангрени значного відрізку кишки і 

смерті плода.  

ГІПЕРПЛАЗІЯ – збільшена вага та розміри органу.  

          ГІПЕРТЕЛОРИЗМ – збільшена відстань між внутрішніми краями 

очниці. Індекс міжорбітального кола (процентне відношення відстані між 

орбітами на рівні внутрішнього кута ока щілини до окружності голови) більш 

6,8. Розвивається в результаті порушення розвитку клиноподібної і 

гратчастої кісток, спостерігається при багатьох спадкових синдромах, 

нерідко поєднуються з брахицефалией, черепно-мозковими грижами, 

розщепленням альвеолярного відростка і піднебіння. Гіпотелоризм – 



зменшена відстань між внутрішніми краями очниці. Індекс міжорбітального 

кола менш 3,8. Спостерігається при порушеннях розвитку переднього мозку і 

його похідних.  

ГІПОПЛАЗІЯ –  недорозвинення органу, що проявляються дефіцитом 

ваги (маси) або зменшення розвитку органу.  

ГІПОПЛАЗІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА –  рідкісна форма вади. Часто 

відзначається атрезією мітрального клапана або його стенозом. Як правило, 

поєднується з іншими аномаліями: дефектом міжшлуночкової перегородки, 

стенозом легеневого стовбура, виходом аорти і легеневого стовбура з 

правого шлуночка. Об’єм шлуночка зменшений. 

ГІПОПЛАЗІЯ ПІХВИ – природжена недорозвинення органу, що 

супроводиться різким звуженням його просвіту, нерідко сполучається з 

недорозвиненням малих і великих статевих губ. 

 ГІПОПЛАЗІЯ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА – рідкісна форма вади 

серця. Виділяють дві форми: 

–  тип I – правий шлуночок має гіпертрофовану стінку, невелику 

порожнину і змінений правий передсердно-шлуночковий клапан; при цьому 

спостерігається стеноз або атрезія легеневого стовбура; 

–  тип II – розширення правого шлуночка, що має тонку фіброзно 

перерожденну стінку, правий передсердно-шлуночковий клапан 

неповноцінний; aорта і легеневий стовбур часто виходять з лівого шлуночка. 

ГАМЕТОПАТИЯ (лат. gametopathia; гамета + гр. pathos  – страждання, 

хвороба) – загальна назва порушень в будові і функціонуванні гамет, а також 

пошкоджень зиготи на перших стадіях її дроблення; загальна назва хвороб, 

виникнення яких обумовлено змінами генетичного матеріалу в процесі 

гаметогенезу, під час запліднення і на перших стадіях дроблення заплідненої 

яйцеклітини. В якості таких змін можуть бути поліплоїдія і хромосомні 

аберації. 



ГЕМАНГІОМИ – доброякісні пухлини, що розвиваються з 

кровоносних судин. Розрізняють капілярні, кавернозні, рацемозні і змішані 

форми гемангіом.  

ГЕМАНГІОМИ КАВЕРНОЗНІ  – складаються з розширених 

кровоносних судин і безлічі різноманітних за розмірами порожнин, 

вистелених одним шаром ендотелію, наповнених кров'ю і з’єднаних один з 

одним            анастомозами.  

ГЕМАНГІОМИ КАПІЛЯРНІ –  вражають тільки шкіру кінцівок і 

інших частин тіла, складаються з розширених, звивистих, тісно 

розташованих капілярів, вистелених добре диференційованим ендотелієм.  

ГЕМАНГІОМИ РАЦЕМОЗНІ – аномалія розвитку судин у вигляді 

сплетення стовщених, розширених і змієподібних звивистих судин, серед 

яких часто зустрічаються великі кавернозні порожнини. Обидві останні 

форми гемангіом розташовуються не тільки в шкірі і підшкірній клітковині, 

але і в глибоколежачих тканинах, включаючи м'язи і кістки.  

ГЕМІАТРОФІЯ – одностороннє зменшення розмірів тулуба, кінцівок 

та/або особи, що супроводжується порушенням трофіки в них. 

ГЕМІЕКТРОМЕЛІЯ – аномальний розвиток кінцівок на одній із 

сторін тіла. 

ГЕМІЕНЦЕФАЛІЯ – природжена недорозвинення однієо з півкуль 

головного мозку. 

ГЕМІМЕЛІЯ – природжена відсутність однієї кінцівки або її частини. 

           ГЕМОЛІТИЧНА ХВОРОБА ПЛОДА – захворювання виникає в 

зв'язку з несумісністю крові матері і плода. До основних форм неінфекційних 

фетопатій відносяться гемолітична хвороба новонароджених, фіброеластоз 

ендокарда, діабетична фетопатія та інші, переважно ранні фетопатії 

Найбільш часто зустрічається у зв'язку з несумісністю за резус-фактора при 

наявності у матері резус-негативного, а у дитини – резус-позитивного, при 

наявності резус-позитивної крові у батька дитини. Чим більше вагітностей 

було у жінки, тим імовірніше ускладнення. Рідше гемолітичні зміни можуть 



розвиватися у зв'язку з несумісністю групі крові. Розрізняють наступні 

форми гемолітичної хвороби плода: анемічна, набрякла і гемолітична. 

Гемолітична хвороба новонароджених внаслідок ізоімунного конфлікту 

зустрічається у вигляді 5 форм: внутрішньоутробна смерть з мацерацією 

(фетопатія без набряків і жовтяниці), анемічна, природжена жовтяниця, 

набряки (жовтяниця з анемією), післяпологова жовтянична (жовтяниця без 

анемії). Останні чотири будуть розглянені в розділі перинатальна патологія. 

До пренатальної патології, тобто до фетопатій, відносять лише першу форму. 

ГЕМОРАГІЧНІ ІНСУЛЬТИ – є головною причиною смертності 

недоношених новонароджених, які є результатом  локальних пошкоджень 

внутрішньо-мозкових артерій на 24-28 тижні розвитку. При порушенні 

послідовності розвитку судин головного мозку, їх топографії та збільшення 

діаметра судин веде до патології, яка може спостерігатися ще на ранній стадії 

ембріогенезу. 

         ГЕМОРОЙ – виникає в результаті гіпертрофії кавернозних тіл, які 

закладаються в анальному каналі в період ембріогенезу. Їх розвитку і 

збільшенню в розмірах сприяють ряд факторів, що призводять до підвищення 

внутрішньочеревного тиску та підвищення тиску в системі ворітної вени. 

ГЕМОФІЛІЯ – пов'язана з рецесивним спадкуванням. Хворіють 

переважно чоловіки. Передається від матері синам. Захворювання обумовлено 

дефіцитом деяких факторів згортання крові. Виявляється кровотечією. 

Гемофілія А є типовим прикладом визначення гетерозиготних носіїв. 

Пацієнти з гемофілією мають низький рівень фактора VIII у плазмі. У жінок, 

які є гетерозиготними носіями, рівень цього фактора коливається в інтервалі 

від нормальних значень до виявлених у хворих на гемофілію. 

Співвідношення між зсідальною активністю VШ фактора (зниженого при 

гемофілії А) і пов’язаного з фактором VШ антигену (нормального при 

гемофілії А) дозволяє виявити гетерозиготних носіїв більше, ніж у 90% 

випадків. 



ГЕПАТОФАЛОЦЕЛЕ – ембріональна пупкова (пуповинна) грижа, що 

включає печінку. 

ГЕРМАФРОДИТ (гр. hermaphroditos – у древньогрецькій міфології – 

син. Гермеса і Афродити, з'єднаний богами з німфою Салманкидою таким 

чином, що їх тіла утворили одну, але двостатеву істоту). У біології термін 

використовують у тих випадках, коли в тварини або людини є ознаки 

чоловічої і жіночої статі. 

ГЕРМАФРОДИТИЗМ – двостатевість, інтерсексуальність; 

природжена подвійність репродуктивних органів, коли основа індивіда не 

можна однозначно визначити ні як чоловічої, ні як жіночої. Розрізняють 

гермафродитизм: 

–  істинний (при наявності чоловічих і жіночих статевих залоз) 

– помилковий, або псевдогермафродитизм (наявність в організмі тільки 

жіночих або тільки чоловічих статевих залоз); 

–  гермафродитизм дійсний – організм здатний до самозапліднення; 

– гермафродитизм послідовний – жіночі і чоловічі статеві органи 

розвиваю ться в різні фази життєвого циклу; 

–  гермафродитизм симультативний (лат. similis – подібний) – жіночі і 

чоловічі статеві апарати розвиваються одночасно; 

– гермафродитизм факультативний (лат. facultas, facultatis – 

можливість) – можливе перехресне запліднення, але не обов'язково. 

ГЕРМАФРОДИТИЗМ ПОМИЛКОВИЙ (псевдогермафродитизм) 

ЖІНОЧИЙ – характеризується наявністю жіночих статевих залоз, але 

зовнішні статеві органи властиві чоловічої статі. 

ГЕРМАФРОДИТИЗМ ПОМИЛКОВИЙ (псевдогермафродитизм) 

ЧОЛОВІЧИЙ – характеризується наявністю чоловічих статевих залоз, але 

зовнішні статеві органи властиві жіночої статі. 

ГЕТЕРОМОРФОЗ – формування органів або тканин в неналежному 

місці. 



ГЕТЕРОПАГУС – різновид асиметрично зрощених близнюків з 

додатком плода-паразита в ділянці живота плода-автозита. 

ГЕТЕРОТОПІЯ – розвиток тканини в незвичайному місці. 

ГІДРОЕНЦЕФАЛОМЕНІНГОЦЕЛЕ – протрузія через дефект у 

черепі капсули, що містить мозкові оболонки, речовина мозку і 

спинномозкову рідину. 

ГІДРОЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – вибухання через отвір в черепі мозкової 

тканини, що знаходиться в капсулі, що містить рідину. 

ГІДРОМІЄЛІЯ – водянка спинного мозку. Спинномозковий канал 

вистелений епендімою і заповнений спинномозковою рідиною. Патологія 

частіше проявляється на шийно-грудному рівні, зазвичай поєднується з гідро 

цефалією і стенозом  отворів IV шлуночка мозку, може бути проявом 

сирінгомієлії. 

ГІДРОНЕФРОЗ – захворювання нирки, яке характеризується 

прогресуючим розширенням чашечково-мискової системи нирки внаслідок 

порушення відтікання сечі, атрофією паренхіми нирки і порушенням її 

функції. Причиною первинного гідронефрозу, що є аномалією, найчастіше є 

природжене звуження сегмента між мискою і сечоводом, високе відходження 

сечоводу, перехрещування та перетискання його додатковими судинами 

нижнього сегмента нирки, ембріональними спайками і тяжами. Вторинний 

гідронефроз зумовлений закупоренням сечоводу каменем, стисканням його 

пухлиною або запальним інфільтратом. Порушення відтікання сечі 

призводить до поступового розширення миски і чашечок та атрофії 

паренхіми нирки, яка іноді сягає великих розмірів, вміщуючи до декількох 

літрів сечі, пальпується, а зрідка виявляється під час огляду як випин у 

підребер'ї. Первинний гідронефроз частіше виникає у дітей, а серед дорослих 

– частіше у жінок. У перебігу гідронефрозу розрізняють три стадії: 

початкову, ранню і термінальну.  

Стадія І  – пієлоектазія з незначним порушенням функції нирки 



Стадія II –  передгідронефроз (пієлокалікоектазія зі значним 

порушенням функції нирки), 

Стадія III –  гідронефроз (атонія ниркової миски, атрофія паренхіми). 

ГЕТЕРОТОПІЯ – наявність клітин, тканин або цілих ділянок органу в 

іншому органі або в тих зонах того ж органу, де їх не повинно бути. 

Наприклад, клітини Пуркіиьє в зернистому шарі кори мозочка, острівці 

хряща в легенях поза стінкою бронху, ділянки підшлункової залози в 

дивертикулі Меккеля. Такі зміщення клітин і тканин, як правило, 

виявляються лише під мікроскопом. Їх іноді називають хористіями (від 

грец. chorista – який відокремлюється), на відміну від гамартій (від грец. 

gamartus – помилка), під якими розуміють неправильне співвідношення 

тканин, що супроводжується пухлиноподібним розростанням. Прикладом 

гамартій може бути розростання фіброзної тканини у нирці у вигляді 

острівця, позбавленого епітеліальних структур. 

ГІДРОМЕНІНГОЦЕЛЕ – випинання оболон головного та спинного 

мозку через дефект у кісткової стінці з утворенням мішка, який містить 

рідину. 

ГІДРОМИЕЛОЦЕЛЕ – випинання через розщеплений хребетний 

канал частини спинного мозку. 

ГІДРОМІКРОЦЕФАЛІЯ – мікроцефалія, обумовлена збільшеною 

кількістю спинномозкової рідини в порожнині черепа. 

ГІДРОЦЕФАЛІЯ (лат.  hydrocephalia; гр. hydor – вода +гр. kephale – 

голова; син. водянка головного мозку) –  це надмірне накопичення спинно-

мозкової рідини, яка омиває головний і спинний мозок, в шлуночках мозку. 

Кількість рідини буває різною. Під впливом що накопичується рідина 

головка плода збільшується, шви розходяться.   Накопичувальна рідина може 

збільшувати тиск на мозок дитини, що у свою чергу може призвести до 

пошкодження мозку і до розвитку розумових і фізичних вад. Гідроцефалія 

може бути результатом вади розвитку або викликаною інфекцією (сифіліс, 

менінгітом). 



ГІДРОЦЕФАЛІЯ І НЕДОНОШЕНІСТЬ Серед новонароджених 

вагою менше 1500г. у 35-70% виникає внутрішньошлуночковий крововилив; 

20-50% цих випадків розвиває вентрикуломеґалію. Джерелом крововиливу 

служить недоразвинутий зародковий матрикс. Крововилив зазвичай виникає 

протягом перших 48 годин після народження, причому в 50% випадків – 

протягом першої доби.  

ГІДРОЦЕФАЛІЯ, ВОДЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗКУ – 

характеризується надмірним накопиченням спинномозкової рідини у системі 

мозкових шлуночків. Переважно гідроцефалія виникає в результаті стенозу 

Сильвієвого водопроводу. Накопичення рідини у бічних шлуночках 

створює додатковий тиск на речовину мозку і кістки черепа. Оскільки шви 

черепа не закриті, проміжки між його кістками розширюються. У 

екстремальних випадках речовина мозку і кістки черепа стоншуються, а 

розмір мозкового черепа значно зростає. 

ГІПЕРГЕНЕЗІЯ – природжена надмірний розвиток частини тіла або 

органу. 

ГІПЕРМЕЛІЯ – комбінована (обопільна) макрогнатія 

характеризується виступанням вперед всього гнатичного відділу диця, 

напруженим положенням губ і збільшенням висоти нижнього відділу лиця. 

Характерні запалення верхніх і нижніх передніх зубів, діастеми і природжена 

надмірна кількість кінцівок. 

ГІПЕРПЛАЗІЯ – розширення і подовження ділянок шлунково- 

кишкового тракту. Цю ваду необхідно диференціювати від вторинних 

розширень кишки на ґрунті нижчележачих звужень. 

ГІПЕРТРОФІЯ  (гр. trophe – харчування, їжа) – збільшення об'єму 

тканини тіла, органа або його частини. Всякий надмірний розвиток, 

надлишок чого-небудь. Гіпертрофія збільшення об’єму органу тіла або 

окремої її частини може відбуватися або в результаті збільшення об’єму 

окремих складових елементів органу (клітин і тканин, або внаслідок 

збільшення їх кількості, гіперплазія). Гіпертрофію поділяють на: 



гормональну, що розвивається внаслідок порушення функції ендокринної 

системи;  компенсаторну гіпертрофію органа, яка розвивається внаслідок 

підсилення його функції; регенераційну гіпертрофію – частини органа, яка 

розвивається внаслідок пошкодження або видалення іншої його частини. 

ГІПЕРФАЛАНГІЯ – природжене збільшення числа фаланг пальців 

рук або ніг. 

ГІПОГЕНЕЗІЯ – природжене недорозвинення органу або частини 

тіла. 

ГІПО- І ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ –  може бути вторинним 

морфологічним елементом у разі її появи на місці розсмоктаних первинних 

елементів (папул, пустул та ін.). Наприклад, на місці колишніх папул при 

псоріазі частіше залишаються ділянки депігментації, точно відповідні 

колишнім первинним елементам, що отримали назву псевдолейкодерми, а 

при регрессі папул червоного плескатого лишаю зазвичай залишається 

гіперпігментація, що зберігається протягом декількох тижнів і навіть місяців. 

ГІПОГЕНІТАЛІЗМ – часткове або повне недорозвинення статевих 

органів, як правило, в результаті гіпогонадизму. 

ГІПОГОНАДИЗМ – недорозвинення статевих органів і вторинних 

статевих ознак, обумовлене зниженням секреції статевих гормонів. Сюди 

відносяться патологія яєчок, або регулюючої їх функції гіпоталамо- 

гіпофізарної системи, або недостатньої продукції андрогенів в ембріогенезі, 

що призводить до порушення диференціювання статі. 

ГІПОГОНАДИЗМ (ГІПЕРГОНАДОТРОПНИЙ) ПЕРВИННИЙ. 

1. Вроджений: 

а) синдром анорхізма (анорхізм, двостороння гіпоплазія яєчок), 

монорхізм; 

б) порушення опущення яєчок (крипторхізм, ектопія); 

в) вірний хроматинпозитиіний синдром Клайнфелтера (у тому числі 

ХХ-синдром у чоловіків); 



г) синдром Дель Кастільо (синоніми: первинна герминативна аплазія, 

сертоліклітинний синдром, синдром одних клітини Сертолі); 

д) синдром неповної маскулінізації (андроїдний і евнухоїдний варіанти 

помилкового чоловічого гермафродитизму); 

е) синдром Шерешевського-Тернера у чоловіків (захворювання 

пов'язане з аномалією кількості статевих хромосом, що призводить до 

статевого інфантилізму, низькорослісті). 

2. Набутий: 

а) тотальний гіпогонадизм (набутий евнухізм в результаті ранньої 

кастрації); 

б) недостатність гермінативного епітелію (помилковий синдром 

Клайнфелтера); 

в) недостатність тестікулярних ендокриноцитів. 

ГІПОДАКТИЛІЯ – природжене зменшення кількості пальців. 

ГІПОДОНТІЯ – природжене зменшення кількості зубів. 

ГІПОПЛАЗІЯ – природжене недорозвинення органу, частини тіла або 

всього організму, що перевищує відхилення в два сіґми від середніх 

показників для даного віку. Відносна маса – відношення абсолютної маси 

органу до абсолютної маси тіла дитини (плода), виражеие у відсотках. 

Розрізняють просту і диспластичну форму гіпоплазії. Проста гіпоплазія на 

відміну від диспластичної не супроводжується порушенням структури 

органу. Термін "природжена гіпоплазія" іноді застосовується по 

відношенню до маси тіла як синонім терміну "природжена гіпотрофія”. 

ГІПОПЛАЗІЯ. ГІПОКАЛЬЦИФІКАЦІЯ ЕМАЛІ – можуть зачіпати 

один зуб, декілька зубів або всі зуби. У цих випадках причини порушень ма-

ють відповідно локальний, системний або спадковий характер. Найбільш 

поширеними системними чинниками є ендокринопатії –   захворювання, що 

супроводжуються порушенням живлення і впливо токсичної дії деяких 

речовин. Локальна гіпоплазія емалі може зачіпати один зуб або тільки його 

частину. Вона зазвичай обумовлена місцевими порушеннями, наприклад,  



травмою, остеомієлітом; у постійному зубі вона може викликатися 

періапікальною інфекцією відповідного тимчасового зуба. 

ГІПОПЛАЗІЯ ЕМАЛІ СИСТЕМНА – розвивається при різних 

інфекційних захворюваннях і метаболічних порушеннях, охоплюючи декіль-

ка зубів, у яких під час хвороби відбувалося формування емалі. Після 

одужання нормальний процес амелогенеза поновлюється. В результаті на 

зубах клінічно помітні смужки гіпоплазованої емалі, що чергуються з 

нормальною емаллю. Якщо нормальний розвиток емалі кілька разів 

переривається внаслідок метаболічних розладів, то виникає множинна 

гіпоплазія емалі. Дефекти емалі можуть обумовлюватися прийомом 

антибіотиків тетрациклінового ряду. Тетрациклін включається у 

мінералізовані тканини, приводячи до гіпоплазії емалі і її коричневої пігмен-

тації («тетрациклінові зуби»). Ступінь пошкодження емалі залежить від 

дозування антибіотика і тривалості його введення. 

ГІПОПЛАЗІЯ ЕМАЛІ СПАДКОВА АБО НЕДОСКОНАЛИЙ 

ЕМАЛОГЕНЕЗ (лат. amelogenesis imperfecta) – зачіпає всі зуби (як 

тимчасові, так і постійні), в яких поражається вся коронка. Оскільки товщина 

емалі при цьому різко знижується, зуби мають жовто-коричневий колір. 

Недосконалий емалогенез може поєднуватися з недосконалим 

дентиногенезом.  

ГІПОПЛАЗІЯ ЕМАЛІ ЛОКАЛЬНА – може зачіпати один зуб або 

тільки його частину. Вона зазвичай обумовлена місцевими порушеннями, 

наприклад,  травмою, остеомієлітом; у постійному зубі вона може 

викликатися періапікальною інфекцією відповідного тимчасового зуба. 

Локальна гіпокальцифікація емалі, як правило, обумовлена місцевими 

порушеннями. Системна гіпокальцифікація охоплює всі зуби, в яких дія 

ушкоджувального чинника припала на період дозрівання емалі. Найбільш 

поширеним прикладом такого порушення може служити аномальне 

звапніння емалі зубів при підвищеному вмісті фтору у питній воді (у 5 і 

більше разів перевищують його концентрацію у фторованій воді), що 



призводить до розвитку захворювання, що називається флюорозом. Для 

флюорозу характерне формування так званою «роз'їденої міллю» емалі, в 

якій виявляються множинні ділянки гіпомінералізації. 

ГІПОКАЛЬЦИФІКАЦІЯ ЕМАЛІ ПРИРОДЖЕНА – спадкове 

захворювання, при якому порушення виявляються у всіх зубах. Відразу після 

прорізування коронка має нормальну форму, проте емаль відрізняється. 

ГІПОСПАДІЯ: 1) у чоловіків – відсутність дистальному кінці 

сечовипускального каналу (його зовнішній отвір локалізується на нижній 

поверхні статевого члена, в мошонці, промежини); 2) у жінок – при дефекті 

задньої стінки сечовипускального каналу його зовнішній отвір відкривається 

в порожнину піхви. 

ГІПОСПАДІЯ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА: 

-  гіпоспадія вінця голівки; 

-  гіпоспадія навколо голівки і навколо вінця: 

-  з викривленням голівки; 

-  без викривлення голівки; 

-  зі звуженням зовнішнього вічка сечівника; 

-  гіпоспадія дистальної третини статевого члена; 

-  гіпоспадія середньої третини статевого члена; 

-  гіпоспадія проксимальної третини статевого члена; 

-  члено-калиткова гіпоспадія. 

ГІПОСПАДІЯ КАЛИТКОВА: 

-   гіпоспадія дистальної третини калитки; 

-   гіпоспадія середньої третини калитки; 

-  з вираженою вільною частиною тіла статевого члена на вентральній 

поверхні; 

-  з різким недорозвиненням або повною відсутністю тіла статевого 

члена; 

-   калитково-промежинна гіпоспадія; 

-  промежинна гіпоспадія. 



Гіпоплазія проявляється зменшенням розмірів або  скороченням 

якихось відділів шлунково-кишкового тракту. Справжню гіпоплазію слід 

відрізняти від укорочення кишківника, пов'язаного з агенезією значних його 

ділянок, а також гіпотрофії, що спостерігається дистальніше вроджених 

обструкцій шлунково-кишкового тракту внаслідок порушення просування 

кишкового вмісту у внутрішньоутробному періоді. 

ГІРШСПРУНГА ХВОРОБА – різке розширення ободової кишки, що 

супроводиться порушенням її евакуаторної функції. Частіше виявляється у 

дітей і підлітків, рідше – у дорослих. Хвороба Гіршспрунга викликана 

відсутністю або неповним розвитком ентерометасимпатичної частини, і 

насамперед її гангліонарного апарату. Це призводить до спастичного 

звуження частини прямої або сигмоподібної кишки новонародженого і 

нерідко до його загибелі. Ангангліоз розвивається в результаті порушення 

міграції нейроцитів уздовж волокон тазового нерва. Захворювання пов'язане 

з порушенням розвитку вегетативної нервової системи товстої кишки, з 

недорозвиненням (гіпогангліоз) або повною відсутністю (агангліоз) 

гангліонарних кліток міжм’язового (ауербахового) і підслизистого 

(мейсонерового) нервових сплетень. Агангліонарна зона частіше всього    

(80-90%) локалізується в прямій кишці (у дорослих), на більшій або меншій 

по протяжності ділянці сигмоподібної кишки або на інших ділянках ободової 

кишки (у дітей). Ділянка кишки, яка позбавлена гангліїв, при скорочені не 

перистальтує. В результаті затруднення проходження кишкового вмісту 

через цю ділянку вище розташовані відділи кишки, що мають нормальну 

іннервацію, гіпертрофуються і розширюються. При гістологічному 

дослідженні розширених відділів товстої кишки знаходять гіпертрофію 

м'язових волокон одночасно з склерозом їх і заміщенням сполучною 

тканиною. Це призводить до різкого потовщення стінки кишки. Порушення 

пасажу кишкового вмісту лежить в основі клінічних проявів хвороби 

Гіршпрунга, основними симптомами якої є запори, здуття живота, болі в 

животі.  



ГЛУХОТА ПРИРОДЖЕНА – може бути викликана аномаліями 

розвитку перетинкового або кісткового лабіринту, а також дефектами 

слухових кісточок і барабанної перетинки. У складних випадках барабанна 

порожнина і зовнішній слуховий прохід відсутні. Більшість різновидів 

природженої глухоти обумовлена генетичними чинниками, хоча чинники 

навколишнього середовища також можуть порушувати хід нормального 

розвитку внутрішнього і середнього вуха. Вірус краснухи, який вражає 

зародок на  7-му або 8-му тижні, здатний викликати значне пошкодження 

кортієвого органу. Існує думка, що причиною природженої глухоти може 

бути поліомієліт, еритробластоз, діабет, гіпотиреоз і токсоплазмоз. 

ГОЛОПРОЗЕНЦЕФАЛІЯ  – недостатність краніолицевих структур. 

Початок 3-го тижня розвитку, коли настає гаструляція, є надзвичайно 

чутливим періодом щодо тератогенних впливів. У цей час відбувається 

закладення таких чутливих до тератогенів системи організму як очі та мозок, 

і ці популяції клітин можуть бути пошкоджені. Наприклад, високі дози 

алкоголю на цій стадії вбивають клітини переднього кінця серединної лінії 

диска. У такої дитини малий передній мозок, два латеральні шлуночки часто 

зливаються у єдиний шлуночок, а очі розміщені близько одне до одного 

(гіпотелоризм). 

ГОРБОК – первинний порожнинний інфільтративний морфологічний 

елемент, що залягає глибоко в дермі. Характеризується невеликими 

розмірами (від 0,5 до 1 см в діаметрі), зміною кольору шкіри, її рельєфу і 

консистенції; залишає після себе рубець або рубцеву атрофію. Формується в 

основному в сітчастому шарі дерми, за рахунок утворення інфекційної 

гранульоми. Клінічно має досить велику схожість з папулами. Основна 

відмінність полягає в тому, що горбки, як правило, з’являються і залишають 

після себе рубці. Можливе зникнення горбка без стадії виразки з переходом в 

рубцеву атрофію шкіри. Горбки спостерігаються при лепрі, туберкульозі 

шкіри, лейшманіозі, третинному сифілісі та ін. 



ГРЕБІНЬ ПІДНЕБІННОЇ КІСТКИ ПАРААЛЬВЕОЛЯРНИЙ – 

тонка кісткова пластинка, яка виступає в задній частині піднебіння у 

фронтальній площині і поступово зниження до серединної піднебінного шва. 

ГРИЖА (лат. hernia) – випинання органу або його частини через 

отвори в анатомічних утвореннях під шкіру, в міжм'язові простори або у 

внутрішні кишені і порожнини.  

ГРИЖА ДІАФРАГМАЛЬНА – є однією з найпоширеніших аномалій 

розвитку (частота розвитку 0,05%). Причиною виникнення цієї вади 

найчастіше є порушення процесу закриття перикардіальноочеревинних 

каналів однією або й двома плевроочеревинними перетинками. У нормі між 

10-м і 12-м тижнями кишечник плода повертається в черевну порожнину 

одночасно з формуванням діафрагми з чотирбх різних структур: поперечної 

перегородки, дорсальної стравохідної брижі, плевроперитонеальної 

мембрани і частини стінки тулуба. Діафрагиальна грижа може утворюватися 

при порушенні процесу міграції кишечнику або в результаті первинного 

дефекту діафрагми, що призводить до вторинного зміщення органів черевної 

порожнини в грудну клітку. В цьому випадку порожнина очеревини та 

плевральні порожнини залишаються сполученими між собою вздовж задньої 

стінки тіла, тоді органи черевної порожнини можуть проникати в плевральну 

порожнину. У 85-90% випадків вроджена діафрагмальна грижа розвивається 

з лівого боку, в грудну порожнину можуть проникати петлі кишок, шлунок, 

селезінка і навіть частина печінки. Внаслідок цього серце зміщується 

допереду, легені стискаються і залишаються недорозвиненими. Ця вада часто 

несумісна з життям (75% смертності) внаслідок гіпоплазії та дисфункції 

легень. Виділяють чотири основних типи діафрагмальної грижі:  

заднелатеральную, або грижу Бохдалека (проста комунікація 

плевроперитонеального каналу);  парастернальную, або грижу Морганьї 

(дефект вділянці грудниннореберного м'язового трикутника); дефекти 

поперечної перегородки в центральній сухожильной частини;  щілиноподібні 

грижі, що проходять через природне свинина отвір. Крім того, грижа в 



грудної порожнини може виникати через зміщення черевних органів вгору у 

зв'язку з неспроможністю апоневротичного листка, що призводить до його 

эвентерации 

ГРИЖА МОЗКОВА –  випинання мозку в ділянці великого тім’ячка, 

потилиці або перенісся. Плід може народжуватися живим, але зазвичай 

вмирає в період новонародженості. 

ГРИЖА ПАРАДУОДЕНАЛЬНА – внутрішня грижа живота при якій 

який-небудь орган черевної порожнини потрапляє в дуоденальнальне 

поглиблення (кишеня Трейтца). 

ГРИЖА ПАХВОВА – обумовлена незарощенням піхвового відростка 

очеревини. При цьому серозна порожнину, в якій знаходиться яєчко, вільно 

сполучається з порожниною очеревини, у неї можуть опускатися частини 

внутрішніх органів (кишка, чепець, сечовий міхур) і в ньому може 

скупчуватися серозна рідина. Внаслідок цього механізму розвитку 

природжена пахової грижі має ще одну назву – сполучена водянка яєчка. 

ГРИЖА ПРИГРУДНИННА – порушення розвитку невеликої ділянки 

м'язової частини діафрагми, і грижа може залишатись нерозпізнаною 

протягом кількох років життя дитини. Такий дефект частіше виникає в 

передній ділянці діафрагми. В цьому разі невелике випинання очеревини, що 

може містити петлі кишок, проникає в грудну порожнину між груднинною і 

реберною частинами діафрагми. 

ГРИЖА ПУПКОВА (лат. омфалоцеле) – це випинання органів 

черевної порожнини крізь збільшене пупкове кільце. Ці органи, серед яких 

можуть знаходитися печінка, тонка кишка, товста кишка, шлунок, селезінка, 

сечовий міхур, вкриті амніоном. Причиною пупкової грижі є неспроможність 

нутрощів втягнутися в порожнину тіла з їх фізіологічного випинання 

протягом 6-10 тижнів розвитку. Ця вада трапляється з частотою 0,01% і 

супроводжується високим рівнем смертності (25%) та багатьма іншими 

аномаліями, такими, як аномалії серця (50%) та дефекти розвитку нервової 



трубки (40%). Приблизно у 50% новонароджених з омфалоцеле виявляють 

хромосомні аберації. 

ГРИЖА СПИННОМОЗКОВА, УСКЛАДНЕНА ФОРМА (лат. spina 

bifida complicata) – характеризується поєднанням з доброякісними 

пухлинами (ліпомами, фібромами), які фіксовані до оболон спинного мозку 

або його корінців. Незарощення хребта і м'яких тканин з незформированим 

спинним мозком (лат. rhachischiasis posterior) є важким ступенем вади, 

ніколи не супроводжується кістозним компонентом і випинанням основи над 

шкірою. Дефект шкіри, м'яких тканин, заднє півкільце хребтового каналу 

розкрите, і в його глибині видно смужку нервової тканини з великою 

кількістю дрібних судин (лат. area medullo-vasculosa). Дефект шкіри 

прикритий фрагментованим м’якою оболонкою і наповнений ліквором. 

Частковий рахишизис у живих новонароджених зазвичай поширюється на   

3-5 хребці. 

ГРИЖА СТРАВОХІДНОГО ПРОХОДУ – діафрагмальна грижа 

іншого типу виникає внаслідок вродженого вкорочення стравоходу. При 

цьому верхня частина шлунка знаходиться в грудній порожнині, а ділянка 

шлунка, що локалізується на рівні проникнення крізь дефект діафрагми, 

сильно звужена. 

ГРИЖІ ДВОСТОРОННІ –  зустрічаються рідко і становлять від 1 до 

5% від всіх видів вроджених гриж. В одиничних випадках діагностується 

повна агенезія діафрагми, яка завжди поєднується з іншими множинними 

аномаліями розвитку. 

ГРИЖІ СПИННОМОЗКОВІ – виникають у зв'язку з незарощенням 

дуг хребців і розщепленням м'яких тканин, являють собою природжені 

грижові випинання вмісту хребтового каналу:  менінгоцеле – грижове 

випинання з мозкових оболонок, заповнені спинномозковою рідиною;  

менінгорадикулоцеле – грижа, що складається з мозкових оболон, спінальних 

корінців і спинномозкової рідини. Меєлорадикуломенінгоцеле – грижа, що 

включає структури спинного мозку, спинномозкові корінці, мозкові 



оболонки і цереброспінальну рідину;  меєлоцистоцеле – грижовий мішок, що 

містить ділянку спинного мозку з ознаками гідромієлії. 

ГУБА РОЗЩЕПЛЕНА (хейлосхизис) – заяча губа, односторонній або 

двосторонній вроджений дефект розвитку верхньої губи, що 

супроводжується розщепленням м'яких тканин або одночасно м'яких тканин і 

верхньої щелепи. 

 
ДАКТИЛОГРИПОЗ – природжене викривлення пальців рук або ніг. 

ДАКТИЛОМЕГАЛІЯ – надмірно великі пальці рук або ніг. 

ДАЛЬТОНІЗМ – пов'язаний рецесивним спадкуванням. 

Спостерігається переважно у чоловіків. Передається від матері синам. 

Часткова кольорова сліпота. Поширюється найчастіше на червоний і зелений 

кольори. 

ДАУНА ХВОРОБА – трисомія за 21 парою хромосом, що 

проявляється  слабоумкостю, м'язовою слабкостю, ендокринною 

недостатністю, вадами центральної нервової системи і серця і характерним 

зовнішнім виглядом (широке плоске переднісся, косорозміщені вузькі очні 

щілини, брахіоцефалична форма голови, коротка шия, короткі пальці, 

напіввідкритий рот). 

ДЕГЕНЕРАЦІЯ – руйнування клітин або органів у процесі розвитку; 

дегенерація – послаблення життєздатності культури одноклітинних 

організмів за несприятливих умов; дегенерація – поступове руйнування, 

втрата функціональності частин тіла, органів, функцій у результаті хвороби 

або порушення кровопостачання; жирова дегенерація; дегенерація – 

зменшення рівня організації в процесі еволюції. 

ДЕКСТРОГАСТРІЯ – зсув шлунка вправо, зазвичай сполучається з 

декстрокардією. 

ДЕКСТРОКАРДІЯ (лат. dexter – правий; гр. kardía – серце) – 

вроджена аномалія положення серця, при якій велика частина серця 



розташована в грудній клітці з правого боку. Зазвичай поєднується з 

дзеркальним розташуванням всіх нутрощів. Виявляється частіше випадково 

при рентгенологічному або электрокардиографическом дослідженні. Від 

декстрокардії слід відрізняти декстропозицію серця – зсув серця вправо при 

захворюваннях сусідніх органів (скупчення рідини в лівій плевральної 

порожнини, зморщування або спадання правої легені та ін.). 

ДЕЛЕЦІЯ (ДЕЛЕЦІЯ ГЕНУ)  (лат. deletio – знищення) – структурна 

мутація (хромосомна аберація), при якій вилучається частина хромосоми або 

послідовність ДНК. При делеції виникає втрата генетичного матеріалу. При 

цьому може бути вилученп будь-яке число нуклеотидів, від одної основи до 

великого шматка хромосоми. Делеції можуть бути викликані помилками в 

генетичній рекомбінації протягом мейозу або в результаті неправильної 

репарації ДНК. Ця мутація є причиною деякої кількості серйозних 

генетичних хвороб.. Більшість делецій летальні у результаті втрати 

величезної частини генетичного матеріалу. Делеція короткого плеча 4 і 5 

хромосом призводить до розвитку добре вивчених синдромів (синдром 

Вольфа і синдром котячого лементу відповідно). Часткова делеція хромосом 

часто визначається в пухлинних клітинах. 

ДЕЛЕЦІЯ (делеція гену) – в генетиці  структурна мутація 

(хромосомна аберація), при якій вилучається частина хромосоми або 

послідовність ДНК. При делеції виникає втрата генетичного матеріалу. При 

цьому може бути вилучено будь-яке число нуклеотидів, від одної основи до 

великої ділянки хромосоми. Делеції можуть бути викликані помилками в 

генетичній рекомбінації протягом мейозу або в результаті неправильної 

репарації ДНК. Ця мутація є причиною значної кількості серйозних 

генетичних хвороб. 

ДЕНТИНОГЕНЕЗ (лат. dentinogenesis) – утворення дентину 

одонтомбластами. Незавершений дентиногенез (dentinogenesis imperfecta) є 

спадковим захворюванням, при якому порушується утворенняа дентину зуба, 

в результаті  зуби виявляються позбавленими емалі.  Порушення може 



відбутися при формуванні його органічного матриксу, при мінералізації або 

на обох цих етапах. Аномалії матриксу характерні для спадкового 

захворювання,. При цьому захворюванні структура емалі не змінена, проте її 

з'єднання з дентином неміцне, внаслідок чого емаль відколюється. При 

порушеннях звапніння виявляються кальцесферіти, які не зливаються один з 

одним, залишаючи дуже крупні зони інтерглобулярного дентину. 
ДЕСТРУКЦІЯ – порушення або руйнування нормальної структури системи, 

явища, процес, що призводить до втрати їх функції органу чи біоречовин. Наприклад,  

деструкція білків. 

ДЕФЕКТ АОРТОЛЕГЕНЕВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ (незарощення 

Боталлової протоки) – природжене з’єднання між аортою і легеневих 

стовбуром, розташоване на відстані близько 1 см над півмічячними 

клапанами. Вада характеризується поєднанням високого заднього дефекту 

міжшлуночкової перегородки і наявністю з’єднання правих легеневих вен і 

верхньої порожнистої вени. 

ДЕФЕКТ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ – дефект між 

передсердями, викликаний незарощенням овального вікна. 

ДЕФЕКТ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ – одна з 

найчастіших вад, пов’язаних з порушенням ділення порожнин серця. 

Найчастіше дефект міжпередсердної перегородки виникає в результаті 

порушення розвитку вторинної перегородки, має легкий ступінь 

вираженості і інколи не проявляється до дорослого віку. До смертельного 

виходу в неонатальному періоді призводять лише великі дефекти 

перегородки або поєднання їх з іншими вадами серця. У більшості випадків 

дефект настільки великий (більше 2 см), що виникає вирівнювання тиску в 

лівому і правому передсерді в результаті скидання крові зліва-направо через 

отвір у перегородці. Загалом об’єм кровотоку через легеневі артерії вдвічі 

перевищує серцевий викид у велике коло кровообігу, у результаті чого 

відбувається розширення і гіпертрофія правого шлуночка внаслідок 

переповнювання його кров’ю. Ця вада в основному добре компенсується, і 



правошлуночкова недостатність зустрічається дуже рідко. Клінічно він 

проявляється гіпертрофією правого шлуночка і запізненням закриття 

клапанів легеневої артерії, що призводить до появи розщепленого другого 

тону, тривалість якого не залежить від дихання (фіксоване розщеплення). 

Збільшення кровотоку через устя легеневої артерії проявляється наявністю 

систолічного шуму та акцентом другого тону над легеневою артерією. 

Діагноз ставиться на підставі результатів катетеризації порожнин серця, 

ехокардіографії та ізотопних досліджень серця. Основним ускладненням 

дефекту міжпередсердної перегородки є розвиток легеневої гіпертензії, 

підвищення тиску у правих відділах серця і розвиток правошлуночкової 

недостатності з реверсією шунта і ціанозом. У результаті цього дефекту може 

спостерігатися парадоксальна емболія судин великого кола кровообігу. Іноді 

дефект міжпередсердної перегородки виникає у результаті порушення 

розвитку первинної перегородки (у 5% випадків). Він представлений 

великим дефектом у нижній частині перегородки і часто поєднується з 

ураженням мітрального клапана. Найчастіше даний вид пороку 

спостерігається при синдромі Дауна. Цей дефект має важкі прояви в 

ранньому дитинстві, особливо, коли на нього нашаровується мітральна 

недостатність. 

ДЕФЕКТИ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕЛИКІ 

набагато серйозніші. Клінічні прояви спостерігаються вже в ранньому 

дитинстві. Спочатку великий обсяг крові, який скидається зліва направо під 

час систоли, викликає перевантаження і гіпертрофію обох шлуночків і 

пансистолічний шум. Збільшена течія крові в малому колі кровообігу стає 

причиною легеневої гіпертензії та акценту II тону над легеневою артерією. 

Прогресуюче потовщення і звуження дрібних гілок легеневої артерії 

призводить до збільшення тиску в правому шлуночку, зниження обсягу 

шунтованої крові і зрештою – реверсії шунта. При цьому розвивається ціаноз 

(синдром Ейзенменгера). Реверсія шунта розвивається через якийсь час після 

народження (запізнілий ціаноз), при цьому пансистолічний шум зменшується 



або цілком зникає. У хворих з дефектом міжшлуночкової перегородки часто 

виникає бактеріальний ендокардит. 

ДЕФЕКТИ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ. Ця вада 

найчастіше зустрічається у дітей. У більшості випадків спостерігається 

незрощення мембранозної частини міжшлуночкової перегородки на рівні 

основ півмісяцевих клапанів. Цей дефект класифікується виходячи з розмірів. 

Маленькі дефекти міжшлуночкової перегородки (менше 0,5 см у діаметрі) 

зустрічаються досить часто. При них виникає невеличкий шунт зліва направо 

в період систоли. У результаті наявності шунта, зумовленого високим 

градієнтом тиску, виникає голосний пансистолічний шум, який щонайкраще 

вислуховується по лівому краю грудини. При катетеризації порожнин серця 

визначається наявність оксигенованої крові в правому шлуночку. У хворих з 

цим дефектом клінічна картина убога. По мірі росту серця відносний розмір 

отвору зменшується, аж до повного спонтанного закриття. 

ДЕФЕКТИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ – дефекти спинного мозку 

виникають внаслідок порушення злиття нервових складок упродовж 3-го і   

4-го тижня розвитку. 

1. Щілина хребта – spina bifida (частота 0,1%, але може варіювати 

серед різних груп населення) обумовлюється порушенням формування дуг 

хребців. Цей дефект може зачіпати тільки кісткову тканину або 

об'єднуватися з ураженням нервової тканини. 

2. Закрита щілина хребта (частота 10%) –   обмежується тільки де-

фектом дуг хребців. Область дефекту у цьому випадку покрита шкірою, і 

нервова тканина не пошкоджена. Аномалія частіше виникає у попереково– 

крижовому відділі хребця (L4-S1) і, як правило, характеризується 

інтенсивнішим волосяним покривом над пошкодженою ділянкою. Аномалія 

викликається порушенням формування дуг хребців. 

3. Кістозна щілина хребта –  це важка патологія нервової трубки, при 

якій нервові тканини і/або мозкові оболони випинаються крізь дефект в дугах 



хребців і шкіру з формуванням міхуроподібного утворення. Частіше ця 

аномалія виникає у попереково-крижовому відділі хребта і супроводжується 

симптомами неврологічними порушеннями. Іноді вип'ячуються лише 

наповнені рідиною мозкові оболонки (щілина хребта з грижею мозкових 

оболонок, менінгомієлоцеле). Іноді через порушення процесів формування і 

злиття нервових складок спинний мозок в цій ділянці залишається у вигляді 

нервової пластинки (щілина хребта з щілиною спинного мозку, мієлошиз або 

рахішиз). Практично у кожному випадку у кістозній щілині хребта 

розвивається гідроцефалія, оскільки спинний мозок приріс до хребта. При 

подовженні хребта спинний мозок, що приріс до нього, витягується до 

великого отвору у основі черепа, закриваючи шлях відтоку спинномозкової 

рідини. Кістозна щілина хребта може бути діагностована пренатально за 

допомогою УЗД і визначення рівня  -фетопротеїна в сироватці крові матері 

або в амніотичній рідині 

ДЕФЕКТИ СТІНКИ ТІЛА – дефекти вентральної стінки тіла, що 

виникають як у грудній, так і черевній ділянках, можуть спричиняти вади 

серця, органів черевної порожнини, сечостатевої системи. Зазначені дефекти 

стінки можуть бути наслідком порушення процесів формування складок 

зародка. В цьому випадку недорозвиненість однієї або декількох з чотирьох 

складок (головної, хвостової чи двох бічних), що в нормі забезпечують 

формування вентральної стінки навколо пупка, зумовлює ваду розвитку цієї 

стінки. Іншою причиною такого роду дефекту може бути порушення 

розвитку окремих структур у складі стінки тіла зародка – м’язів, кісток, 

шкіри. 

ДЕФОРМАЦІЇ ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ (СИСТЕМНІ) СКЕЛЕТНІ –

порушення ембріогенезу сполучної тканини, включаючи кісткову тканину. 

До цієї групи відносяться хондродисплазії, остеодисплазії. 

ДЕФОРМАЦІЯ – порушення форми, види або положення частини 

тіла, зумовлені механічними впливами. 



ДИВЕРТИКУЛИ ТРАХЕЇ ТА БРОНХІВ –  випинання стінки трахеї 

та бронхів. Дивертикули вродженого генезу являють собою рудиментарні 

додаткові бронхи, вони зазвичай клінічно не проявляються і є випадковою 

знахідкою. 

ДИВЕРТИКУЛ (лат. diverticulum – дорога в бік, відхилення) – 

вроджене або набуте випинання стінки порожнього органу людини у формі 

мішка. Частіше зустрічаються дивертикул стравоходу, сечового міхура, 

рідше – дванадцятипалої кишки і шлунка. Вроджений дивертикул пов'язаний 

з вадами розвитку органу. Придбаний дивертикул виникає внаслідок тиску з 

порожнини органу на його стінку, ослаблений патологічним процесом 

(травма, запалення і ін.), або при природженій м'язовій слабкості його стінки 

(мішкоподібне випинання). Дивертикули поділяються на пульсійні та 

тракційні. Пульсійні дивертикули виникають в результаті тиску на стінки з 

порожнини органу. Утворюються вони внаслідок недостатності м'язової і 

еластичної тканини стінки органу при природженій неповноцінності, в 

результаті зниження м'язового тонусу і механічної міцності сполучно- 

тканинного каркаса, а також при запальних процесах. Тракційні дивертикули 

виникають внаслідок тяги за стінку порожнього органу зовні (рубець). Вони 

мають воронкоподібну форму; згодом, збільшуючись у розмірах, можуть 

набувати мішкоподібної форми.  Дивертикули підрозділяють залежно від 

розташування на глотково-стравохідні (ценкерівські), епібронхіальні 

(біфуркаційні, середньостравохідні), епіфренальні (наддіафрагмальні). 

Розрізняють справжні дивертикули, стінка яких містить всі шари стінки 

стравоходу, і несправжні, в стінці яких відсутній м'язовий шар. Переважна 

більшість дивертикулів набуті. Дивертикули в шлунку розташовані 

переважно в субкардіальній частині на задній стінці (до 70%) і у 

дванадцятипалій кишці, частіше у низхіхідній її частині (до 90%). 

ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ – незарощена ембріональна жовчова 

протока (аномалія розвитку клубової кишки) – розташований проти 

брижового краю клубової кишки на певній відстані від ілеоцекального кута. 



Навколо Меккелева дивертикула можуть обкручуватися петлі тонкої кишки і 

виникати інверсія. Дивертикул Меккеля вважають справжнім дивертикулом, 

оскільки його стінка містить всі оболонки кишки. Епітелій приблизно однієї 

третини дивертикулів відносять до епітелію залозистого типу, здатних 

виробляти соляну кислоту. 

ДИВЕРТИКУЛ СЕРЦЯ ВРОДЖЕНИЙ –  зустрічається досить рідко, 

з нижньої частини лівого шлуночка серця утворюється пальцеподібний з 

вузькою порожниною виріст тієї чи іншої довжини, що складається з м'язової 

тканини, цей виріст йде через дефект у серцевій сумці вниз у товщу 

передньої стінки живота (може досягати пупка). Утворення дивертикула 

пов'язано з тим, що верхівка серця зростається з оболонками плода і при 

закритті вентральної порожнини  згортається в стінці живота, при рості 

тулуба відбувається поступове витягування верхівки серця. 

ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА – мішкоподібне випинання 

стінки сечового міхура. Він може бути один або декілька і, частіше всього, 

розміщується в ділянці отворів сечоводів або в бічних стінках сечового 

міхура. Дивертикули можуть бути поодинокими і множинними. Причиною 

цієї аномалії є неправильне формування стінки сечового міхура в 

ембріогенезі. Дивертикули найчастіше розташовуються в ділянці отворів 

сечоводів і бічних стінок сечового міхура, у рідких випадках – на верхівці 

або в ділянці його дна. Вроджений дивертикул сполучається з порожниною 

сечового міхура вузьким каналом. Стінка дивертикула складається з таких же 

шарів, як і стінка сечового міхура. Нерідко дивертикул має великі розміри і 

перевершує за об’єм сечового міхура. Дивертикули сечового міхура – сліпо 

закінчуються випинанням стінки і локалізується в ділянці сечоміхурового 

трикутника, поблизу гирла сечоводів, які можуть відкриватися в просвіт 

дивертикула. Стінка дівертикула складається з тих же шарів, що і міхур, 

м'язовий шар гіпоплазирований. Патогенез пояснюється вродженою 

неповноцінністю м'язового шару. Частіше дивертикули зустрічаються у осіб 

чоловічої статі. 



ДИВЕРТИКУЛ СТРАВОХОДУ – випинання стінки стравоходу 

сполучається з його просвітом. За походженням дивертикули стравоходу 

підрозділяються на природжені та набуті. За механізмом розвитку виділяють 

пульсійні і тракційні, дивертикули стравоходу, а також їх поєднання – 

пульсійно-тракціоні дивертикули. За будовою дивертикули стравоходу 

діляться на справжні, що містять всі шари стравохідної стінки, і помилкові 

(псевдодивертикули), позбавлені м'язової оболонки. Псевдодивертикули 

виникають тільки в момент скорочення стравоходу, при розслабленні 

стравоходу вони зникають. Причина виникнення дивертикулів стравоходу 

різна. Дивертикули грудної частини стравоходу мають вроджений характер 

(природжена слабкість м'язової оболонки ділянок стравохідної стінки). 

Дивертикули нижньої частини стравоходу нерідко є наслідками тривалого 

езофагіту, а також стриктур (звужень стравоходу). Наявність сполучно-

тканинних зарощень стінки стравоходу з оточуючими органами (частіше з 

запаленими лімфатичними вузлами середостіння) зумовлює зміщення і 

розтягування стравохідної стінки у бік ураженого органу з утворенням 

тракційних дивертикулів. У багатьох випадках ці механізми працюють 

одночасно.  

ДИВЕРТИКУЛ ШЛУНКУ – приблизно однаково часто вони спосте– 

рігаються як у чоловіків, так і у жінок і являють собою порівняно рідкісне 

захворювання: 0,01-0,05% випадків від усіх захворювань шлунка. 

Розрізняють справжні і помилкові дивертикули (випинання) шлунка. 

Дивертикул вважається справжнім, коли в його утворенні беруть участь всі 

шари стінки шлунка. Помилковий дивертикул утворюється при надриву 

м'язового шару, через який випинається слизова шлунку. Деякі автори 

вважають, що існують природжені дивертикули (завжди істинні) і набуті. 

ДИЕЗОФАГІЯ – подвоєння стравоходу, вроджене наявність двох 

стравоходів. 

ДИЗРАФІЯ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ в залежності від 

ступеня їх недорозвинення має наступні варіанти: 1) spina bifida occulta; 2) 



spina bifida complicata; 3) spina bifida anterior; 4) спинномозкові грижі: 

менінгоцеле, менінгорадикулоцеле, мієломенінгоцеле, мієлоцистоцеле; 5) 

рахисхизіс частковий і повний. 

 ДИЗРУПЦІЯ – морфологічний дефект органу, частини органу або 

великої ділянки тіла в результаті зовнішнього перешкоди або будь-якого 

впливу на нормальний процес розвитку (тератогенний фактори і порушення 

імплантації). 

ДИНЕЇН (гр. dynamis – сила) – білок, який зв'язаний з 

мікротрубочками джгутиків сперматозоїдів. Здатний гідролізувати молекули 

аденозин трифосфату (АТФ) і перетворювати хімічну енергію, що 

вивільняється під час хімічної реакції, в механічну, за рахунок якої 

відбувається рух спермія. У чоловіків з генетичним синдромом "тріада 

Картеджнера" (Картагенера) динеїн відсутній у всіх клітинах, які мають 

війки та джгутики. Чоловіки з такою вадою: а) стерильні, їх сперматозоїди не 

рухливі; б) схильні до респіраторних інфекцій через нерухомість війок 

епітеліоцитів дихальних шляхів; в) в 50% випадків у них серце розміщене 

справа (лат. dextrocardia).  

ДИПЛОСОМІЯ – функціонально-незалежні близнюки, поєднані в 

одному або декількох місцях. 

ДИПЛОХЕЙРІЯ – природжене подвоєння пальців на руках. 

ДИСГЕНЕЗ (СИРЕНОМЕЛІЯ) КАУДАЛЬНИЙ – синдром, в основі 

якого лежить недостатність утворення мезодерми в крайньому каудальному 

відділі ембріона. Оскільки з цієї мезодерми формуються нижні кінцівки, 

сечостатева система (проміжна мезодерма) та попереково-крижові хребці, 

вираженими є зміни цих структур. Новонароджені мають низку 

різноманітних дефектів, включаючи гіпоплазію та злиття нижніх кінцівок, 

аномалії хребців, агенезію нирок, зарощений відхідниковий отвір та аномалії 

статевих органів. Ця вада розвитку пов'язана з діабетом матері та деякими ін-

шими причинами. 

ДИСМЕЛІЯ – природжена відсутність або укорочення кінцівки. 



ДИСМОРФОГЕНЕЗ (лат. dysmorphogenesis) – загальний термін для 

позначення розвитку вад практично всіх органів і тканин в ембріогенезі. 

Причини (лат. causae), що викликають дисморфогенез: генетичні (лат. c. 

genetiva), функціональні (лат. c. functionales), гуморальні (лат. c. humorales), 

імунні (лат. c .immunales), інфекційні (лат. c. infectivae), суміжні (лат. c. 

vicinales), невідомі (лат. c. ignota).  

ДИСПЛАЗІЯ – порушення розвитку органів або тканин в 

ембріональному або постнатальному періодах. При дисплазії порушена 

організація клітин в тканини і її морфологічний результат (процес і наслідок 

дисгістогенеза). 

ДИСПЛАЗІЯ АНГІОРОПИЧНА ЕКТОДЕРМАЛЬНА – природжена 

відсутність потових залоз, що призводить до непереносимості високої 

температури повітря, поява гладкої тонкої зморшкуватої шкіри, впалого носа, 

порушення розвитку  зубів або їх відсутність, рідкісні ламке волосся. 

ДИСПЛАЗІЯ КАМПТОМЕЛИЧНА – карликовість, непропорційне 

карликове зростання, викривлення кісток гомілки, гіпоплазія лопаток, вузька 

грудна клітка, аномалії статури (плоске обличчя, запавше перднісся, 

гіпертелоризм, мікрогнатія). 

ДИСПЛАЗІЯ ЛИЦЯ-ПАЛЬЦЕ-ГЕНІТАЛЬНА – синдром очного 

гіпертелоризма, вивернуті вперед ніздрі, широка верхня губа, мошонка у 

формі сумки, слабкість зв'язок, що призводить до вивиху стопи, 

плоскостопость і перерозтягування пальців. 

ДИСПЛАЗІЯ ХОНДРОЕКТОДЕРМАЛЪНА – диспропорція тулуба, 

укорочення кінцівок за рахунок передпліч і гомілок, полідактилія, 

синдактилія, гіпоплазія нігтів, аплазія зубів, в'яла шкіра, інфантилізм, 

зниження інтелекту. 

ДИСПЛАЗІЯ ЧЕРЕПНО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНА-ЛИЦЕВА – вади 

розвитку, що виражається в гіпоплазії виличних кісток і верхніх щелеп, 

характеризується скошеним підборіддям, вузьким особою, виступаючим 



носом), високим склепінням піднебіння, які пов'язані з дефектом I і II 

зябрових дуг. 

ДИСТОПІЯ (АТОПІЯ, АЛОТОПІЯ) – розташування органу, 

тканини, окремих клітин в незвичайному місці. 

ДИСТОПІЯ НИРОК  – це природжене низьке розміщення нирок. При 

цьому миска здебільшого деформована, а сечовід короткий, що відрізняє 

природжену дистопію від опущеної нирки. 

ДИСХОНДРОЗ – порушення розвитку хряща. 

ДИСХРОМІЯ – порушення нормального забарвлення даної тканини; у 

крові – гіпохромна анемія,  гемоглобін знижений,  гіперхромна, коли 

відносна кількість гемоглобіну вище норми, при зниженій кількісті 

еритроцитів. 

ДИХИРІЯ – вроджене подвоєння кисті. 

ДИХРОМАТИ – є різні форми дихроматопсії, які успадковуються як 

рецесивні зчеплені з Х-хромосомою ознаки. Дихромати можуть описувати 

всі кольори, які бачать, тільки за допомогою двох чистих кольорів. Як у 

протанопів, так і у дейтеранопів, порушена робота червоно-зеленого каналу. 

Протанопи плутають червоний колір з чорним, темно-сірим, коричневим і, у 

деяких випадках, подібно дейтеранопам, із зеленим. Певна частина спектру 

здається їм ахроматичною. Для протанопа це область між 480 і 495 нм, для 

дейтеранопа –   між 495 і 500 нм. Рідко тританопи плутають жовтий колір і 

синій. Синьо-фіолетовий кінець спектру здається їм ахроматичним –   як 

перехід від сірого до чорного. Область спектру між 565 і 575 нм тританопи 

також сприймають як ахроматичний. 

ДИЦЕФАЛИ – виродки з двома головами. 

ДИЦЕФАЛІЯ – наявність двох голів на розділеній верхній частині 

тулуба. 

ДІАСТЕМОКРАНІЯ – вроджене незарощення черепа вздовж 

сагітального шва (утворення щілини). 



ДІАСТЕМОМІЄЛІЯ – природжене подвоєння спинного мозку на 

окремих ділянках або на всьому протязі. 

             ДІЗАРТРОЗ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВИЙ – порушення процесу 

скостеніння фіброзного з'єднання між підставою черепа і лицьовими 

кістками, що виявляється рухливістю кісток особового скелета по 

відношенню до черепа. 

         ДІЗАРТРОЗ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВИЙ – порушення процесу скостеніння 

фіброзного з'єднання між підставою черепа і лицьовими кістками, що 

виявляється рухливістю кісток особового скелета по відношенню до черепа. 

ДІЗОСТОЗ КЛЮЧИЧНО-ЧЕРЕПНИЙ – дефект розвитку, що 

характеризується відсутністю або рудиментарним розвитком ключиць, 

ненормальною формою черепа з вдавлением сагітального шва, лобових 

бугров, аплазією або гіпоплазією зубів. 

       ДІЗОСТОЗ НИЖНЄЩЕЛЕПНИЙ (син.: дізостоз отомандибулярний) – 

порушення розвитку, пов'язане з дефектом I зябрової дуги, виражається в 

гіпоплазії нижньої щелепи, особливо її гілки, неправильному формуванні 

скронево-нижньощелепного суглоба, іноді спостерігається атрезія 

зовнішнього слухового проходу. 

        ДІЗОСТОЗ НИЖНЄЩЕЛЕПНИЙ (син.: дізостоз отоманкибулярний) 

– порушення розвитку, пов'язане з дефектом I зябрової дуги, виражається в 

гіпоплазії нижньої щелепи, особливо її гілки, неправильному формуванні 

скронево-нижньощелепного суглоба, іноді спостерігається атрезія 

зовнішнього слухового проходу. 

ДІЗОСТОЗ РОТО-ПАЛЪЦЕ-ЛИЦЕВИЙ – успадкований синдром з 

різною комбінацією дефектів ротової порожнини, пальців, лиця. Дізостоз 

черепно-лицевий – передчасне закриття черепних швів, широкий череп, 

високий лобно-очний гіпертелоризм, екзофтальм, крючковатий ніс, 

недорозвинення нижньої щелепи. 

ДІЗОСТОЗ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИЙ – природжений синдром, який 

виникає внаслідок дефектів розвитку перших зябрових дуг: дефекти вік, 



гіпоплазія нижньої щелепи, макростомія в поєднанні з розщепленим 

піднебіння, дефекти розташування зубів і їх змикання, низькосидячі потворні 

раковини, атиповий ріст волосся на обличчі. 

            ДІЗОСТОЗ ЩЕЛЕПНО-ЧЕРЕПНИЙ (син.: синдром Петерс-

Хевельса) – характеризується гіпоплазією верхньої щелепи, виличних дуг, 

прогенией, укороченням переднього відділу підстави черепа. Передається за 

аутосомно-доминантному типу. 

ДІЗРАФІЯ – загальна назва незарощення ембріональних швів. 

ДІМЕЛІЯ – природжене подвоєння всіх частин кінцівки. 

ДІПЛОКАРДІЯ – природжений дефект серця, при якому ліва і права 

половини серця розділені. 

ДІПЛОМІЄЛІЯ – подвоєння спинного мозку на рівні шийного або 

поперекового стовщення, рідше – подвоєння всього спинного мозку. 

ДІПЛОПАГИ – сполучені близнюки, мають деякі загальні органи. 

ДІПЛОПОДІЯ – природжене подвоєння числа пальців на ногах. 

          ДІПРОЗОПІЯ – вади розвитку, при якому подвоєні кістки лиця, 

поєднується, як правило, з краніосхизом, рахисхізом і аніенцефалією. 

ДІСТІХІАЗ – вроджений додатковий ряд вій, що ростуть з 

мейбомієвих залоз. 

ДОВГОРУКІСТЬ – макрохейрія. 

ДОЛІХОКОЛОН – подовження товстої кишки за рахунок 

надлишкового зростання в довжину поперечної ободової, низхідній і 

сигмовидної кишки. У випадках мегадоліхоколона подовження 

супроводжується рівномірним розширенням просвіту товстої кишкн, 

гіпертрофією її стінки. При гістологічному дослідженні названих видів 

розширення і подовження товстої кишки виявляються осередкові виразки 

слизової оболонки, набряк, розширення судин і склероз підслизового і 

м'язового шарів, дистрофічні зміни в клітинах міжм’язового сплетення 

(ауербахове сплетення). Ці види вад необхідно диференціювати від 

вторинного розширення товстої кишки на ґрунті вродженого стенозу 



анального отвору або його рубцевого звуження після перенесеної 

проктопластики, а також вродженого агангліозу товстої кишки – хвороби 

Гіршпрунга. 

 

ДОЛІХОКРАНІЯ – природжене значне переважання поздовжнього 

розміру черепа над поперечним (величина черепного індексу 74,9 і менше). 

ДОЛІХОМЕГАСИГМА – природжене подовження сигмоподібної 

кишки з розширенням її просвіту і потовщенням стінки. Подовжена 

сигмоподібна кишка, як правило, утворює 2-3 і більше додаткових петель. У 

дітей подовження сигмоподібної кишки зазвичай супроводжується її 

розширенням, іноді досягає 10-20 см, та утворенням мегадолихосигми. 

ДОЛІХОСИГМА – природжене подовження сигмоподібної кишки та 

її брижі (при нормальній ширині просвіту і товщині стінки).  

ДОЛІХОСТЕНОМЕЛІЯ, АРАХНОДАКТИЛІЯ – павукова кисть, 

подовження і стоншення пальців рук. 

ДОЛІХОЦЕФАЛІЯ – природжене значне переважання поздовжніх 

розмірів голови над поперечними. 

ДУПЛІКАЦІЯ ГЕНІВ – структурна хромосомна мутація, будь-яке 

дублювання ланки ДНК, що містить ген. Дуплікація генів може відбуватися в 

результаті помилки при гомологічній рекомбінації в результаті 

ретротранспозиції або дуплікації всієї хромосоми. Друга копія гену буде 

практично вільною – тобто мутації в цьому гені не мають шкідливого ефекту 

на організм, тому вона видозмінюється із поколіннями швидше, ніж 

функціональний ген іншої копії. 

ДОЛІХОСИГМА – подовжена сигмоподібна кишка, може бути 

вродженою або набутою. 

 
ЕБШТАЙНА АНОМАЛІЯ (ХВОРОБА) – природжена вада серця у 

вигляді зміщення стулок тристулкового клапана в правий шлуночок. 



ЕВЕНТРАЦІЯ – випадання внутрішніх органів з черевної порожнини 

через дефект її стінки. Розрізняють відкриту внутрішню (інтраплевральна) і 

підшкірну (евентрареакція). 

ЕКЗЕНЦЕФАЛІЯ – виникає внаслідок порушення процесів закриття 

краніальної частини нервової трубки. При цьому склепіння черепа взагалі не 

формується, а аномальний мозок залишається відкритим. З часом нервова 

тканина дегенерує, формуючи некротичні маси. Ця аномалія називається 

аненцефалією, не дивлячись на те, що частина мозкового стовбура може 

залишатися непошкодженою. Так як у плода відсутні механізми ковтання, 

останні два місяці вагітності супроводжуються водянкою. Частота 

аненцефалії –  0,067%; приблизно у 4 рази частіше; аненцефалія 

зустрічається у плодів жіночої статі. 

ЕКЗЕНЦЕФАЛІЯ – природжені порушення цільності черепа з 

оголенням або вибуханнням мозкової тканини. 

ЕКЗОФТАЛЬМ (ПУЧООКІСТЬ, ПРОТРУЗІЯ ОЧІ, ПРОПТОЗ) – 

патологічне  випинання очного яблука з очниці. Розрізняють вірний 

екзофтальм, обумовлений патологічним процесом в очниці або в порожнині 

черепа, і помилковий екзофтальм, обумовлений вродженою асиметрією 

кісток лицевого черепа. 

ЕКСКОРИАЦІЯ – проявляється порушенням цілісності шкірного 

покриву в результаті механічного пошкодження його при травмах і 

розчухуванні. Садина іноді може з'явитися первинно (при травмах). Залежно 

від глибини пошкодження шкірного покриву екскориації можуть регресувати 

безслідно або з утворенням гіпо- або гіперпігментації. 

ЕКСТРАВАЗАТИ – так називається кров, що виступила з кровоносної 

судини, внаслідок або розриву, або розпушення стінки, і локалізується в 

навколишніх тканинах або вільних порожнинах тіла (шлунок, порожнини 

плеври, очеревини і т.п.). Величина екстравазата різна – від шпильки головки 

до величини яблука і більше. 

ЕКСТРОФІЯ – природжений виворіт порожнього органу. 



ЕКСТРОФІЯ КЛОАКОВА – аномалія розвитку, при якій в сечовому 

міхурі присутня ділянка слизової оболонки кишечника. 

ЕКСТРОФІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА – аномалія розвитку, при якій 

відсутня нижня частина передньої черевної стінки і тіла сечового міхура, 

дефект черевної стінки заміщений задньою стінкою сечового міхура з 

зяючими на ній отворами сечоводу. Часто ця патологія поєднується з вадами 

розвитку уретри у вигляді епіспадії і розщеплювання лобкових кісток. 

Екстрофія сечового міхура є найбільш важкою вадою розвитку в урології і 

полягає у відсутності передньої стінки сечового міхура і відповідно їй 

передньої черевної стінки. Екстрофія сечового міхура зустрічається з 

частотою 1 у 30000-50000. Ця патологія в два рази частіше зустрічається у 

дівчаток. У випадку, якщо у першої дитини була така патологія, то ризик 

повторного народження дитини з екстрофією сечового міхура вищий (1:100).. 

Зазвичай поєднується зі значним розбіжністю лобкових кісток, у жінок з 

розщепленням клітора, епіспадією, стенозом вихідного отвору піхви, яке 

зміщено наперед, може зустрічатися подвоєння маткн. У хлопчиків часті 

двосторонні пахові грижі, крипторхізм, епіспадія. В 20% випадків 

супроводжується випадання прямої кишки. Верхні сечові протоки і нирки 

зазвичай мають нормальну будову, але з плином часу нерідко розвивається 

уретерогідронефроз. Відомі сімейні випадки. 

ЕКТОПІЧНІ ЛЕГЕНЕВІ ЧАСТИНИ – починаються від трахеї або 

стравоходу. Вважають, що ці частини виникають з додаткових респіраторних 

бруньок передньої кишки, які розвиваються незалежно від основної 

дихальної системи. 

ЕКТОПІЯ – загальна назва аномалій розвитку, якою позначають пе-

реміщення органа або тканиниу  незвичайне  місце. Ектопія  – зсув органу в 

сусідні порожнини тіла або назовні при природженому дефекті (вада 

розвитку) або травматичному пошкодженні стінок порожнини (наприклад, 

ектопія сечового міхура назовні при частковому незарощенні передньої 



черевної стінки; ектопія селезінки у плевральну порожнину при грижі або 

травматичному розриві діафрагми; спадкова ектопія кришталика ока). 

ЕКТОПІЯ ЯЄЧКА (лат. ectopia testis) – неправильне положення, 

рідкісна аномалія яєчка, пов’язана  з відхиленням від нормального 

положення яєчка. Ектопія яєчка пахвинна (ektopia testis inguinalis), при якій  

яєчко після виходу через поверхневе кільце, прямує доверху і розміщується 

на  апоневрозі зовнішнього косого м'яза живота поблизу від поверхневого пах-

винного кільця. 

ЕКТОПІЯ ЯЄЧКА ЛОБКОВА (ectopia testis pubis), при якій яєчко 

знаходиться під шкірою лобка. Ектопія яєчка промежинна (ectopia testis 

perinealis) характеризується розміщенням яєчка під шкірою промежини. 

Ектопія яєчника поверхнева стегнова (ectopia testis femoralis superficialis) – яєчко 

після виходу через поверхневе пахвинне кільце, розміщується під шкірою стегна. 

Ектопія яєчника глибока стегнова (ectopia testis femoralis profunda) 

характеризується розміщенням яєчка у стегновому каналі. 

ЕКТРОГЕНІЯ – природжена відсутність (втрата) будь-якого органу. 
ЕКТРОДАКТИЛІЯ –  розщеплення,  аплазія центральних структур кисти (пальців 

і нерідко п'ясткових кісток) з щілиною на місці відсутніх кісток. Виділяють типові і 

атипові форми. Типова форма характеризується аплазією III пальця і (нерідко) відповідної 

п’ясткової кістки, а також (іноді) дистального ряду кісток зап'ястя. Атипова щілина 

проявляється недорозвиненням (рідше відсутністю) середніх пальцевих компонентів кисті 

або стопи.. 

ЕКТРОДАКТИЛІЯ – відсутність одного або декількох пальців або 

кисти. До ектродактилії відносять також деформації типу клешня краба 

(бідактилія – наявність тільки I і V пальців, або тільки двох пальців на руці, 

рідше у стопі – двупалість). 

ЕКТРОДАКТИЛІЯ (ОЛІГОДАКТИЛІЯ) – природжена відсутність 

одного або декількох пальців. 

ЕКТРОМЕЛІЯ – недорозвинення нижньої кінцівки. 

ЕКТРОСИНДАКТИЛІЯ – природжена відсутність пальця (пальців) 

та зрощення інших. 



ЕКТРОХЕЙРІЯ – повне або часткова відсутність руки. 

ЕМБОЛІЯ (вторгнення) – типовий патологічний процес, обумовлений 

присутністю і циркуляцією в крові або лімфі частинок, які не зустрічаються 

там в нормальних умовах, нерідко викликає оклюзію (звуження) судини з 

подальшим порушенням місцевого кровопостачання. Часто супроводжується 

раптовою закупоркою судинного русла. 

ЕМБРІОПАТІЯ – природжені захворювання внаслідок ураження 

зародка в період від 2-го до 8-го тижня внутрішньоутробного розвитку.  

Розвиток зародка супроводжується інтенсивністю обмінних процесів, що 

зумовлює його підвищену чутливість до пошкоджень впливів різної природи 

– гіпоксії, гормональні порушення, вірусами, іонізуючим випромінюванням, 

алкоголем, лікарськими препаратами та ін. У цей період можлива 

дезагрегація клітин, зміна вмісту РНК і ДНК, некробіотичні зміни, поява 

"голих" ядер і дифузні проліферативні зміни. 

ЕМБРІОТОКСИЧНА І ТЕРАТОГЕННУ ДІЯ – на зародок  можуть 

впливати деякі лікарські речовини: наркотичні засоби (особливо препарати 

групи морфію), барбітурати, антиметаболіти та ін., які утворюють токсичні  

з'єднання, деякі антибіотики (тетрацикліни, левоміцетин, стрептоміцин), 

сульфанілміди пролонгованої дії, ряд гормональних препаратів та ін. У 

профілактиці особливе значення мають диспансеризація вагітних і пологових 

лікарень, попередження та раннє виявлення ускладнень вагітності та 

екстрагенітальних захворювань, раціональне лікування всіх видів 

акушерської патології. 

ЕНАМЕЛОБЛАСТИ – дуже чутливі до зовнішніх впливів, які призво-

дять до відхилень нормального перебігу емалогенезу. Навіть невеликі дії 

можуть виявляти зміни складу і кількості емалі. Такі відхилення здатні 

викликати глибокі порушення енамелогенеза. Якщо дія, ушкоджуючого 

чинника, припадає на період секреції емалі, то кількість емалі (товщина її 

шару), що утворюється в даній ділянці, знижується. Таке порушення носить 

назву  гіпоплазії емалі. Якщо дія співпадає з періодом дозрівання емалі, біль-



шою чи меншою мірою порушується її мінералізація. Такий стан називається 

гіпокальцифікацією емалі. При цьому емаль з пониженим змістом 

мінеральних речовин легко піддається декальцинуванню і карієсу. 

ЕНЦЕФАЛОМЕНІНГОЦЕЛЕ – випинання мозкових оболонок і 

речовини головного мозку через вроджений дефект черепа. 

ЕНЦЕФАЛОСХИЗІС – дефект розвитку у вигляді  ростральної 

частини нервової трубки. 

ЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – природжена розбіжність кісток черепа, що 

сполучається з грижовим випинанням речовини головного мозку. 

ЕПІГНАТІЯ – природжене подвоєння нижньої щелепи. 

ЕПІСПАДІЯ (НЕЗАРОЩЕННЯ СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО 

КАНАЛУ) – природжене повне або часткова незарощення передньої стінки 

сечовипускального каналу. 

ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ (гр. emphysema – наповнення повітрям, здуття, 

від emphysao – надуваю) – різноманітні ураження легенів, що 

характеризуються підвищеним вмістом в них повітря. Буває вродженої та 

придбаної, обмеженою і дифузною, гострої і хронічної. У людини вроджена 

Е. л. обумовлена дефіцитом одного з ферментів (a-1-антитрипсину). Гостра 

придбана емфізема легень. пов'язана з гострим порушенням бронхіальної 

прохідності, наприклад при бронхіальній астмі. Хронічна дифузна емфізема 

легень часто виникає як ускладнення хронічного бронхіту, бронхіальної 

астми, пневмосклерозу або пневмокониоза та інших захворювань бронхо-

легеневої-легеневої системи, у зв'язку з порушенням бронхіальної 

прохідності. 
ЕТІОЛОГІЯ – причина хвороби; проблема причинності в медицині. Наприклад, це 

відноситься до більшості інфекційних та паразитарних хвороб. Однозначність причинно-

спадкової залежності між етіологічним чинником і хворобою.  

ЕМБРІОПАТІЯ (гр. embryon – зародок, pathos, patia – біль, 

страждання, хвороба, у складних словах відповідає поняттям "страждання", 

"хвороба"; син.: пренатальна патологія) – хвороби ембріона у широкому 



розумінні, які виникають у період ембріогенезу з 16 по 75 дні вагітності, 

індуковані впливом пошкоджуючих факторів, називаються ембріопатіями. 

Ембріопатії характеризуються порушеннями формування органів, які 

закінчуються або загибеллю ембріона, або вродженими вадами розвитку. В 

якості синонімів терміну “вроджена вада розвитку” можуть застосовуватися 

терміни “вроджені аномалії”, “вроджені вади” і “вади розвитку”. Ембріопатії 

проявляються у формі вад розвитку органів та частин тіла зародка. Крім 

морфологічно виражених вад розвитку спостерігаються і функціональні 

порушення органів і систем (ферментативного і обмінного характеру). 

Причини, що викликають ембріопатію, можуть бути ендогенного 

(генотипові) і екзогенного характеру (різноманітні впливи з боку організму 

матері).  

Періоди виникнення патології у пренатальному періоду:  

- патологія прогенезу; 

- патологія зародка (1-28 доба); 

- патологія бластогенезу (1-15 доба); 

- патологія періоду ембріогенезу (16-17 доба); 

- патологія фетального періоду (76-280 доба); 

- патологія розвитку плаценти (15-280 доба). 

ЕНДОКРИНОПАТІЯ (лат. endocrinopathia; гр. endo – всередині + гр. 

krino –  виділяти + гр. pathos –  хвороба) – загальна назва порушень функції 

залоз внутрішньої секреції. 

ЕНДОМІТОЗ (гр. endon – всередині, mitos –  нитка; син.: 

ендорепродукція) – утворення клітин із збільшеним вмістом ДНК, що 

відбувається внаслідок блокування мітозу на певних етапах.  

ЕНУРЕЗ – мимовiльне сечовипускання у снi, при вiдсутностi 

органiчних змiн у сечовiй та нервовiй системах.   

ЕПІСПАДІ́Я – вада статевої системи людини – розщеплення частини, 

чи усієї передньої (дорсальної) стінки сечовипускного каналу. Зустрічається 

серед хлопчиків у 5 разів частіше ніж серед дівчаток. Форма статевих органів 



при цьому значно змінюється. У хлопчиків розрізняють:   епіспадію головки; 

епіспадію пенісу; повну епіспадію. У дівчаток розрізняють: кліторальну 

епіспадію; субсимфізарну; повну (ретросимфізарну). 

ЕРОЗІЯ – виникає при розтині первинних порожнинних 

морфологічних елементів і являє собою порушення цілісності шкірного 

покриву або слизової оболонки в межах епідермісу (епітелію). Ерозії 

з'являються на місцях везикул, міхурів або поверхневих пустул і мають ті ж 

обриси та розміри, що первинні елементи. Іноді ерозії можуть утворюватися і 

на папульозних висипах, особливо при їх локалізації на слизових оболонках 

(ерозивні папульозні сифіліди, ерозивно-виразковий червоний плоский 

лишай). Регрес ерозій відбувається шляхом епітелізації і закінчується 

безслідно. 

 
ЗАВОРОТ КИШОК – перекручення навколи віі брижі петлі кишки з 

порушенням її кровопостачання і прохідності; один з видів странгуляційної 

непрохідності кишечника. 

ЗАЯЧА ГУБА – розщеплення верхньої (щелепи)  губи. Ці вади не 

перешкоджають належному розвитку дитини. Заяча губа виникає в 

результаті незростания тканин верхньої щелепи і носової порожнини під час 

розвитку плода, що і призводить до утворення щілини у губі. Поява заячої 

губи може бути викликана спадковим чинником або впливом навколишнього 

середовища.  

ЗВОРОТНЕ РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ 

ПОРОЖНИНИ (viscerus inversus) –   варіант розвитку органів дихальної 

системи, може бути самостійним або нерідко поєднується із зворотнім 

положенням органів черевної порожнини. 

 



ІНВАГІНАЦІЯ КИШЕЧНИКА –  форма кишкової непрохідності, при 

якій одна кишкова петля входить в іншу. Найчастіше спостерігається 

входження тонкої кишки у товсту, рідше –  тонкої в тонку та товстої в товсту. 

Причиною інвагінації може стати: порушення іннервації на обмеженій 

ділянці кишечника, викликане розладом перистальтики; тривалі спазми 

кишки на певній ділянці; запальні зміни кишкової стінки; внутрішні кишкові 

пухлини або сторонні тіла. 

ІНВОЛЮЦІЯ (лат. involutio – вигин, завитка, згортання). 

          1. Редукція або втрата в еволюції окремих органів, спрощення їх 

будови і функцій. 

2. Зворотній розвиток органів, тканин, клітин (напр., інволюція матки 

після пологів). 

3. Атрофія органів за патології та старіння.  

          4. Утворення плейоморфних клітин мікроорганізмів.  

          5. Ввертання клітинного пласта при інвагінації або вселення клітин при 

іміграції з поверхні зародка досередини, інколи використовується як синонім 

інвагінації. 

ІНІЕНЦЕФАЛІЯ – це рідкісна патологія нервової трубки, яка 

характеризується тріадою: дефект потиличної кістки, вроджене розщеплення 

хребта в шийно-грудному відділі і різка ретрофлексія голови.  

ІНТЕРСЕКСУАЛЬНІСТЬ (лат. inter – префікс, що означає 

перебування поміж, sexualis – cтатевий) – наявність у різностатевого 

організму ознак обох статей. Ці ознаки розвинені не повністю, тобто є 

проміжними для обох статей. Інтерсексуальність – одна з форм 

гермафродитизму. Ембріональний розвиток такого організму (інтерсекса) 

починається нормально, але з певного моменту продовжується згідно типу 

іншої статі. Інтерсексуальність може бути зиготна і гормональна. Зиготна, 

або генетично обумовлена, інтерсексуальність виникає в результаті 

відхилення від норми в каріотипі або генетичному складі зиготи. 



Гормональна інтерсексуальність виникає в роздільностатевих тварин за 

функціональних або органічних уражень ендокринної системи. 

ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА – є гематогенний шлях. Збудник з кров’ю 

матері потрапляє до плаценти, нерідко розмножується в ній і відтіля по 

пупковій вені потрапляє до організму плода. Пізніше у плоді розвивається 

генералізована інфекція з ураженням насамперед печінки, а також легень, 

нирок та (рідше) інших органів. Зрідка спостерігається низхідний шлях 

інфікування, коли інфекційний агент при наявності вогнища запалення в 

черевній порожнині проникає в матку через трубу. Істотну роль, особливо 

при бактеріальних інфекціях, має висхідний шлях інфікування, при якому 

збудник з піхви через канал шийки матки, в основному вже після розриву 

плодових оболонок, проникає у порожнину амніону та інфікує 

навколоплодові води. Надалі можливе проникнення збудника у шкіру, 

особливо при її травмуванні під час пологів, аспірація або заковтування цих 

вод і вмісту порожнини матки. 

ІРИДОКОЛОБОМА – вроджений дефект райдужної оболонки. 

ІХТІОЗ (КЕРАТОМА ДИФУЗНА, САУРІАЗ) – посилене ороговіння 

великих ділянок тіла або всього шкірного покриву. 

ІШЕМІЯ – місцева недостатність кровообігу; зменшення чи 

припинення притоку артеріальної крові. Ішемічне пошкодження охоплює 

поверхневі шари слизової оболонки через кілька хвилин після припинення 

кровоплину та прогресивно поширюється на зовнішні шари порожнистого 

орґана, проте для виникнення трансмурального інфаркту кишки необхідно 

приблизно 8 год. Дві теорії пояснюють патоґенез ішемічного пошкодження 

вісцеральних орґанів: гілок, коли зменшення кровотоку призводить до 

зменшення парціального тиску кисню в тканині. 
ІШЕМІЯ МІСЦЕВЕ НЕДОКРІВ'Я – недостатній вміст крові в органі чи тканині, 

викликане звуженням або повним закриттям просвіту артерії. Ішемія (як і гіперемія) може 

виникнути як результат фізіологічної регуляції кровопостачання, наприклад, при 

рефлекторному спазмі артерії, обумовленому психічним впливом (переляк), 



впливом болю, холоду, хімічних речовин (адреналін, ерготін та ін), 

біологічних подразників (бактерії, токсини), наслідком закупорки артерії 

тромбом або емболом.  

ІШИОПАГИ – близнюки, зрослі в ділянці промежини. 

 
КАМПТОДАКТИЛІЯ – природжена згинальна контрактура 

міжфалангових (зазвичай проксимальних) суглобів, обумовлена дефектом 

відповідних м'язів. 

КАМПТОМЕЛІЯ – природжене викривлення довгих трубчастих 

костей, обумовлена порушенням їх осифікації. 

КАНАЛ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ДОДАТКОВИЙ (син.: канал Сірка) 

– непостійний канал, що починається поблизу отвору нижньої щелепи і в разі 

повного розвитку, має вихідний отвір поряд з підборідним отвором, містить 

венозну судину. 

КАНАЛ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ РІЗЦЕВИЙ – непостійний канал, 

який є продовженням каналу нижньої щелепи, йде від підборідного отвори 

до латерального, рідше центральному різця, містить гілку нижнього 

альвеолярного нерва 

КАТАРАКТА ПРИРОДЖЕНА – це патологічний стан, при якому 

кришталик втрачає прозорість упродовж внутрішньоутробного життя. Не 

дивлячись на те, що ця аномалія зазвичай має генетичну обумовленість, у 

дітей, народжених від матерів, які перенесли кір (краснуху) між 4-м і 7-м 

тижнями вагітності, часто виникає катаракта. Одним з різновидів аномалій 

ока може бути збереження склоподібної артерії, яка утворює тяж або кісту. 

У нормі дистальна частина цієї судини розсмоктується, а проксимальна 

частина залишається і утворює центральну артерію сітківки. 

КИЄМОПАТІЯ (КИМОПАТІЯ) – загальна назва порушень 

внутрішньоутробного розвитку, що включають у себе бласто-, ембріо-  і 

фетопатії. 



КИНОЦЕФАЛІЯ – варіант краніостеноза, що характеризується 

відхиленням черепа тому, що додає йому схожість з головою собаки. 

КИСТЬ РОЗЩЕПЛЕНА – природжене поглиблення межпальцевого 

проміжку між III і IV пальцями до кісток зап'ястя, що сполучається з 

полідактилією. 

КИШКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ (лат. ileus) – синдром, що 

характеризується частковим або повним порушенням просування вмісту по 

травному каналі й обумовлений механічною перешкодою або порушенням 

рухової функції кишечника. 

КІМАТОПАТІЇ  – бластопатії; ембріопатії;етопатії (ранні і пізні). 

топатій. Порушення розвитку плода в результаті дії зовнішніх агентів 

(тератогенів). У більшості випадків точна причина аномалій плода невідома. 

Відомі причини поділяються на дві великі групи, які діють на геном 

переважно на проліферуючі клітини ембріона або плода. Природжена 

патологія, викликана порушеннями розвитку плода, спостерігається 

приблизно в 2% новонароджених і є найчастішою причиною неонатальної 

смертності і захворюваності. При більшості аномалій не виявляється ніяких 

хромосомних порушень, і вони не є спадковими. Чинники, які викликають 

вади розвитку, одержали назву тератогенних (гр. teratos – каліцтво). 

Незважаючи на виявлення багатьох тератогенних агентів, причина більшості 

порушень невідома. При будь-якій патогенній дії обов’язково відбувається 

порушення нормального розвитку зародка, тобто порушення онтогенезу, яке 

позначається як дизонтогенез. Дизонтогенез у різні періоди кіматогенезу 

проявляється на різних рівнях – від грубих порушень розвитку зародка, не 

сумісних з життям у періоді бластогенезу, до ультраструктурних змін у 

клітинах у пізньому фетальному періоді. В пізньому періоді кіматогенезу 

можлива додаткова відповідна реакція з боку зародка на вплив патогенного 

чинника у вигляді загальнопатологічних процесів, таких як пошкодження, 

компенсаторно-пристосувальні, запалення, імунні реакції. Тому можливе 

сполучення аномалій розвитку плода з патологічними процесами. Наприклад, 



формування вад серця з гіперплазією сполучної тканини, поєднання вад 

розвитку головного мозку з наявністю некрозів, крововиливів. 

КІРКА –  виникає при засиханні вмісту бульбашок, міхурів, 

гнійничків. Залежно від виду ексудату кірки можуть бути серозними, 

геморагічними, гнійними або змішаними. Форма кірок чаші неправильна, 

хоча і відповідає контурам первинних висипань. Масивні, багатошарові, 

конічні, гнійно-геморагічні кірки отримали назву рупій 

 КІСТА   ПАРАЗИТАРНА – являє собою оточене оболонкою тіло паразита. 

Утворення паразитарних кіст характерно для таких захворювань як ехинококкоз, 

цистицеркоз. 

КІСТА  ДИЗОНТОГЕНЕТИЧНА – це вроджені кісти, які утворюються при 

порушенні процесів утворення органів і тканин на ранніх етапах розвитку людського 

організму. Вроджені кісти можуть містити тканини ембріонального походження, зачатки 

різних органів (волосся, зуби). 

 КІСТА  РЕТЕНЦІЙНА – утворюється в залозистих органах і тканинах завдяки 

закупорці вивідного протоки залози. Після закупорки вивідної протоки заліза продовжує 

виробляти секрет, що накопичується у вивідному каналі поступово розтягуючи його до 

певних розмірів. Так утворюються кісти в молочних і слинних залозах. 

КІСТА  ТРАВМАТИЧНА утворюється внаслідок травми м'яких тканин 

організму. Зазвичай, такі види кіст утворюються в підшлунковій залозі, печінці, кистях 

рук. 

КІСТА (лат. kystis – міхур) – закрита мішкоподібна структура, яка не є 

нормальною частиною тканини, де вона виявляється. Кісти поширені і 

можуть виникати скрізь в організмі людей будь-якого віку. Кісти зазвичай 

містять газоподібне, рідке або напівтверде середовище. Вони варіюють в 

розмірі від таких, що можуть бути виявлені тільки під мікроскопом,  до 

виростів таких величин, що здатні змістити нормальні органи і тканини. 

Зовнішня стінка кісти називається капсулою. 

КІСТА ПРИДАТКА ЯЄЧКА (лат. hydrocele) – це доброякісне утворення 

округлої форми на придатку яєчка, зовні – міхур, заповнений серозною 

рідиною. Виділяють кісту придатка яєчка і кісту сім’яного канатика. Кіста 



придатка яєчка виникає внаслідок запалення, травми придатка або оболонок, 

найчастіше причина утворення кісти не відома. 
 КІСТА РАМОЛИЦІЙНА – утворюються при змертвілій ділянці тканини або 

органу. Після омертвіння (некрозу) ділянки тканини або органу в живому організмі, він 

відділяється від живих тканин оболонкою з сполучної тканини (майбутня оболонка кісти), 

сама ж змертвіла тканина, піддається розпаду під дією ферментів і згодом переходить в 

напіврідкий стан. Рамолиційні кісти утворюються на місці осередків запалення і загибелі 

тканин в головному мозку, в кістках. 

КІСТА ЯЄЧНИКА (лат. kystis – міхур) – це утворення у вигляді 

міхура з рідиною або напіврідким вмістом, що виникає в структурі яєчника і 

збільшує його об’єм у кілька разів. У механізмі розвитку кіст можуть грати 

роль порушення гонадотропних гормонів і апоптозу. Функціональні кісти 

(фолікулярні, лютеїнові) утворюються з природних структур яєчника –  

фолікула і жовтого тіла. Фолікулярні кісти є наслідком не виконаної овуляції 

і тривалого зростання фолікула. Лютеїнові кісти є результатом надмірного 

накопичення рідини в жовтому тілі, яке утворюється після овуляції. 

Функціональні кісти існують нетривалий час (до 2-3 місяців) і самостійно 

зникають. Ендометріоїдні кісти (ендометріоми) виникають внаслідок 

ендометріозу яєчника. Кістозні пухлини відносяться до дійсних пухлин, але 

мають зовнішні ознаки кіст. Кісти і кістозні пухлини іноді можна розрізнити 

тільки після гістологічного дослідження. До кістозних пухлин відносять 

серозні і муцинозні цистаденоми, а також зрілі тератоми (дермоїдні кісти). 

КІСТИ ЛЕГЕНЬ – повітряні або заповнені рідиною порожнини в 

легенях. Формуються шляхом дилатації термінального або більшого за 

калібром бронха. Ці кісти можуть бути маленькими і численними, даючи 

легеням на рентгенограмі вид бджолиної соти, або, навпаки, може бути 

присутньою одна кіста, або декілька великих. Кістозні структури легенів, як 

правило, погано дренуються, при цьому часто викликаючи хронічні інфекції.  

Розрізняють придбані і вроджені кісти легенів. Придбані (помилкові) кісти 

виявляють при деструктивних пневмоніях різної етіології. Кісти легені 

вродженого генезу (дійсні кісти легкого виникають в результаті порушення 



нормального розвитку бронху (бронхіальна кіста) або дисплазії легеневої 

паренхіми. Бронхіальні (або бронхогенні) кісти містять в своїй стінці 

елементи бронхіальних структур; епітелій, вистилає кісту, здатний 

продукувати рідину. Кісти, які мають легеневе походження, вистелені 

альвеолярним епітелієм. 

КІСТИ ПАРАЗИТАРНІ – виділяють ехінококкове і альвеококкове. .  

Ехенококкоз – відносять до одного з найбільш важких паразитарних 

захворювань організму людини і тварин, що розвиваються при впровадженні 

і зростанні в різних органах личинки стрічкового глиста – ехенококка. 

Алвеококкоз печінки виникає при паразитування цестоди в личинковій 

стадії. Ці два зазначених види ехінококка різко відрізняються між собою як в 

морфологічному, біологічному, екологічному, так і в патогенетичному 

відношеннях. 

КІСТИ ПЕЧІНКИ – це утворення порожнини в печінці (або 

порожнин), які заповнені рідиною. Кісти печінки спостерігаються у 5-6% 

населення. До основних причин, які призводять до розвитку кіст печінки, 

відносяться порушення розвитку печінки і жовчних ходів, травми та інші 

механічні пошкодження, паразитарні захворювання печінки та інші 

Виділяють природжені (справжні) і надбані (несправжні) кісти печінки. Вони 

можуть бути одинокими і множинними. Природжені кісти зсередини 

вистелені кубічних або циліндричним епітелієм; надбані – шаром 

волокнистої сполучної тканини. До справжніх кіст відносять так названі 

одиночні кісти, полікістоз печінки, дермоїди, ретенційні кісти і цистаденоми. 

Полікістоз печінки є вродженою, генетично детермінованим захворюванням. 

Більш ніж у половини хворих полікістоз печінки поєднується з кістозними 

змінами в нирках, підшлункової залози, легенів. Несправжні кісти 

утворюються після раніше перенесеної травми печінки і є наслідком 

організації підкапсульних або інтрамуральних гематом. 

КІСТИ СЕЛЕЗІНКИ – це утворення порожнини (або порожнин) в 

селезінці, які заповнені рідиною. Кісти селезінки спостерігаються у 0,5-1% 



населення. До основних причин, які призводять до розвитку кіст селезінки, 

відносяться порушення розвитку селезінки, травми, та інші механічні 

пошкодження, паразитарні захворювання селезінки, тощо. Непаразитарні 

кісти можуть бути справжніми (покриті зсередини ендотелієм) і 

несправжніми (без ендотеліальної вистелки). Справжні кісти є вродженими і 

виникають в результаті порушення ембріогенезу. Несправжні кісти – надбані 

і найчастіше виникають після травм, інфекційних захворювань, і як наслідок 

перенесеного інфаркту селезінки. Кісти можуть бути поодинокими і 

множинними. Розміри кіст варіюють в широких інтервалах. Вміст кісти має 

серозний або геморагічний характер. 

КІСТИ СУДИННОГО СПЛЕТЕННЯ – виникають, коли краплі 

спинномозкової рідини попадають у судинне сплетення, формуючи "кісти". 

Кісти судинних сплетень іноді можуть бути знайдені при ультразвуковому 

дослідженні упродовж 18-20 тижнів вагітності. Більшість кіст розсмоктується 

до 24-28 тижня внутрішньоутробного життя. 

КІСТКА ПЕРЕДЛОБОВА – непостійна кістка, розташована у верхній 

ділянці лобово-сльозово шва; вважається гомологом praefrontale стародавніх 

рептилій. 

КІСТКА СКРОНЕВА ДВУХРОЗДІЛЬНА – утворюється при 

наявності аномального внутрішньощелепного шва. 

 КІСТКА СКРОНЕВА ТРЬОХРОЗДІЛЬНА – утворюється при 

наявності аномальних внутрішньощелепних швів.  

КІСТОЗНИЙ ФІБРОЗ – є частим природженим захворюванням, яке 

передається аутосомно-рецесивно і уражає одну з двох тисяч кавказьких 

дітей. Дуже рідко воно зустрічається у чорношкірих та азіатів. Генетичним 

дефектом при цьому захворюванні є делеція трьох основ, які кодують 

фенілаланін 508 у послідовності амінокислот довжиною 1480 у довгому плечі 

7-ої хромосоми. Ця мутація визначається у 75% випадків. Біля 2-5% 

населення США є гетерозиготними носіями аномального гена. Хвороба 

характеризується продукуванням аномально в’язкого секрету всіма залозами 



організму. Основним дефектом є непроникність мембран епітеліальних 

клітин для іонів хлору. Ген кістозного фіброзу кодує мембранний протеїн, 

який виступає у ролі хлоридного каналу. Це призводить до: збільшення 

кількості солей в секреті потових залоз;  зниження вмісту води в секретах 

залоз дихальної, травної систем і підшлункової залози, що проявляється у 

вигляді збільшення в’язкості секретів. Патологічні зміни при кістозному 

фіброзі виникають в результаті закупорки проток екзокринних залоз в’язким 

секретом, тому альтернативною назвою є муковісцидоз. Порушення функції 

підшлункової залози виявляється у 80% пацієнтів. Закупорка проток 

призводить до розвитку хронічного запалення, атрофії ацинусів, фіброзу і 

дилатації проток (тому застосовується термін фібро-кістозна хвороба). В 

результаті цього знижується кількість панкреатичних ліпаз у кишці, що 

служить причиною порушення розщеплення жирів і появи стеатореї. Зміни в 

легенях є найважчими проявами кістозного фіброзу. Закупорка бронхів 

слизовими пробками призводить до розвитку ателектазів легень, 

рецидивуючих інфекцій, включаючи абсцес легені, і на виході –  до фіброзу і 

формування бронхоектазів 

КІСТОЗНІ ШИЙНІ ЛІМФАНГІОМИ серед спонтанно абортованих 

плодів ІІ триместру вагітності зустрічаються з частотою від 0,4% до 1,9-3,8%. 

Анатомічний вік пренатально загиблих мацерированних плодів менше 

овуляторного терміну вагітності на 3-4 тижні. Кістозні шийні лнмфангиоми 

зовні однотипні, розміром від 3x3,5 до 13х16 см, розташовуються на 

задньобокових поверхнях шиї, поширюючись від луски потиличної кістки до 

VII шийного хребця. На розрізі вони складаються з двох або трьох великих, 

заповнених прозорою рідиною порожнин, розділених сполучнотканинними 

перегородками. Топографічне співвідношення порожнин часто таке: дві з них 

займають латеральну поверхню шиї вздовж хребта, закінчуючись на рівні 

ключиць глибокими сліпими кишенями. Якщо є третя порожнина, то вона 

локалізується між латеральними. Кістозні утворення не мають власної 

капсули. Стенкн їх складаються із щільного шару колагенованої сполучної 



тканини дерми. Внутрішня поверхня частково некротизованаа або вистелена 

одним шаром плоских ендотеліальних клітин. Шкіра в ділянці голови, 

тулуба, верхніх і нижніх кінцівок зазвичай має набряк, іноді утворює на 

тильній поверхні стоп і кистей подушкоподібні піднесення. Крім цього, у 

плодів може бути вовча паща, синдактилія кистей і стоп, пуповиииа грижа, 

дефект міжшлуночкової перегородки серця і підковоподібна нирка. 

Лімфангіектазія різного ступеня вираженості є в  легенях та нирках. 

 КІСТОЗНІ, КАВЕРНОЗНІ Н КАПІЛЯРНІ ЛІМФАНГИОММ – є 

вадами розвитку лімфатичних судин, вонн не розглядаються як справжні 

пухлини і відносяться до судинних гамартомам. Кістозні багатокамерні 

лімфангіоми найчастіше локалізують у паховій ділянці, брижі кишника, зо 

очеревинному просторі, нерідко поєднуючись з іншими аномаліями 

розвитку.  

КІСТОЧКИ СКЛАДКИ – непостійні кістки, що утворюються при 

самостійному розвитку ендохондральних центрів скостеніння в 

підборідочному симфізі. 

КІСТКА ВИЛИЧНА – горизонтальний шов може ділити кістку 

наполовину. Спостерігається також різне число каналів, пронизуючих кістку. 

КІСТКА ГРАТЧАСТА – форма і розміри сот гратчастої кістки дуже 

варіабельні. Нерідко зустрічається найвища носова раковина, concha nasalls 

supremа. 

КІСТКА КЛИНОПОДІБНА – незарощення передньої і задньої 

половин тіла клиноподібної кістки веде до утворения в центрі турецького 

сідла вузького, так званого черепно-глоткового каналу. Овальний і остистий 

отвори іноді зливаються в один загальний отвір, може бути відсутнім 

остистий отвір. 

КІСТКА ЛОБОВА – приблизно у 10% випадків лобова кістка скла-

дається з двох частин, між ними зберігається лобовий шов, sutura trontalis 

(sutura metopica). Варіює величина лобової пазухи, дуже рідко пазуха 

відсутня. 



КІСТКА НОСОВА – форма і розмір індивідуальні, іноді кістка 

відсутня, заміщаючись лобовим відростком верхньої щелепи. Нерідко носові 

кістки розташовані асиметрично або зростаються і утворюють одну загальну 

носову кістку. 

КІСТКА ПІД'ЯЗИКОВА – величина тіла під'язикової кістки, великих 

і малих рогів непостійна. 

КІСТКА ПОТИЛИЧНА – верхня частина потиличної луски цілком 

або частково може бути відокремлена від решти частини потиличної кістки 

поперечним швом. В результаті виділяється особлива кістка трикутної форми 

– міжтім'яна кістка, os interparietale. Зрідка зустрічається асиміляція атланта, 

тобто повне або часткове злиття потиличних виростків з I шийним хребцем. 

Навколо потиличної кістки нерідко є додаткові кістки черепа – кістки швів, 

ossa suturalia. Іноді зовнішній потиличний виступ досягає значних розмірів. 

Зустрічається також третій потиличний виросток, розташований біля 

переднього краю великого потиличного отвору. Він з’єднується з передньою 

дугою I шийного хребця за допомогою додаткового суглоба. 

КІСТКА СКРОНЕВА  – яремна вирізка скроневої кістки може бути 

розділена міжяремним відростком на дві частини. Якщо є такий же 

відросток, то в яремній вирізці потиличної кістки утворюється подвійний 

яремний отвір. Шилоподібний відросток скроневої кістки може бути 

відсутнім, але частіше буває довгим, навіть може досягати під'язикової кістки 

у разі скостеніння шилопід’язикової зв'язки. 

КІСТКА СЛІЗНА – величина і форма непостійні, іноді відсутність цієї 

кістки заповнюється збільшеним лобовим відростком верхньої щелепи або 

очноямковою пластинкою гратчастої кістки. 

КІСТКА ТІМ'ЯНА – внаслідок того, що точки скостеніння не злива-

ються, кожна тім'яна кістка може складатися з верхньої і нижньої половин. 

КІФОЗ (лат. kyphosis, гр. kyphos) –  захворювання хребта, що означає 

горбатість. Кіфоз – це викривлення хребта, частіше його грудного відділу, 

рідше шийного і поперекового, опуклістю назад. Таке викривлення може 



розвиватися при ураженні як одного, так і декількох хребців. Патологічний 

кіфоз може бути обумовлений аномалією розвитку передніх відділів тіл 

хребців. Кіфозна деформація хребта може бути, по-перше, вродженою, тобто 

викривлення відбувається із-за порушень внутрішньоутробного розвитку. 

Кіфоз може розвинутися у людини після операції на хребті, способу життя, 

звичок або травми 

КІФОЗ ВРОДЖЕНИЙ – кіфоз, обумовлений порушенням розвитку 

передніх відділів тіл хребців. 

КІФОСКОЛІОЗ (лат. kyphoscoliosis; гр. kyphos – згорблений + гр. 

scolios –  кривий + гр.  – os(is) – cуфікс, що використовується для означення  

процесу, патологічного стану) –  це поєднання викривлення хребта у праву 

чи ліву сторони з посиленням природного кіфозу (у грудному відділі) тобто 

сутулості. При кіфосколіозі зменшені легеневі об’єми, спостерігають 

малорухомість грудної стінки, збільшена навантаження на дихальні м'язи, 

знижена розтяжність паренхіми легенів, зменшена функціональна залишкова 

ємність легенів. При вираженому кіфосколіозі порушений газообмін: 

спостерігають альвеолярну гиповентиляцию і збільшення рС02. Причинами 

захворювання можуть бути недорозвинення кістково-суглобових структур, 

що передували травми, поліомеліт, перенесений в дитинстві або запальні 

процеси в тканинах, що зазнали змін. 

КЛАСИФІКАЦІЯ АНОРЕКТАЛЬНИХ АТРЕЗІЙ (за В.А. Катько, 

2003) – поділяють за розташуванням на високі, низькі, проміжні. 

Хлопчики. Високі атрезії: аноректальна агнезія з ректопростатичною 

норицею або без неї,  атрезія прямої кишки. Проміжні атрезії:  ректо– 

бульбарна уретральна нориця,  анальна агнезія без нориці. Низькі атрезії: 

анально– шкіряна нориця, анальний стеноз.  

Дівчатка.  Високі атрезії: аноректальна агнезія з норицею або без неї, 

атрезія прямої кишки. Проміжні атрезії:  ректобульбарна нориця,  анальна 

агнезія без нориці. Низькі атрезії: ановестибулярна нориця;  анальний стеноз.  



КЛАСИФІКАЦІЯ ВАД АНУСА (за  К. У. Ашкфатом, Т. М. 

Холдером). 

 Хлопчики: шкірна нориця, анальний стеноз, анальна мембрана, 

ректоуретральна нориця,  бульбарна, простатична, ректовезикальна нориця 

та аноректальна агнезія і без нориці, атрезія прямої кишки.  

Дiвчатка:  шкірна промежинна нориця, вестибулярна нориця, 

вагінальна нориця,  аноректальна агнезія без нориці, атрезія прямої кишки, 

персистуруюча клоака. 

 У хлопчиків та дівчаток можуть зустрічатися змішані аномалії ануса. 

КЛАСИФІКАЦІЯ АТРЕЗІЇ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ.  

Виділяють три основних типи атрезії дванадцятипалої кишки: I тип – 

суцільна мембрана просвіту; II  –  частина кишки  заміщена фіброзним 

тяжем; III  – два сліпі сегменти з’єднані брижою, сегменатальна аплазія 

ділянки кишки. Дуоденальна атрезія може бути проксимальніше і 

дистальніше Фатеровой ампули. Остання зустрічається в 5 разів частіше 

КЛАСИФІКАЦІЇ АТРЕЗІЙ КИШКИ ЗА ПАТОГЕНЕТИЧНИМ 

ПРИН– ЦИПОМ (за М.П. Ковальським, В.Ю. Єршовим, 2008): 

 1) з первинним порушенням розвитку епітелію слизової оболонки 

кишки;  

2) з первинним порушенням розвитку кровоносних судин кишки;  

3) з первинним порушенням повороту кишкової трубки. 

Атрезія І типу відповідає мембранній формі. При атрезії з фіброзними 

тяжами (IІ  тип) та повній формі атрезії (ІIІ тип) дані макро-  та 

мікроскопічного дослідження свідчать про первинність порушень розвитку 

кровоносних судин. При множинних атрезіях (IV тип) на перший план 

виходить порушення повороту кишкової трубки, яке викликає ушкодження 

слизової оболонки кишки внаслідок дислокації та стискання сегментів 

кишки. Множинні вогнища ішемії виникають внаслідок стискання та 

тромбозу брижових артерій. Найбільш поширений тип атрезії 



дванадцятипалої кишки являє собою мембрану, утворену слизовою та 

підслизовою оболонками. 

КЛАСИФІКАЦІЯ АТРЕЗІЙ ЖОВЧНИХ ПРОТОК. За локалізацією 

атрезій жовчних  проток поділяють три групи: І – атрезія дистальних відділів 

позапечінкових жовчних проток; II – атрезія всіх позапечінкових жовчних 

проток; III – атрезія внутрішньопечінкових жовчних проток. Атрезія спільної 

жовчної протоки входить до І групи і може бути представлена атрезією: а) 

дистального відділу спільної жовчної протоки; б) проксимального відділу 

cпільної жовчної протоки, жовчного міхура та його протоки; в) спільної 

жовчної протоки; г) жовчного міхура і дистальної ділянки загальної 

печінкової протоки. Атрезію позапечінкових жовчних проток  поділяють 

також на два типи: кориговану і некориговану. Їх відмінність полягає в 

наявності або відсутності печінкових проток.  

Коригований тип  атрезії позапечінкових жовчних проток у свою чергу 

ділиться на два типи і декілька підтипів: 

I тип – непрохідність спільної жовчної протоки (атрезія  дистального 

або проксимального відділів); 

II тип –  ураження загальної печінкової протоки (атрезія або 

облітерація дистального відділу). 

Некоригований тип атрезії позапечінкових жовчних проток зумовлений 

облітерацією, частковою або повною відсутністю жовчних проток у воротaх 

печінки. У свою чергу, некоригований тип атрезії поділяють на чотири 

варіанти: 1) печінкові протоки повністю заміщені фіброзною тканиною; 2) 

одна або обидві печінкові протоки можуть бути прохідні, але їх діаметр 

менше   1,0 мм; 3) замість печінкових проток у воротах печінки розміщена 

щільна вузлувата фіброзна маса, що з'єднується з відділами позапечінкової 

біліарної системи тонким фіброзним тяжем. 

КЛАСИФІКАЦІЯ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ – просвіту 

травної трубки: звуження повне або часткове поділяється: 1) за 

походженням: природжена і  набута; 2) за місцем локалізації:  висока і 



низька. Висока –  атрезія і стеноз дванадцятипалої кишки, кільцеподібна 

підшлункова залоза,  синдром Ледда, атрезія тонкої кишки,  подвоєння тонкої 

кишки. Низька –  атрезія і стеноз середнього відділу тонкої або товстої 

кишок, дивертикул Меккеля, подвоєння  тонкої або товстої кишок, стискання 

товстої кишки пухлиною або кістою; 3) залежно від часу виникнення: на 

внутрішньоутробну і постнатальну, гостру та  хронічну; стеноз 

дванадцятипалої кишки, клубової кишки; 4) топографічно – за місцем 

розташуванням,  тому  причинами стенозів є  порушення нормального 

обертання кишки, стискання внутрішньоутробної грижі,  подвоєння товстої 

кишки, порушення розвитку жовчної протоки; 5) динамічна непрохідність: а) 

спастична; б) паралітична; 6) механічна непрохідність: а) странгуляціонна 

(заворот, вузлоутворення, стисання; б) обтураційна (інтраінтестінальна 

форма, екстраінтестінальна форма); в) змішана (інвагінація, спаєчна 

непрохідність). 

КЛИНОДАКТИЛІЯ – косе розташування або викривлення пальця 

(пальців). 

КОЛОБОМА – щілина може виникнути у тому випадку, коли не 

закривається щілина в судинній оболонці. У нормі закриття цієї щілини 

відбувається упродовж 7-го тижня розвитку. При порушенні розвитку щілина 

залишається. Хоча цей дефект зазвичай локалізується тільки в райдужці і 

відомий як колобома райдужки, він може розповсюджуватися на війкове 

тіло, сітківку, власне судинну оболонку і зоровий нерв. Цей дефект розвитку 

є поширеною аномалією і часто спостерігається у комбінації з іншими 

дефектами ока. Можуть зустрічатися колобоми (щілини) повік. Райдужноу 

зінична мембрана, яка в нормі розсмоктується при формуванні передньої 

камери ока, може зберігатися. 

КРАНІОПАГИ (ЦЕФАЛОПАГИ) – близнюки, зрощені головами, 

КРАНІОПАГИ ПАРАЗИТАРНІ (лат. сraniopagus parasiticus) – тип 

зрощення близнюків, при якому до голові нормального близнюка приростає 

голова близнюка, який не має тулуба. 



КРАНІОРАХІСХІЗИС – природжене незарощення черепа і хребта. 

КРАНІОСХІЗИС – природжена не змикання кісток черепа, зазвичай 

поєднується з грубим дефектом розвитку головного мозку. 

КРАСНУХА  – крансплацентарне інфікування плода в першому 

триместрі вагітності є причиною багатьох вад серця, таких як відкрита 

артеріальна протока і стеноз легеневої артерії. Причиною цих вад також 

можуть бути інші вірусні інфекції (грип, свинка). 

КРИПТОРХІЗМ – природжена відсутність одного або обох яєчок в 

мошонці з-за затримки їх переміщення з черевної порожнини. 

КРИПТОФТАЛЬМ – природжене недорозвинення очного яблука, вік, 

очної щілини. 

КРОВОВИЛИВ (лат. haemorrnagia) – накопичення крові в толщі 

тканин, органа або порожнинах організму, яке виникає в результаті 

порушення цілості стінок судин при патологічних процесах. 

КСАНТИЗМ – пігментна аномалія волосся у брюнетів, що 

проявляється червоним або жовто-червоним кольором волосся, мідно- 

червоною шкірою і часто блідим пігментом радужки.  

КСИФОПАГ – близнюки, зрощені в ділянці мечоподібного відростка. 

КЛИШОНОГІСТЬ – займає перше місце серед інших вроджених 

захворюваннях опорно-рухової системи. Це викривлення стопи, при якому 

хворий опирається не на підошву, а на зовнішній край стопи, внутрішній 

край припіднятий та повернутий угору, утворюючи виражену вгнутість. 

Розділяють клишоногість вроджену і набуту, внутрішню і зовнішню. У 

хлопчиків природжена клишоногість зустрічається у два рази частіше. 

Набута клишоногість частіше розвивається після поліомієліту, іноді – після 

неправильного накладання пов'язок при переломах та вивихах. 

КОНТРАКТУРА ШИЙКИ СЕЧОВОГО МІХУРА – вроджена 

аномалія, яка характеризується розвитком фіброзної тканини в підслизовому 

і м'язовому шарах. 



КОМІТУВАННЯ – обмеження можливостей шляхів розвитку клітин 

внаслідок детермінації (блокування окремих компонентів  ґеному). 

КОАРКТАЦІЯ АОРТИ –  це звуження перешийка, рідше грудної і 

черевної аорти. Компенсація цієї вади здійснюється за рахунок розвитку 

колатерального кровообігу через міжреберні артерії, артерії грудної клітки та 

різкої гіпертрофії лівого шлуночка серця. Перші ознаки декомпенсації 

виявляються до 10 років життя дитини. 
КРАНІОСИНОСТОЗ (лат. сraniosznostosis; гр. kranion  череп + гр. syn –  з  + гр. 

ostteon,  os(is) – кістка) – характеризується передчасним зрощенням деяких кісток черепа. 

Як правило, прояви краніосиностоза починаються як деформація в перші місяці життя. 

Крім косметичного дефекту, краніосиностоз може призвести до підвищення 

внутрішньочерепного тиску і справляє негативний вплив на розвиток дитини. 

КРАНІОШИЗИС (лат. cranioschisis; гр. kranion череп + гр.  schisis 

розщеплення) – аномалія розвитку: незарощення (розщеплення) кісток  

черепа. 

КРИВОШИЯ – відноситься до рідкісних вроджених вад розвитку і є 

зовнішнім проявом складного комплексу різних порушень, що виникають в 

результаті порушення ембріогенезу. Крилоподібна шия нерідко поєднуються 

з вадами розвитку внутрішніх органів, кінцівок, гормональними 

порушеннями.  Ця вада розвитку характеризується наявністю двох шкірно-

підшкірних складок, натягнутих у вигляді трикутних вітрил від бічних 

поверхонь шиї до надпліччя. Шия здається короткою з-за низько 

розташованої лінії росту волосся. 

КРИПТОРХІЗМ (лат. cryptorchismus; гр. kryptos – прихований + гр. 

orchis – яєчко) – аномалія розвитку: відсутність у мошонці одного або обох 

яєчок, які можуть затриматися у позаочеревинному просторі (черевний 

крипторхізм) або паховому  каналі (паховий  криптохізм). Крипторхізм може 

розвинутися внаслідок якогось механічної перешкоди, затримки опущення 

яєчка через зрощення очеревини, недорозвинення судинної ніжки або з 

інших причин, а також через гормональні порушення під час вагітності, при 

недоношеності або виношування багатоплідної вагітності. 



КРИПТОФТАЛЬМ (лат. cryptophthalmus; гр. krryptos – прихований + 

гр. ophthalmos – око) – аномалія розвитку: недорозвиток очного яблука, повік  

і  очної щілини. 

КРИТИЧНИЙ ПЕРІОД I РОЗВИТКУ ЗАРОДКА – приходиться на 

2-3-му тижні вагітності, коли жінка може ще не  відчувати, що в її організмі 

починає розвиток нове життя. На цьому терміні відбувається імплантація 

плодового яйця, тобто його впровадження в слизову оболонку матки.  Процес 

імплантації може порушуватися:  при аномаліях будови матки (інфантилізмі, 

дворогій або сідлоподібній матці, наявності перегородки в порожнині матки);  

при травмах ендометрію в результаті штучних абортів і запальних 

захворювань  – хронічного ендометрію;  при наявності міоми матки;  при 

рубці на матки посля кесаревого розтину і інших операцій). Переривания 

вагітності на самих ранніх періодах  зумовлені хромосомнми і генетичнми 

вадими розвитку зародка.  

КРИТИЧНИЙ ПЕРІОД II РОЗВИТКУ ЗАРОДКА –  триває від 20-го 

до 70-го дня після запліднення – це час максимальної вразливості зародка. 

Весь ембріональний період – з моменту імплантації до 12-го тижня – є дуже 

відповідальним періодом розвитку людини. Це час, коли відбувається 

закладка і формування всіх життєвоважливих органів, формується плацентар 

не коло кровообігу, зародок набуває "людського вигляду". В цей період 

починає розвиватися плацента і основна причина переривания вагітності є 

гормональні порушення. 

 
ЛАТЕРОГНАТІЯ – одностороннє збільшення шийки і головки 

суглобового відростка, а іноді і гілки і тіла нижньої щелепи; 

супроводжується асиметрією лиця. 

ЛЕГЕНЕВА ДИСПЛАЗІЯ: 



1) агенезія легені – найбільш важка дисплазія, коли вражаючий чинник 

діє дуже рано і зупиняє процес формування легені на етапі бронхіального 

зачатка; 

2) нормальна легень з аномальним кровопостачанням – бронхіальне 

дерево розвивається нормально, розвиток артеріальної системи, що 

відноситься легегеневої артерії, порушується; 

3) аномальна легень з аномальним кровопостачанням, формування 

аномальною легеневою паренхіми; 

4) аномальна легень з нормальним кровообігом – бронхогенні кісти і 

кістозно-аденоматозна вада; 

5) змішаний тип патології – ларингеальна атрезія з двосторонніми 

гіперехогенними легенями або бронхопульмональна дисплазія з 

нейроентеральною асоціацією. 

ЛЕМІШ – може бути викривлений праворуч або ліворуч. 

ЛЕНТИКОНУС – зміна форми поверхні кришталика, зустрічається 

рідко і є переважно аномалією, проте відомі випадки лентиконуса 

травматичної етіології. Він може бути переднім, заднім і внутрішнім, 

переважно є одностороннім. Передній лентиконус являє собою 

конусоподібне, рідше кулястої форми випинання передньої поверхні 

кришталика в передню камеру. При задньому лентиконусі аналогічне 

випинання задньої поверхні кришталика звернено у бік склоподібного тіла. 

Внутрішній лентиконус характеризується конусоподібним випинанням, 

звернених у товщу кришталика. 

ЛЕПТОЦЕФАЛІЯ – аномалія розвитку у вигляді дуже високого і 

вузького черепа. 

ЛІЗИС (гр. lysis – розпад, розчинення) – руйнування і розчинення 

клітин, в т.ч. мікроорганізмів, під впливом ферментів лізосом, або інших 

агентів, які мають розчиняючу (літичну) дію. 

ЛІХЕНІФІКАЦІЯ (син. ліхенизанія) – характеризується 

потовщенням, ущільненням шкіри за рахунок папульозною інфільтрації, 



посиленням кожного малюнку. Шкіра в межах вогнищ ліхеніфікації нагадує 

шагреневу. Подібні зміни нерідко формуються при завзятих сверблячих 

дерматозах, що проявляються папульозними еффлоресценціями (атопічний 

дерматит, нейродерміт, хронічна екзема). 

ЛУСОЧКИ – представляють собою відторгнуті рогові пластинки, які 

формують лущення. Фізіологічне лущення відбувається постійно і звичайно 

непомітно. При патологічних процесах (гіперкератоз, паракератоз) лущення 

набуває набагато більш виражений характер. Залежно від розміру лусочок 

лущення буває висівковоподібне (лусочки дрібні, ніжні, якби припудрюють 

шкіру), пластинчастим (лусочки більш великі) і крупнопластинчастим 

(роговий шар відривається пластами). Висівковоподібне лущення 

спостерігається при різнобарвному лишаї, руброфітії, пластинчасте – при 

псоріазі, крупнопластинчасте – при ерітродеріях. Лусочки розташовуються 

рихло, легко знімаються (при псоріазі) або сидять щільно і видаляються з 

силою (при червоному вовчаку). Сріблясто-білі лусочки характерні для 

псоріазу, жовтуваті – для себореї, темні – для деяких різновидів іхтіоз. В 

окремих випадках спостерігаються просочування лусочок ексудатом і 

формування корок (при ексудативному псоріазі). 

 

 

 
МАКРО- І МІКРОДОНТІЯ –  порушення, пов'язані з формуванням 

дуже крупних або дрібних зубів, обумовлені відхиленнями ходу формування 

зубних зачатків. Порушення на цій же стадії, викликані дією шкідливих 

загальних і місцевих чинників, приводять до формування зубів з аномаліями 

форми. Описані різноманітні зміни форми зубів, деякі з них настільки 

характерні, що можуть мати діагностичне значення, вказуючи на природу 

ушкоджувального чинника. 

МАКРОГЕНІЯ – надто велика нижня щелепа. 



МАКРОГИРІЯ – природжене надмірне збільшення розмірів звивин 

головного мозку при зменшення їх кількості. 

МАКРОГНАТIЯ (лат. мacrognathia) або мегагнатія – аномально 

великі розміри щелепних кісток. Розрізняють макрогнатію верхньої щелепи, 

макрогнатію нижньої щелепи і комбіновану (обопільну) макрогнатію щелеп. 

        МАКРОГНАТІЯ ВЕРХНЯ – лицевими ознаками цього дефекту є 

виступанння вперед середньої частини лиця, зяяння ротової щілини і 

виступання верхніх різців з їх оголенням. Нижня губа підвернена під верхні 

передні зуби. Носогубні і підбородочна складка згладжені, а висота нижнього 

відділу лиця може збільшуватися. М'які тканини, що оточують ротову 

щілину, напружені. Відзначається протрузія верхніх передніх зубів і 

виступання альвеолярного відростка. Має місце діастеми.  Медіально-щічний 

горбок I верхнього моляра замикається з однойменним нижнім горбком, або 

лежить в проміжку між II премоляром і переднім щічних горбком I нижнього 

моляра. Функціональні розлади виражаються в утрудненому відкушуванні і 

розмелюванні їжі, а також порушенні функції дихання, язика і ковтання. 

МАКРОГНАТІЯ НИЖНЯ – обумовлена надмірним розвитком 

нижньої щелепи. Нижня щелепа має довге і широке тіло, а також збільшений 

кут. Її відростки можуть бути подовженими або укороченими. Верхня щелепа 

при нижній макрогнатії може мати нормальні розміри. Ця аномалія розвитку 

може поєднуватися зі зсувом нижньої щелепи в бік. При зовнішньому огляді 

хворих в першу чергу звертає на себе увагу порушення форми лиця. Під час 

огляду в профіль помітні різке виступання підборіддя і нижньої губи вперед і 

збільшення кута щелепи. Нижня третина лиця збільшена, а середня западає 

разом з верхньою губою. Зубні ознаки при нижній макрогнатії завжди чітко 

виражені. 

          МАКРОГНАТІЯ КОМБІНОВАНА – характеризується виступаннням 

вперед всього відділу лиця, напруженими губами і збільшенням висоти 

нижнього відділу лиця. Характерні запалення верхніх і нижніх передніх 

зубів, діастеми і треми між ними. 



МАКРОДАКТИЛІЯ (лат. мacrodactyiа) – аномальне збільшення 

розмірів одного або декілька пальців кисти або стопи. 

МАКРОДЕНТІЯ (лат. macrodenti – макро-  + лат. dens, dentis – зуб; син. 

мегалодонтія) – надмірно великі розміри одного або декількох зубів. 

МАКРОЕНЦЕФАЛІЯ – природжене надмірне збільшення головного 

мозку. 

МАКРОКАРДІЯ – надто велике серце. 

МАКРОМАСТІЯ (лат. macromastia; гр. makros –  великий + молочна 

залоза)  –  збільшення розмірів молочних залоз. 

МАКРОМЕЛІЯ (лат. macromelia; гр. macros – великий + гр. melos –

кінцівка) – надмірно довгі кінцівки. 

МАКРОНІХІЯ (лат. macronychia; гр. macros – великий + гр. onyx, 

onychos ніготь) – збільшення розмірів нігтьових пластинок. 

МАКРОПОДІЯ (лат. macropodia; гр. makros – великий + гр. pus, podos 

– нога; син.: меґалоподія) – збільшення розмірів стоп. 

МАКРОПОДІЯ (МЕГАЛОПОДІЯ) – надто довгі нижні кінцівки. 

МАКРОСТОМІЯ (лат. macrostomia; гр. makros – великий + гр. stoma – 

рот) – надмірно широка ротова щілина. 

МАКРОТІЯ (лат. makrotia; гр. makros – великий + гр. us, otos – вухо) – 

збільшення розмірів вушної раковини. 

МАКРОФАЛАНГІЯ (лат. macrophalangi; макро- + гр. phalanx, 

phalanges – фаланга (пальца) –  надмірно довгі фаланги пальців. 

МАКРОФАЛОС (лат. macrophallus; макро-  + гр. phallos – статевий 

член; син. мегалопеніс) – аномалія розвитку: надмірно великий статевий 

член. 

МАКРОФТАЛЬМІЯ (МЕГАЛОФТАЛЬМІЯ) – гармонійне 

збільшення очного яблука при відсутності інших вад і аномалій, не 

супроводжується підвищенням внутрішньоочного тиску. 



МАКРОХЕЙЛІЯ (лат. macrocheilia;  гр. macros – великий + cheilos 

губа) – збільшення розмірів губ внаслідок аномалії розвитку або 

патологічного процесу. 

МАКРОХЕЙРІЯ (ХЕЙРОМЕГАЛІЯ) – надто довгі верхні кінцівки. 

МАКРОЦЕФАЛІЯ – надто велика голова. 

МАЛЬРОТАЦІЯ – неповний поворот внутрішніх органів  виникає 

після першого нормального повороту, коли ембріональна пупкова петля 

повертається на 90 або на 180° у зворотному напрямі, тобто за годинниковою 

стрілкою. Цей вид аномалії характеризується наступними змінами: нижня 

частина дванадцятипалої кишки лежить спереду кореня брижі. В разі 

повороту на 180° виникає ретропозиція ободової кишки, яка знаходиться 

позаду дванадцятипалої кишки і кореня брижі.  Транспозиція внутрішніх 

органів (лат. situs inversus) (також названа дзеркальна (зворотна)) – рідкісний 

вроджений стан, в якому основні внутрішні органи мають горизонтальне 

розташування в порівнянні з нормальним становищем: верхівка серця 

звернена вправо (серце знаходиться з правого боку), печінка розташована 

ліворуч, шлунок праворуч.  

МЕГАДУОДЕНУМ – різке збільшення розмірів дванадцятипалої 

кишки; виникає як аномалія розвитку або в результаті патологічного 

процесу. 

МЕГАКАЛІКОЗ – збільшені ниркові чашечки. 

МЕГАКОЛОН  (гр.  kólon  – товста кишка) – збільшення частини або 

всієї товстої кишки людини. Походження захворювання найчастіше пов'язано 

з вродженою незрілістю іннерваційного апарату товстої кишки; клінічний 

перебіг характеризується вираженими крепами з перших років життя. 

Природжений мегаколон спричинюється відсутністю у стінці кишки 

парасимпатичних вузлів (агангліонарний мегаколон, або хвороба 

Гіршпрунґа). Ці вузли розвиваються з клітин нервового гребеня, що мігрують 

з нервових складок до стінки кишки. Мутації в гені RET і зміни в рецепторах 

тирозинкінази, що керують процесом міграції нервових клітин, можуть 



спричинити вроджений мегаколон. У більшості випадків уражається пряма 

кишка, а у 80% ця вада сягає середини сигмоподібної кишки. У 10-20% 

ушкоджуються поперечна ободова кишка та правобічні ободові сегменти і 

лише в 3% –  ціла ободова кишка. 

МЕГАЛОУРЕТЕР – природжене розширення сечоводу на всій його 

довжині. 

МЕЗОГАСТРІЙ ВЕНТРАЛЬНИЙ – частина вентральної брижі 

зародка, що з'єднує шлунок з вентральною стінкою черевної порожнини. 

МЕЗОГАСТРІЙ ДОРСАЛЬНИЙ – частина дорсальної брижі зародка, 

що з'єднує шлунок з дорсальною стінкою черевної порожнини.  

МЕКОНІЄВИЙ ПЕРИТОНІТ –  це реакція очеревини в 

новонародженого у відповідь на пренатальну перфорацію кишечника і 

попаданням меконію в черевну порожнину. При цьому може виникнути 

локальне запалення очеревини. Проте, деколи фібропластичні процеси 

недостатньо інтенсивні для того щоб „закрити” місце перфорації, у зв'язку з 

чим кишковий вміст продовжує поступати в черевну порожнину, формуючи 

гігантську кісту, що займає практично всю порожнину живота. При розриві 

псевдокiсти в пологах або безпосередньо перед пологами розвивається 

генералізованний меконієвий перитоніт. 

МЕЛОСХИЗ – природжене розщеплення щоки з збільшенням розмірів 

рота. 

МЕМБРАНА  ШНЕЙДЕРА (лат. redio olfactoria tunicae mucosae nasi;  

син.: нюхова ділянка слизової оболонки носа) – периферійний відділ нюхо-

вого аналізатора, розташований у слизовій оболонці носа в ділянці верхнього 

носового ходу та задньо-верхнього відділу носової  перегородки. 

МЕМБРАНА СТАТОКОНІЙ (лат. membrane statoconiorum гр. statos – 

нерухомий + гр. konia – пил; син.: отолітова мембрана) – тонковолокниста 

драглиста пластинка, яка містить кристали карбонату кальцію; вкриває 

епітелій плям маточки і мішечка внутрішнього вуха. 



МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛОЦЕЛЄ (лат. meningoencephalocelia; гр. meninx, 

meningos – мозкова оболонка + гр. enkephalos  – головний   мозок  + гр. kele –

кила; син.: черепномозкова кила з оболонками) – черепно-мозкова кила, 

киловий мішок якої містить речовину мозку разом з оболонками. 

МЕНІНГОМІЄЛОЦЕЛЕ (МІЄЛОЦИСТОЦЕЛЕ) – вибухання 

оболонок і речовини спинного мозку крізь дефект в хребетному каналі. 

МЕНІНГОМІЄЛОЦЕЛЕ, МЕНIНГОМIЄЛОРАДИКУЛОЦЕЛЕ 

МОЗКОВА ФОРМА) – розщеплення хребта із залученням до грижового 

мішка оболонок, спинного мозку і його корінців. М’яка оболонка вистилає 

грижовий мішок, тверда мозгова оболонка закінчується в зоні розщеплення 

хребта, спинний мозок і корінці часто сліпо закінчуються в грижовому 

мішку. Кістковий дефект звичайно широкий і протяжний, захоплює від 3 до 

6-8 хребців. Шийки, як такої, грижовий мішок не має і з спинномозкового 

каналу безпосередньо переходить у грижове випинання. Шкіра на вершині 

випинання відсутня, грижа покрита тонким просвічючим листком м’якої 

оболонки. Ступінь неврологічного дефекту завжди важка – відсутність рухів 

у кінцівках, їх недорозвинення, деформації, нетримання сечі і калу. Саме ця 

мозгова форма спинномозкових гриж зустрічається найчастіше і вона нерідко 

призводить до розриву грижового мішка з закінченням спинномозкової 

рідини (ліквору). 

МЕНІНҐОМІЄЛОЦЕЛЄ (лат. menigomyclocoelia; гр. meninx, meningos 

мозкова оболонка + гр. myclos – спинний мозок + гр. kele – кила син.: 

спинномозкова кила з оболонками) – спинномозкова кила, киловий мішок 

якої містить речовину спинного мозку разом з оболонками. 

МЕНІНГОЦЕЛЕ (ОБОЛОНКОВІ ФОРМИ) – розщеплення хребта з 

випинанням в дефект твердої мозкової оболонки, але без залучення в процес 

нервових структур. Тверда мозгова оболонка після виходу з кісткового 

дефекту стоншується і зникає. Купол грижового мішка представлений 

тонкою м’якою оболонкою. Шкіра грижового випинання витончена, а на 

вершині нерідко відсутня. Вміст грижового мішка – мозкові оболонки і 



ліквор (спинномозкова рідина), форма його – зазвичай стеблована з 

звуженою ніжкою. Кістковий дефект захоплює зазвичай 2-3 хребці. Будь-

яких клінічних проявів при цій формі спинномозкових гриж не відзначається 

і лише загроза розриву грижового мішка, служать основою для хірургічної 

пластики дефекту. 

МЕНІНГОЦЕЛЕ, МЕНІНГОЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ І 

МЕНІНГОГІДРО ЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – (частота 0,0005%) обумовлені 

скостенінням кісток черепа. Найчастіше спостерігається скостеніння луски 

потиличної кістки, внаслідок чого вона може частково або повністю бути 

відсутньою. Якщо дефект потиличної кістки невеликий, виникає грижа 

тільки мозкових оболонок (менінгоцеле). Якщо цей дефект значного розмі-

ру, крізь нього може також випирати речовина мозку, навіть з частиною 

бічного шлуночку. В цьому випадку розвивається грижа мозку з оболонками 

(менінгоенцефалоцеле) або грижа мозку з оболонками і частиною шлуночка 

(менінгогідроенцефалоцеле). 

МЕНІНҐОЦЕЛЄ (лат. meningocele; гр. meninx, meningos –  мозкова 

оболонка + гр. kеlе – кила; син.: кила мозкових оболонок) – аномалія 

розвитку: черепномозкова або спинномозкова кила, при якій через дефект 

кістки випинається заповнений ліквором киловий мішок, що містить вкриті 

шкірою змінені м'яку та павутинну мозкові оболонки. 
МЕТАПЛАЗІЯ (лат.  mtyaplasia; гр. metaplasso  – перетворю, перетворюю) –  

стійке перетворення одного різновиду тканини в іншу, відмінну від першої морфологічно 

і функціонально при збереженні її основної видової приналежності. У тварин і людини 

спостерігається метаплазія тільки епітеліальної і сполучної тканини, наприклад,  

перетворення циліндричного епітелію слизових оболонок (дихальних, травних шляхів, 

матки і ін.) у багатошаровий плоский ороговіючий епітелій, подібний епідермису шкіри, а 

також волокнистої сполучної тканин – у жирову, хрящову або кісткову; скостеніють 

сполучнотканинні рубцеві спайки, капсули навколо творожистих туберкульозних вогнищ 

у легенях і    т. д. 

МЕХАНІЗМИ ВАД. Формування вад відбувається переважно в період 

ембріонального морфогенезу (3-10 тижні ембріогенезу) в результаті порушення процесів 

розмноження, міграції, диференціації та загибелі клітин. Ці процеси відбуваються на 



внутрішньоклітинному, екстраклітинному, тканинному, міжтканинному, органному і 

міжорганному рівнях. Порушення розмноження клітин пояснюють гіпоплазією і 

аплазією органів. Порушення їх міграції лежить в основі гетеротопії. Затримка 

диференціації клітин зумовлює незрілість, зрощення ембріональних структур, а її повна 

зупинка розвитку – аплазією органу або його частини. Порушення фізіологічної загибелі 

клітин, як і порушення механізмів адгезії ("склеювання" та зрощення ембріональних 

структур), лежать в основі багатьох дизрафій (наприклад, спинномозкових гриж). 

Експериментальною ембріологією доведено, що у формуванні вад розвитку велике 

значення має  тератогенетичний термінаційний період, тобто той відрізок часу, протягом 

якого тератогенний агент може викликати природжені вади розвитку. Цей період для 

різних органів різний. Користуючись даними ембріології, можна судити про терміни 

виникнення того чи іншої вади розвитку і складати тератологічні календарі для вад 

розвитку різних органів. В основі формування вад розвитку можуть лежати також зупинка 

розвитку в критичний період, порушення процесу формування, або дисонтогенез, і 

деструкція тканини. При цьому може відбуватися недорозвинення органів або їх частин 

(гіпогенезія) або надмірне їхній розвиток (гіпергенезія), відсутність органів або частини 

тіла (агенезія), неправильне положення або переміщення органів, неправильне 

формування тієї або іншої тканини (дисплазія). Розрізняють подвійні (множинні) вади 

розвитку, в основі яких лежать неправильний розвиток двох і більше плодів, і поодинокі, 

пов'язані з порушенням формоутворення одного організму. Подвійні вади розвитку, або 

каліцтва, "нерозділені" близнюки, серед яких залежно від ділянки їх з'єднання розрізняють 

торакопагов, ксифопаги, пігопаги та ін. До одиноких вад розвитку відносяться акранія, 

природжені щілини верхньої губи, щілини м'якого і твердого піднебіння, полідактилія, 

природжені вади серця.  

МІЄЛОРАДИКУЛОДИСПЛАЗІЯ – природжена аномалія розвитку 

спинного мозку та корінців нервів. 

МІЄЛОЦЕЛЕ – вибухання спинного мозку з оболонками через 

ущелину хребта. 

МІЄЛОЦИСТОЦЕЛЕ – спинномозкова кила, при якій грижовий 

мішок являє собою розширений центральний канал, оточений речовиною 

спинного мозку, його оболонками і корінцями спинномозкових нервів. 

МІЄЛОЦИСТОЦЕЛЕ (КІСТОЗНА ФОРМА) – рідкісна форма 

спинномозкових гриж, при яких кінцевий відділ спинного мозку різко 



розширений за рахунок центрального каналу спинного мозку. Тому 

грижовий мішок вистелений зсередини циліндричним епітелієм, як і 

центральний канал. Нервові корінці відходять від зовнішньої поверхні 

грижового випинання і направляються до міжхребцевих отворів. Ступінь 

неврологічних дефектів, як і при мозковій формі, важка – відсутність рухів у 

кінцівках, грубі тазові порушення. 

МІКРЕНЦЕФАЛІЯ (лат. micrencephalia; гр. mikros – малий + гр. 

enkephalos – головний мозок) –  зменшення розмірів головного мозку. 

МІКРОБЛЕФАРОН – рідкісна аномалія розвитку у вигляді 

скорочення вертикального розміру статури. 

МІКРОБРАХІЦЕФАЛІЯ – природжене поєднання малих розмірів 

мозкової частини черепа з башнеподібною його формою. 

МІКРОБРАХІЯ (лат.  microbrachia; гр. mikros – малий + гр. brachin –  

рука) –   зменшення розмірів верхніх  кінцівок. 

МІКРОГАСТРІЯ – малі розміри шлунка. 

МІКРОҐЕНІЯ (лат. microgenia; гр. mikros малий + гр. genys, genyos 

нижня щелепа; син.: мsкрогнатія нижня, прогнатія помилкова, опістогенія) – 

недорозвинення, зменшення розмірів нижньої щелепи. Буває двосторонньою 

і (рідко) односторонньої, спостерігається при хромосомних хворобах, генних 

синдромах, аномаладах зябрових дуг. 

МІКРОҐИРІЯ (лат. microgyia; гр. mikros – малий + анат. gyrus cerebri – 

закрутка головного мозку) – зменшення розмірів закруток головного мозку. 

МІКРОҐЛІЯ (лат. microglia; гр. mikros малий + ґлія) – сукупність 

мікроґліоцитів (ґліальних макрофагів) нервової тканини, які, на відміну від 

макроґлії, мають моноцитарний ґенезис, виконують захисну  функцію. 

МІКРОҐЛОСІЯ (лат. microglossia; гр. mikros – малий + гр. glossa – 

язик)  – зменшення розмірів язика. 

МІКРОҐЛЮЦИТИ (лат. microgliocyti; гр. mikros – малий + ґлія + гіст. 

cytus – клітина;  син.: ґліальні макрофаґи, клітини Ортеґи) – різновид вільних 



макрофаґів у складі нервової тканини; мікроґлюцити належать до клітин 

нейроґлії. 

МІКРОГНАТІЯ (лат. micrognathia; гр. mikros – малий + гр. gnathos – 

щелепа);  син.: мікрогнатія верхня, прогенія помилкова, опістогнатія) – малі 

розміри верхньої щелепи, обумовлене недорозвинення її тіла і альвеолярного 

відростка. 

МІКРОДАКТИЛІЯ (лат. microdactylia; гр. mikros – малий + гр. 

daktylos – палець) – зменшення  пальців рук і (або) ніг. 

МІКРОДЕНТІЯ (лат. microdentia; гр. mikros – малий + гр. dens, dentis 

– зуб; син.: мікродентизм) – зменшення розмірів одного  чи  кількох  зубів. 

МІКРОЕНЦЕФАЛІЯ – малі розміри головного мозку. 

МІКРОКАРДІЯ – малі розміри серця, зазвичай поєднується з 

гіпоплазією інших органів. 

МІКРОМАСТІЯ (лат. micromastia; гр. micros + гр. mastos – молочна 

залоза) – зменшення молочних  залоз. 

МІКРОМЕЛІЯ (лат. micromelia, гр. micros – малий + гр. melos –  

кінцівка) – зменшення розмірів кінцівок. 

МІКРОСТОМІЯ (лат. microstomia; гр. micros – малий + гр. stoma – 

рот) – звуження ротової щілини. 

МІКРОСТОМІЯ ПІВЛИЦЕВА (характерний для хребта і вуха син-

дром Голденгара) – черепно-лицеві аномалії верхньої щелепи, тім'яної і 

виличної кісток, які мають менший розмір і сплюснуті. У таких пацієнтів 

зазвичай є дефекти вух (анотія, макроотія), очей (пухлини і дермоїди очного 

яблука) і хребетного стовпа (злиття і щілина хребта). У 65% випадків 

спостерігається асиметрія. У 50% випадків зустрічаються такі аномалії серця, 

як тетрада Фалло і дефекти міжшлуночкових перегородок. Причини цієї 

патології невідомі, але можливо це пов'язано з плейотропною дією гена, 

порушення структурної організації якого призводить до розвитку синдрому 

Голденгара. 



МІКРОТЕЛІЯ (лат. microthelia; гр. mikros – малий + гр. thele –  сосок)  

– зменшення розмірів сосків молочних залоз. 

МІКРОТІЯ (лат. microtia; гр. mikros малий + гр. us, otos вухо) –  

зменшення розмірів вушної раковини, поєднується з атрезією зовнішнього 

слухового проходу. 

МІКРОФАҐИ – назва, яку І.І.Мечніков дав нейтрофільним 

ґранулоцитам за їхню здатність активно пересуватися в тканинах до вогнища 

запалення і фаґоцитувати мікроорґанізми та інші дрібні частинки, які ці 

клітини руйнують у своїй  цитоплазмі. 

МІКРОФАЛАНҐІЯ (лат. microphalangia; гр. mikros малий + гр. 

phalanx фаланга пальця) – вкорочення фаланґ пальців. 

МІКРОФТАЛЬМІЯ (лат. microphthalmia; гр. mikros – малий + гр. 

ophthalmos – око) – патологічний стан, який характеризується малими 

розмірами ока; очне яблуко може бути зменшене до 2/3 свого нормального 

об'єму. Як правило, мікрофтальмія супроводжується іншими аномаліями ока 

і часто є наслідком таких інфекцій, як цитомегаловірус і токсоплазмоз. 

МІКРОХЕЙРІЯ (лат. microcheria; гр. mikros – малий + гр. cheir – рука) 

–   зменшення розмірів кистей  рук. 

МІКРОЦЕФАЛІЯ (лат. microcephalia; гр. micros – малий + гр. kephale 

– голова) – зменшення  розмірів голови, малі розміри головного мозку і 

мозкового черепа. Оскільки розмір мозкового черепа залежить від темпів 

росту головного мозку, то причина порушення склепіння черепа –  

аномальний розвиток мозку. 

МОЗКОВА ГРИЖА – випинання мозку в ділянці великого тім’ячка, 

потилиці або перенісся. Плід може народжуватися живим, але зазвичай 

вмирає в період новонародженості. 

МОНОБРАХФІЯ – природжена відсутність однієї руки. 

МОНОДАКТИЛІЯ – природжена наявність одного пальця на кисті. 

МОНОПОДІЯ (лат. monopodia;  гр. mona – один + гр. pus, podos – 

нога) – відсутність однієї ноги. 



МОНОРХІЗМ (лат. monotchismus; гр. monos – один + гіст.  orchis –

яєчко) – природжена відсутність одного яєчка. Аномалія виникає внаслідок 

порушення ембріогенезу перед закладанням остаточної нирки і статевих 

залоз. При монорхізмі відсутні придаток яєчка і сімяна протока. 

МОНОСОМІЯ – злилися тулубами близнюки з двома головами. 

МОНОСОМИЯ X – у плодів з синдромом Шерешевського-Тернера 

часто поєднується з аномаліями розвитку різних відділів лімфатичної 

системи, які у плодів носять більш розповсюджений характер, ніж у дітей, 

виявляючись у останніх вродженим набряком кінцівок. Однак наявність 

схожих морфогеиетичних порушень лімфатичної системи у плодів чоловічої 

статі, які мають нормальний каріотип, і у жінок з генетичної інверсією. У 

плодів жіночої статі діагноз Х-моносомії можна встановити з великим 

ступенем вірогідності лише у випадках, коли є такі поєднані аномалії, як 

кістозна шийна лімфаигіома, перснстировання ембріональних лімфатичних 

мішків, поширені лімфангіектазії, вади серця, сечостатевої та кісткової 

системи, гіпоплазія первинних примордіальних фолікулів, аномалії 

дерматогліфіки, характерні для Х-моносомії, і відсутність статевого 

хроматину в клітинах. 

 
НЕКРОЗ (лат. сrospermia; гр. nekrosis – омертвіння) – патологічний 

процес, що виражається в місцевій загибелі тканини в живому організмі в 

результаті  екзо-  або ендогенного її пошкодження. Некроз проявляється в 

набряканні, денатурації і коагуляції цитоплазматичних білків, руйнуванні 

клітинних органел і, нарешті, всієї клітини. Найбільш частими причинами 

некротичного пошкодження тканини є: припинення кровопостачання, що 

може призводити до інфаркту, гангрени і вплив патогенних продуктів 

бактерій і вірусів (токсини, білки, що викликають реакції гіперчутливості, та 

ін.). Ядро і цитоплазма піддаються зморщуванням (пікноз, коагуляція), розпадаються на 



глибки (рексіс) і розчиняються (лізис), що пов'язано з активацією лізосомних 

гідролітичних ферментів (рибо- і дезоксирибознуклеаза, кислої фосфатази та ін.). 

 
ОБЕРНЕНЕ (ДЗЕРКАЛЬНЕ) ПОЛОЖЕННЯ (лат. situs inversus) – 

стан, при якому має місце транспозиція нутрощів грудної клітини і черевної 

порожнини. Обернене  положення  може бути повним – situs inversus totalis – 

дзеркально розташовані всі органи, або частковим – situs inversus portionis, 

коли транспозицію зазнають окремі органи. Не дивлячись на обернене 

положення органів, інші структурні аномалії у таких індивідів 

спостерігаються лише трохи частіше від норми. Приблизно 20% хворих з 

повним situs inversus страждають також від бронхоектазії і хронічних 

синуситів, які спричинені аномаліями війок (синдром Картаґенера). Цікаво, 

що війки у нормі присутні на вентральній поверхні первинного вузлика і 

можуть розподілятися по різних структурах організму під час гаструляції. 

Інший приклад аномалій позиції (лівої чи правої) відомий під назвою 

латеральних послідовностей. Хворі з такими вадами не мають повного situs 

inversus, але виявляються переважно білатерально ліво-  або 

правосторонніми. Різницю віддзеркалює селезінка: для лівосторонньої 

білатеральності характерна поліспленія, для правосторонньої білатеральності 

– аспленія або гіпоплазія селезінки. У хворих з латеральними 

послідовностями виявляються також інші вади, особливо серцеві. 

ОБСТРУКЦІЯ (лат. obturatio – закупорка) – закриття просвіту 

порожнистий орган, у тому числі кровоносної або лімфатичної судин, що 

призводить до  непрохідності. 

ОВОТЕСТІС (лат. ovotestis; лат. ovarium – яєчник + лат.testa – яєчко) – 

статеві залози, які містять структурні елементи статевих залоз обох статей, 

але переважно яєчника; є ознакою справжнього гермафродитизму. 

ОКЛЮЗІЯ (лат. occlusio – приховування) – термін, який вказує на яке 

або стан, який зазвичай відкритий, а в певний момент часу повністю 



закритий. У медицині цей термін часто використовується по відношенню до 

кровоносних судин (артерії і вени), жовчних проток, сечоводи і т. д., в яких 

частково або повністю заблоковано переміщення вмісту. 

ОЛИГОДАКТИЛІЯ – аномалія розвитку, при якій на кінцівках є 

менше п’яти  пальців. 

ОЛИГОФАЛАНГІЯ – зменшена кількість пальців. 

ОЛІГОФРЕ́НІЯ – це стан загального недорозвинення психіки в 

результаті спадковості або внутрішньоутробного ураження головного мозку. 

Залежно від ступеня порушення виділяються: дебільність; імбецильність; 

важку розумову субнормальність; ідіотію. Олігофренія (недоумкуватість) – 

вроджене або виражене в ранньому віці (у перші 3 роки життя) 

слабоумкостю, яке виражається в недорозвиненні всієї психіки, але 

переважно інтелекту. Вроджене слабоумство з ознаками недорозвинення 

прийнято відрізняти від деменції – набутого слабоумства з розладом 

психічної діяльності. 

ОМФАЛОЗИТ – недорозвинений близнюк з нерівних монохоріальних 

близнюків, використовуючи кровопостачання з плаценти плода та нездатний 

до самостійного існували після народження і відділення від плаценти. 

ОМФАЛОЦЕЛЕ (грижа пупкового канатика, пуповинна грижа, 

ембріональна грижа) – природжений дефект передньої черевної стінки, при 

якому петлі кишечника, печінка і, іноді, інші органи виходять за межі 

черевної порожнини в грижовому мішку. Омфалоцеле зумовлено дефектом 

розвитку м'язів передньої черевної стінки. 

ОМФАЛОЦЕЛЕ (ГРИЖА ПУПОВИННА) – дефект черевної стінки, 

внаслідок якого виходять назовні внутрішні органи, вкриті розтягнутими і 

витоншеними елементами пуповини (евентрація ембріональна). 

ОПУЩЕННЯ ЯЄЧКА АБЕРАНТНЕ (КРИПТОРХІЗМ) – неповна 

опущення яєчка, його розташування в пахвинному, стегновому каналах, 

ділянці промежини або під шкірою статевого члена. 



ОПУЩЕННЯ ЯЄЧКА ПАРАДОКСАЛЬНЕ – опущення лівого яєчка 

в праву, правого яєчка в ліву половину мошонки. 

ОРТОДАКТИЛІЯ (СИМФАЛАНГІЯ) – природжене зрощення 

фаланг пальців. 

ОТОЦЕФАЛІЯ – вади розвитку у вигляді недорозвинення нижньої 

щелепи (мікрогнатія або агнатія) і злиття або близького розташування вух 

(синотія) у передній поверхні шиї. 

 
ПАЛАТОСХИЗ – вовча паща. 

ПАХИГИРІЯ – потовщення звивин кори великого мозку внаслідок 

аномалій розвитку. 

ПАХИЦЕФАЛІЯ – природжене укорочення черепа, обумовлене 

передчасним скостенвнням лямбдоподібного шва. 

ПЕРЕТЯЖКИ ПРИРОДЖЕНІ – вади розвитку амніона у вигляді 

тканинних тяжів, що проходять всередині плода, зв'язують між собою 

плодові поверхні. 

ПЕРИДАКТИЛІЯ – природжена відсутність I і V пальців кістей і 

стоп. 

ПЕРОДАКТИЛІЯ – природжена деформація пальців. 

ПЕРОМЕЛІЯ (АМЕЛІЯ) – природжена потворність кінцівок аж до 

відсутності кистей і стоп. 

ПЕРСИСТУВАННЯ – збереження в органі ембріональних структур. 

ПЕРСИСТУВАННЯ БОТАЛЛОВОЇ ПРОТОКИ (ВІДКРИТА 

АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА) – артеріальна протока у плода є нормальним 

судинним каналом, який з’єднує легеневу артерію та аорту, в результаті чого 

кров з правого шлуночка минає нефункціонуючі легені плода. При 

народженні після розправлення легень опір судин легень падає, при цьому 

знижується кровоток через протоку, і вона закривається у результаті 

скорочення м’язової оболонки. Остаточна облітерація в основому 



відбувається до 8-го тижня після народження, в недоношених дітей 

анатомічне закриття артеріальної протоки може бути відстрочене до 

декількох місяців. Індометацин прискорює закриття відкритої артеріальної 

протоки. При маленькому дефекті артеріальної протоки відбувається 

невеличке скидання крові зліва направо протягом усього серцевого циклу, 

тому що градієнт тиску між аортою і легеневою артерією не залежить від 

фази серцевого циклу. Це є причиною виникнення типового постійного 

шуму. При маленькому дефекті клінічні прояви невеличкі. При катетеризації 

порожнин серця визначається збільшення оксигенації крові в легеневій арте-

рії залежно від ступеня шунтування. В артеріальній протоці можуть виникати 

процеси, які аналогічні бактеріальному ендокардитові. При великому дефекті 

артеріальної протоки високий тиск в аорті передається в легеневу артерію, 

що служить причиною вираженої легеневої гіпертензії і зрештою призводить 

до розвитку реверсії шунта (синдром Ейзенменгера). Течія крові 

здійснюється при цій ваді зліва-направо (білий тип вади). Ізольований тип 

вади добре піддається хірургічній корекції 

ПІГОПАГУСИ – двійникові виродки, сполучені тазовими  ділянками. 
ПІЛОРОСТЕНОЗ –  вроджене звуження пілоричного відділу шлунка, 

обумовлений комплексним впливом факторів спадкових і зовнішнього середовища, які 

умовно можна згрупувати наступним чином. 

1. Ендогенні фактори: 

-  зміни генетичних структур (генні мутації і хромосомні аберації); 

-  ендокринні захворювання; 

-  "перезрівання" статевих клітин; 

-  вік батьків. 

2. Екзогенні фактори: 

1. Фізичні фактори: 

-  радіаційні; 

-  механічні. 

2. Хімічні фактори: 

-  лікарські препарати; 

-  хімічні речовини, які застосовуються в побуті та промисловості; 



-  гіпоксія; 

-  неповноцінне харчування. 

3. Біологічні фактори: 

-  віруси; 

-  мікоплазми; 

-  протозойні інфекції; 

-  ізоімунізація. 

4. Мультифакторні. 

ПІРГОЦЕФАЛІЯ – акроцефалія. 

ПЛАГІОЦЕФАЛІЯ – асиметричний краніостеноз, обумовлений 

передчасним зарощенням лямбдоподібного і віницевого швів на одній 

стороні, що характеризується косою деформацією черепа. 

ПЛАТИБАЗІЯ – аномалія у вигляді вдавлення основи потиличної 

кістки і ската в задню черепну ямку. 

ПЛАТИКРАНІЯ (платицефалія, плоскоголовастість) – природжене 

різке сплощення мозкового черепа. 

ПЛАТИСТАФИЛІЯ – широке і плоске обличчя. 

ПЛАТИСТЕНЦЕФАЛІЯ – природжена аномалія у вигляді 

недорозвинення півкуль головного мозку, зовні проявляється їх сплющеним. 

ПЛЯМА –  характеризується локальною зміною забарвлення шкірного 

покриву, без змін його рельєфу і консистенції. Плями бувають судинні, 

пігментні і штучні. Плями судинні діляться на запальні і незапальні. Запальні 

плями мають рожево-червону, іноді з синюшним відтінком забарвлення і при 

натисканні бліднуть або зникають, а при припиненні тиску відновлюють своє 

забарвлення. В залежності від розмірів діляться на розеоли (до 1 см в 

діаметрі) і еритеми (від 1 до 5см у діаметрі). Прикладом розеолезної висипки 

може служити сифілітична розеола, еритематозної – прояви дерматиту, 

токсидермії та ін. Незапальні плями обумовлені розширенням судин або 

порушенням проникності їх стінок, не змінюють фарбування при натисканні.. 

Стійке розширення судин у вигляді червоних судинних зірочок 

(телеангіектазії) або синіх древоподібних гіллястих жилок (ліведо) 



зустрічається при дифузних захворюваннях сполучної тканини та ін. При 

порушенні проникності судинних стінок утворюються геморагічні незапальні 

плями, обумовлені відкладенням гемосидерину, які не зникають при 

натисканні і змінюють колір від червоного до буровато-жовтого ("цвітіння 

синяка"). В залежності від розмірів і обрисів вони діляться на петехії (точкові 

геморагії), пурпуру (до 1см в діаметрі), вибицес (полосовидні, лінійні), 

екхімози (великі, неправильних обрисів). Геморагічні плями зустрічаються 

при алергічних ангиітах шкіри, токсидермії та ін. Пігментні плями 

з'являються в основному при зміні змісту пігменту меланіну в шкірі: при 

його надлишку відзначаються гіперпігментовані, а при недоліку – гіпо- або 

депігментовані плями. Ці елементи можуть бути вродженими або 

придбаними. Вроджені гіперпігментовані плями представлені родовими 

плямами (невусами). Придбаними гіперпігментованними плямами є 

веснянки, хлоазма, засмага, депігментованними – лейкодерма, вітиліго. 

Вродженою генералізованою депигментацією проявляється альбінізм. 

ПОДВІЙНЕ  ЗРОЩЕННЯ БЛИЗНЯТ або неповне розщеплення 

близнят може виникнути при моноамніотичних двійнятах. Зрощення плодів 

може бути в ділянці грудної клітини, живота, сідниць. В результаті 

неповного розщеплення зародкового зачатка виникають вади, що 

характеризуються здвоєннями різних відділів тіла (дві голови при одному 

тулубу, два тулуба при одній голові і т. д.). При народженні зрощених 

двійнят зазвичай виникають непереборні труднощі, що вимагають 

застосування оперативної допомоги. 

ПОДЕНЦЕФАЛІЯ – аномалія, при якій велика частина головного 

мозку розташована поза порожниною черепа і з'єднана з нею ніжкою. 

ПОЛІГНАТІЯ – природжене подвоєння частини або всього 

альвеолярного відростка щелепи або альвеолярних дуг. 

ПОЛІДАКТИЛІЯ  – наявність більше п'яти пальців на руці або нозі 

внаслідок аномалії розвитку. 



ПОЛІДАКТИЛІЯ (лат. polydactylia) – природжена аномалія, що 

характеризується наявністю «зайвих» пальців на руці чи на ступні. Як 

правило, шостий палець на ступні підлягає хірургічному видаленню. Наряду 

з полідактилією зустрічається адактилія. Однією з причин виникнення таких 

дефектів є спадкова сімейна полідактилія. Полідактилія частіше за все 

успадковується за аутосомно-домінантним типом, але іноді це анатомічне 

відхилення успадковується за аутосомно-рецесивним типом. 

ПОЛІКОРІЯ – наявність від народження двох або більше зіниць в 

радужці. 

ПОЛІМАСТИЯ (ГIПЕРМАСТIЯ) – природжена наявність 

додаткових грудних залоз. 

ПОЛІОРХІЗМ – наявність додаткових одного або декількох яєчок. 

ПОЛІОТІЯ – наявність додаткових неправильно сформованих вушних 

раковин. 

ПОЛІТЕЛІЯ – наявність додаткових сосків молочної залози соскової 

лінії тіла. 

ПОЛІФАЛАНГІЯ – природжене збільшення кількості фаланг пальців 

на руках і ногах. 

ПОРЕНЦЕФАЛІЯ – природжені кісти в головному мозку, сполучені з 

бічними шлуночками. 

ПОТТЕР ОСОБА (СИНДРОМ) – характерно для двостороннього 

недорозвинення нирок та інших ниркових аномалій: широко посаджені очі 

(очної гіпертелоризм), низьке розташування вушних раковин, ущільнений 

ніс. 

ПРИРОДЖЕНІ АРТЕРІОВЕНОЗНІ ФІСТУЛИ – частіше 

локалізуються в дугоподібних і часткових артеріях і можуть бути 

численними. Проявляються симптомами венозної гіпертензії (гематурія, 

протеїнурія, варикоцеле). 

ПРИРОДЖЕНА ВАДА СЕРЦЯ – неправильне внутрішньоутробне 

формування перегородки серця (наприклад, незарощення міжпередсердної 



або міжшлуночкової перегородки), або збереження після народження 

особливостей внутрішньоутробного кровообігу (наприклад, відкрита 

Боталлова протока). 

ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕЧОВОДІВ –  становлять 22% вад розвитку 

сечової системи і 4,2% захворювань органів сечової системи. Вади розвитку 

сечоводів супроводжуються розладом функцій нирок, сприяють сечовому 

стазу і фіксації інфекції в нирках. Численні аномалії кількості, форми, 

розташування і будови сечоводу призводять до порушення відтоку сечі з 

нирок. У клінічній практиці трапляються випадки одно-  або двобічне  

подвоєння сечоводів. У краніальному або, рідше, каудальному відділах 

сечовід може бути розщеплений. Під час внутрішньоутробного розвитку 

можуть утворюватися дивертикули  сечоводу, звуження або розширення. 

ПРИРОДЖЕНА ВАДА КЛОАКИ (персистуюча клоака) – 

найскладніша вада розвитку аноректальній ділянці, характеризується злиттям 

уретри, піхви і прямої кишки в єдиний канал, що відкривається в зоні 

статевої щілини на місці зовнішнього отвору уретри або піхви. 

ПРИРОДЖЕНІ ПОРУШЕННЯ ЗГОРТАННЯ КРОВІ призводить до 

підвищеної кровотечії, що створює загрозу для життя хворого. У процесі 

згортання крові беруть участь наступні групи факторів: тромбоцити,  

плазмові фактори,  стінки кровоносних судин. Різні, первинні та вторинні 

порушення перерахованих механізмів ведуть до розвитку до дефектів 

згортання крові. Серед вроджених порушень проникність стінок судин слід, 

перш за все, відзначити: ангіому спадкову геморагічну хворобу. 

ПРИРОДЖЕНИЙ ВИВИХ СУГЛОБА – це стан, при якому з 

моменту народження відмічається неправильне з’єднання кісток, що 

формують даний суглоб. Причиною цього є нестійка фіксація стегнової 

кістки у вертлужній западині – специфічному заглибленні в одній з тазовий 

кісток, в яке "вставляється" круглий суглобовий кінець стегнової кістки. При 

вродженому вивиху стегна цей кінець, що називається голівкою, знаходиться 

поза вертлужною западиною, або легко виходить з неї. Тому причиною 



вивиху можна вважати вроджену слабкість зв'язок, що утримують голівку 

стегна у вертлужній западині.  

ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ НИРОК – існують чотири групи природжених 

вад нирок: кількості, положення, співвідношення та внутрішньої будови. 

Внаслідок складних процесів, які відбуваються в ембріональному періоді 

(подвійна закладка, переміщення нирок догори тощо), аномалії нирок 

трапляються досить часто їх можна віднести до найпоширеніших аномалій, 

які становлять 1 % випадків у новонароджених. 

1. Аномалії форми нирок: 

1) подовжена нирка – ren elongatus; 

2)  підковоподібна нирка iз злиттям нижніх кінців – ren arcuatus 

inferior; 

3) підковоподібна нирка iз злиттям верхніх кінців – ren arcuatus 

superior; 

4) сегментована (ембріональна) нирка з чітко вираженими частками – 

renobatus (embrionalis); 

5) L-подібна нирка –  ren L-formis – виникає внаслідок злиття нижнього 

кінця з частиною метанефрогенної тканини другої нирки; 

6) S-подібна нирка – ren sigmoideus –  формується аналогічно 

попередній формі; 

7) хрестоподібна   форма   нирки – ren cruciatus – утворюється  

внаслідок   зрощення   середніх   відділів метанефрогенної  такини; 

8)  щитоподібна нирка  – ren scutulatus; 

9)  ніхтеподібна нирка –  ren unguliformis; 

10) клубочкова нирка  –  ren glomeratus; 

11) безформенна нирка  –  ren informis. 

Може зустрічатися єдина нирка – ren unius, внаслідок злиття зачатків з 

боків, або внаслідок аплазії органа – aplasia renis. Може бути подвоєння 

нирки (ren duplex) (повне і часткове). Рідше зустрічається 3-4 нирки – renes 

triplices et quadriplices. 



II. Аномалії положення (дистопїі): 

1) клубова нирка – dystopia renis iliaca; 

2) тазова нирка – dystopia renis pelvica (призводить до порушення 

функції органів тазу); 

3) поперекова нирка – dystopia renis abdominalis (розміщення нирки на 

нижніх поперекових хребцях). 

III. Аномалії величини нирки: 

1) гіпоплазія (недорозвиненість) нирки –  рудиментарна, карликова 

нирка; 

2) гіперплазія  (надмірні розвинуті нирки). 

IV. Аномалії структури нирки: 

1) диспластична нирка: 

2) полікістозна нирка; 

3) солітарні кісти нирок; 

4) чашечко– медулярні аномалії (мегакалікс,  полімегакалікс,  губчата 

нирка тощо). 

V. Аномалії ниркових судин: 

1) аномалії кількості ниркових артерій (додаткова ниркова артерія, 

подвійна ниркова артерія, численні артерії); 

2) аномалії форми і структури артеріальних стовбурів (аневризми 

ниркових артерій, фібромускулярний стеноз ниркових артерій); 

3) уроджені артеріо-венозні фістули; 

4)  природжені зміни ниркових вен (аномалії правої і лівої ниркових 

вен тощо). 

ПОДВОЄННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА – в сечовому міхурі є 

перетинка між правою і лівою половинами. У кожну з них відкривається 

отвір сечовода і є шийка сечового міхура. Повне подвоєння сечового міхура 

поєднується з подвоєнням сечівника. 

ПРОГЕНІЯ СПРАВЖНЯ (нижня макрогнатія) – збільшення всіх 

або більшості параметрів нижньої щелепи та зубного ряду. Можливі 



варіанти, коли значно збільшена тільки базальна частина нижньої щелепи або 

ізольовано розрослася підборідочна частина. Співвідношення передніх зубів 

при цьому може бути зворотнім, прямим або з мінімальним правильним 

перекриттям. 

ПРОГЕНІЯ (син.: прогнатія нижня, макрогнатія) – характеризується 

масивним підборіддям, надмірним розвитком нижньої щелепи. Зустрічається 

досить часто. 

ПРОГЕНІЯ ПОМИЛКОВА – розміри нижньої щелепи нормальні і 

аномалія виникає за рахунок недорозвинення верхньої щелепи або її 

ретропозиції щодо основи черепа. Це перша форма помилкової прогенії. 

Змикання шостих зубів може бути I або III класу за Енглю. Друга форма 

обумовлена переднім зсувом нижньої щелепи при нормальних розмірах обох 

щелеп в сагітальному напрямку. Цю форму часто називають змушеною або 

суглобовою прогенією і змикання шостих зубів завжди за III класом. 

ПРОГНАТІЯ (син.: прогнатія верхня) – надмірне виступання верхньої 

щелепи з сильним нахилом вперед передніх зубів. Одна з найбільш 

поширених аномалій. 

ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТИЗМ – це аномалія, при якій будова 

статевих органів не відповідає статевих залоз. Жіночий 

псевдогермафродитизм характеризується тим, що при наявності яєчників, 

матки, труб і піхви зовнішні статеві органи по будові нагадують чоловічі 

(різного ступеня виразності). Розрізняють зовнішній, внутрішній і повний 

(зовнішній і внутрішній) жіночий псевдогермафродитизм. Зовнішній 

жіночий псевдогермафродитизм характеризується гіпертрофією клітора і 

наявністю зрощення великих статевих губ по середній лінії на зразок 

мошонки при виражених яєчниках, матці, трубах і піхву. При внутрішньому 

гермафродитизме поряд з вираженими внутрішніми жіночими статевими 

органами існують вольфові ходи (вивідні протоки насінників) і 

парауретральнис залози – гомологи передміхурової залози 

ПТОЗ – аутосомно-домінантне спадкування, передається дітям від 



батьків з вродженою формою захворювання. Опущення верхньої повіки 

внаслідок недорозвинення м'язів,  що його піднімає.  

ПУХЛИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ГАСТРУЛЯЦІЄЮ. Інколи залишки 

первинної смужки персистують у крижово-куприковій ділянці. Ці скупчення 

поліпотентних клітин проліферують і утворюють пухлини, відомі як 

крижово-куприкові тератоми. Останні часто містять тканини, що походять 

з усіх трьох зародкових листків Ці пухлини є найпоширенішими у 

новонароджених: трапляються вони з частотою 0,027%. 

 

 
РАКОВИНА НОСОВА НИЖНЯ.  Кістка часто варіює за формою і 

розміром, особливо її відростки. 

РАХИСХИЗ – незарощення розщеплення хребта, а також прилеглих 

м'яких тканин з оголенням спинного мозку. 

РЕТАРДАЦІЯ (лат. retardatio – спізнення) – в ембріології загальний 

дисморфічний термін, що означає сповільнення темпів ембріонального 

розвитку або запізнення ембріональної закладки органа в нащадків порівняно 

з предками. На більш пізніх стадіях морфогенезу ретардація компенсується 

прискореним розвитком зачатка, або призводить до феталізації – 

недорозвитку відповідних ознак дорослого організму в порівняні з їх станом 

у предків. 

РЕТРОГЕНІЯ – вроджений зсув нижньої щелепи назад при її 

нормальних розмірах. 

РЕТРОГНАТІЯ – зсув верхньої щелепи назад при її нормальних 

розмірах. 

            РЕЦЕСИВНИй ТИП УСПАДКУВАННЯ – у гетерозиготних носіїв з 

рецесивним типом успадкування, як аутосомно, так і Х-зв’язано, клінічних 

проявів захворювання немає. Проте, при більшості захворювань біохімічні 

порушення існують, що дає можливість визначати носіїв генів і має велике 



значення для попередження виникнення недуги у нащадків та його ранньої 

діагностики. 

РЕЦЕСИВНА СПАДКОЄМНІСТЬ –  вади розвитку, зв'язані з 

статевою хромосою, в основному зумовлені рецесивними мутаціями жіночої 

статевої хромосомі (цей тип успадкування називають ще Х-хромосомним). 

Така ознака завжди передається жінкою –  носієм рецесивним "хворим" 

геном  (тобто сама жінка здорова). Хворий чоловік ніколи не передає 

захворювання своїм синам (адже вони отримують від нього "здорову"          

Y-хромосому, а не мутантну Х-хромосому), проте всі його дочки будуть 

носіями "фатального" гена. 

РИНОЦЕФАЛІЯ (САЛЬПИНГОРИНІЯ) – природжені вади 

розвитку лиця, що характеризується утворенням шкірного стебла (носового 

хобота) в ділянці кореня носа. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ГУБИ (ЗАЯЧА ГУБА, НЕЗАРОЩЕННЯ ГУБИ,     

ХЕЙЛОСХІЗИС) – природжене щілина верхньої губи, що йде від її червоної 

кайми до носа. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ЛИЦЯ – природжена наявність в тканинах особи 

щілин, обумовлених несрощенням лобового, носових і щелепних відростків. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ НОСА (НІС ДОГА) – природжена наявність 

щілини по середній лінії спинки носа. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ПІДНЕБІННЯ І РОЗЩЕПЛЕННЯ ГУБИ –  

пов'язані з дією багатьох чинників. Ці дефекти частіше розвиваються при 

деяких хромосомних аномаліях. Описано їх виникнення під дією 

тератогенних препаратів (протиконвульсивні ліки, фенобарбітал і 

дифенілгідатоін), інфекційних захворювань, опромінювання, гормонів. 

Критичний період дії шкідливих чинників, що викликають вади розвитку 

щелепно-лицевої ділянці, відповідає часу найбільшої активності процесів 

формування структур обличчя (4-й тиждень). Механізми формування 

розщелин ділянці обличчя і піднебіння неоднакові. Розщілена губи і передніх 

відділів верхньої щелепи виникають внаслідок порушення розвитку 



первинного піднебіння ембріона. Часто при виникненні таких розщелин 

піднебінні відростки не зростаються при переході в горизонтальне 

положення. При цьому до розщілени первинного піднебіння приєднується 

розщілена вторинного. Розщілена тканин обличчя зазвичай розвиваються 

через дефекти мезенхіми ділянці обличчя, які обумовлені порушеннями 

міграції клітин нервового гребеня або проліферації клітин мезенхіми. При 

розвитку розщілени піднебіння у відсутності розщеплення обличчя 

механізми відрізняються від вказаних. Вони включають: 

1) порушення злиття піднебінних відростків внаслідок недостатнього 

росту або відсутності їх переходу в горизонтальне положення; 

2) нездатність піднебінних відростків злитися один з одним після 

встановлення контакту через відсутність руйнування епітелію; 

3) роз'єднання після первинного злиття; 

4) дефектне злиття мезенхіми відростків. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ОБЛИЧЧЯ АБО МАКРОСТОМІЯ  – виникає 

внаслідок незрощення максилярних і мандибулярних відростків в їх 

латеральних ділянках, що призводить до формування незвично великої 

ротової щілини. Мікростомія є результатом надмірного зрощення 

латеральних зон максилярних і мандибулярних відростків. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ХРЕБТА – обмежений дефект хребетного стовпа з 

відсутністю дуг хребців, через який можуть виступати оболонки спинного 

мозку з спинним мозком. 

РОЗЩЕПЛЕННЯ ХРЕБТА – випинання спинного мозку і 

спинномозкового каналу. Вадирозвитку хребта можуть бути наслідком 

вірусної інфекції, опромінення і впливу несприятливих факторів 

навколишнього середовища. 

РУБЕЦЬ – виникає при загоєнні виразок, горбків, вузлів, глибоких 

пустул. Являє собою новостворену грубоволокнисту сполучну тканину 

(колагенові волокна). Рубці можуть бути поверхневими і глибокими, 

атрофічними або гіпертрофичними. У їх межах відсутні придатки шкіри 



(смуги, потові і сальні залози), епідерміс гладкий, блискучий, іноді має 

вигляд цигаркового паперу. Колір свіжих рубців червоний, потім 

пігментований, а в результаті - білий. На місці не виявлених, а зникаючих 

"сухим шляхом" вогнищ поразки можливе формування рубцюватої атрофії: 

шкіра виснежена, позбавлена нормального малюнку, нерідко западає в 

порівнянні з оточуючими незміненими ділянками. Подібні зміни 

відзначаються при червоному вовчаку, склеродермії 

 
СЕКВЕСТРАЦІЯ ЛЕГЕНЬ – вада розвитку, що характеризується 

двома основними ознаками: відсутністю зв'язку ураженої ділянки з 

бронхіальною системою легень і кровопостачанням з аномальних артерій, що 

відходять безпосередньо від аорти або її основних гілок. Розрізняють поза- і 

внутрішнточасткову секвестрацію. При внутрішньочасткових секвестраціях 

аномальна ділянка розташована серед нормальної легеневої тканини і не має 

відмежування від навколишньої паренхіми. Венозний відтік здійснюється 

венозною системою легені. Кровопостачання при обох видах секвестрування 

відбувається з артерій, що відходять від грудного відділу аорти або її гілок. 

Найчастіше секвестрирована ділянка живиться одним артеріальним 

стовбуром, але їх може бути декілька. Секвестрація легень може 

поєднуватися з іншими вадами і аномаліями. Найбільш часто 

внутрішньочасткова секвестрація локалізується в нижніх частках легенів. 

Більш ніж в 80% випадків зміни виявляються в області заднього базального 

сегмента і тільки 6% – на верхівці Макроскопічна внутрішньочасткрва 

секвестрація являє собою ділянку легкого щільної консистенції з наявністю 

одного або декількох кіст. При позачасткових секвестраціях аномальні 

ділянки легкого найчастіше розташовуються в грудній порожнині над 

діафрагмою, рідше в черевній порожнині. Секвестрированна ділянка може 

знаходитись у товщі нижньої легеневої зв'язки і діафрагми. Позалегеневіо 



розташовані секвестрировані ділянки можуть зростатися з сусідніми 

органами (стравохід, шлунок і ін.), іноді порушуючи їх функцію.  

СИНДРОМ АЛАЖИЛЯ – має аутосомно-домінантний тип 

успадкування. Генний дефект пов'язаний з частковою делецией короткого 

плеча 20-й хромосоми. В основі змін з боку печінки при синдромі Алажиля 

лежить вроджена гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчних протоків, 

ступінь вираженості якої може широко варіювати і визначати як час появи 

перших клінічних симптомів, так і прогноз захворювання. Гіпоплазія 

внутрішньопечінкових жовчних протоків ускладнює відтік жовчі, що 

призводить до накопичення її компонентів в клітинах печінки. Жовчні 

кислоти у міру досягнення певної – критичною – внутрішньоклітинної 

концентрації стають токсичними для гепатоцитів, сприяючи їх руйнування.      

СИНДРОМ ДАУНА (ТРИСОМІЯ 21) – хромосомна патологія, яка 

зустрічається з частотою 1:6000 новонароджених. Цитогенетичні варіанти 

синдрому Дауна різноманітні, 94-95% випадків складає проста повна 

трисомія 21 як наслідок нерозхождения хромосом в мейозі. Близько 2% дітей 

з синдромом Дауна мають мозаїчні форми, 4% хворих – транслокаційну 

форму трисомії.  Хромосомна аномалія: у матері при дозріванні яйцеклітини 

під впливом поки нез’ясованих причин у 21-ї пари хромосом утворюється 

три хромосоми замість 2-х.  

СИНДРОМ АРНОЛЬДА-КІАРІ – це сукупність змін у ЦНС плода, 

що виникають в результаті вади розвитку довгастого мозку і обумовлених 

асинхронним зростанням стовбура мозку і спинного мозку. Цей стан 

характеризується каудальним зсувом довгастого мозку, мосту і шлунку 

мозочка, коли всі ці структури виявляються в шийної частини хребта.  

Виділяють три типи мальформації Арнольда-Кіарі залежно від ступеня 

вклинення структур довгастого мозку в хребет: 

I тип – характеризується подовженням стовбура мозку і проникненням 

мигдалин мозочка в шийний відділ хребта каналу; 



II тип – вклининня дисплазованного мозочка у великий потиличний 

отвір у поєднанні з подовженням стовбура мозку; 

III тип – тотальний зсув структур заднього мозку в розширений 

потиличний отвір, який супроводжується грижею в потиличній ділянці. 

 

СИНДРОМ ВІЛЬЯМСА-КЕМПБЕЛЛА проявляється 

генералізованими бронхоектазами, зумовленими дефектом бронхіальних 

хрящів. Синдром був вперше описаний в 1960 р. Williams і Campbell. 

Передбачається його аутосомно-рецесивне спадкування. Захворювання 

зустрічається частіше у чоловіків. При синдромі Вільямса-Кемпбелла має 

місце вроджене відсутність або недорозвинення хрящів бронхів на рівні від 2 

до 6-8 генерацій. Доказом вродженого походження синдрому вважають 

наявність однотипного хрящового дефекту, його проксимальное поширення, 

відсутність деструктивних ушкоджень інших елементів бронхіальної стінки, 

як це спостерігається при звичайному запальний процес і, нарешті, 

невідповідність великих анатомічних змін, що виявляються при 

бронхографії, ступеня бронхопульмональній інфекції. 

СИНДРОМ ГОЛДЕНГАРА (ПІВЛИЦЕВА МІКРОСТОМІЯ) – 

черепно-лицеві аномалії верхньої щелепи, тім'яної і скулової кісток, які 

мають менший розмір і сплюснуті. У таких пацієнтів зазвичай є дефекти вух 

(анотія, мікротопія), очей (пухлини і дермоїди очного яблука) і хребетного 

стовпа (злиття і щілина хребта). У 65% випадків спостерігається асиметрія. 

У 50% випадків зустрічаються такі аномалії серця, як тетрада Фалло і 

дефекти міжшлуночкових перегородок. Причини цієї патології невідомі, але 

можливо це пов'язано з плейотропною дією гена, порушення структурної 

організації якого привело до розвитку синдрому Голденгара. 

СИНДРОМ ДІ-ДЖОРДЖІ (синдром третьої і четвертої глоткових 

кишень) –  для дітей з цим синдромом окрім черепно-лицевих дефектів, 

зокрема мікрогнатії і гіпертелоризму (широко розставлені очі), характерна 

часткова або повна відсутність тимуса і/або паращитоподібних залоз, 



можлива наявність серцево-судинних дефектів (збережений аортальний 

стовбур, перервана дуга аорти), аномалії зовнішнього вуха. Пацієнти з 

повним синдромом Ді-Джорджі мають імунологічні проблеми, 

гіпокальцемію і несприятливий прогноз. 

СИНДРОМ ЕДВАРДСА (ТРИСОМІЯ 18) –  завжди зумовлений 

простою трисомною формою. Частота синдрому Едвардса становить 1:5000- 

1:7000 живонароджених. Новонароджені з синдромом Едвардса мають 

виражену гіпотрофію і множинні вади розвитку лицевого черепа, серця, 

кісткової системи, статевих органів. Діти з синдромом Едвардса, як правило, 

вмирають у ранньому віці.  

СИНДРОМ КАРТАГЕНЕРА – це спадкова патологія та вада розвитку 

з тріадою симптомів: зворотне розташування внутрішніх органів (situs 

inversus), хронічна бронхолегенева патологія, синусоринопатія. Віднесений 

до захворювань з аутосомно-рецесивним типом спадковості з 50% 

пенетрантності патологічного гена. 

СИНДРОМ “КОРОТКОЇ КИШКИ" – розуміють симптомокомплекс, 

що розвивається у хворих, які перенесли обширну резекцію тонкої кишки з 

приводу тромбоемболії, запального або пухлинного процесу або кишкової 

непрохідності, викликаної іншими причинами. 

СИНДРОМ ЛЕДДА – висока кишкова непрохідність, яка розвивається 

в результаті завороту тонкої кишки у поєднанні з стисканням 

дванадцятипалої кишки тяжами, що йдуть від парієтальної очеревини 

праворуч до сліпої кишки. Причина цієї патології – незакінчений поворот 

середньої кишки, внаслідок чого тонка і сліпа кишка мають загальну брижу, 

що кріпиться до задньої черевної стінки у місці виходу брижових судин, що 

сприяє виникненню завороту. Петлі тонкої кишки при неповному повороті 

середньої знаходяться в черевній порожнині праворуч від середньої лінії, а 

сліпа кишка ліворуч, під шлунком. 

СИНДРОМ ПАТАУ – порушення формування головного мозку, 

очних яблук, мозкових кісток і лицевої частини черепа. Типові ознаки 



синдрому Патау – заяча губа або піднебіння, мікрофтальмія, полідактилія, 

природжені вади серця. У зв'язку з важкими вродженими вадами розвитку 

більшість дітей з синдромом Патау вмирають в перші тижні або місяці життя. 

Частота синдрому Патау (трисомія 13) становить 1:7000 живонароджених. 

80-85% хворих зустрічається проста повна трисомія 13 як наслідок 

нерасхождения хромосом у мейозі у одного з батьків (частіше у матері), інші 

випадки зумовлені в основному передачею додаткової хромосоми (її довгого 

плеча) в робертсоновських транслокаціях.   

СИНДРОМ РОБІНА (ряд Робіна) – характеризується порушенням 

розвитку першої зябрової дуги з максимальним пораженням нижньої щелепи, 

як наслідок – недорозвиток нижньої щелепи і мікрогнатія. 

СИНДРОМ СМІТА-ЛЕМЛІ-ОПІТЦА – характеризується 

аномаліями черепно-лицевої ділянці і кінцівок, а в 5%  – 

голопрозенцефалією. 

СИНДРОМ ТЕРНЕРА – єдина форма моносомії у живонароджених, 

зумовлений відсутністю однієї X-хромосоми у плодів жіночої статі. Частота 

становить 1:2,5-5,5 на 10000 живонароджених жіночої статі. Поряд з 

істинною моносомією зустрічаються інші хромосомні аномалії  статевих 

хромосом (делеція короткого або довгого плеча Х-хромосоми, 

іизохромосоми, кільцеві хромосоми, а також різні варіанти мозаїцизма). 

СИНДРОМ ТРІЧЕРА-КОЛЛІНЗА (нижньощелепно-лицевий дизос-

тоз) –  характерним є недорозвинення виличних кісток, нижньої щелепи і 

деформація вушної раковини. 

СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА – хромосомну хвороба, 

що супроводжується характерними аномаліями фізичного розвитку, 

низькорослістю і статевим інфантилізмом. 

СИМПУС – сиреномелія. 

СИМФАЛАНГІЯ – ортодактилія. 



СИНДАКТИЛІЯ (лат. syndactylia, syn – разом + гр. daktylos – палець) – 

повне чи часткове зрощення між собою двох і більше сусідніх пальців рук 

або ніг.  

СИНДАКТИЛІЯ КІНЦЕВА – тільки на рівні кінцевих фаланг. 

СИНДАКТИЛІЯ КІСТКОВА – зрощення фаланг пальців. 

СИНДАКТИЛІЯ ШКІРНА (syndactylia  cutanea) – з наявністю товстої 

перетинки, із шкіри та мяких тканин; перетинчаста частіше неповна, з 

наявністю тонкої шкірної перетинки. 

СИНДРОМ ЕДВАРДА – трисомія 18 хромосоми (47, ХХ/ХY, +18) 

зустрічається рідко. Клінічно він виявляється відставанням у фізичному і 

розумовому розвитку, який супроводжується характерними фізичними 

вадами, такими як “стопа рокера” і стиснуті в кулаки руки з перехресними 

пальцями. В результаті важких уражень діти рідко виживають більше року. 

СИНДРОМ ПАТАУ – трисомія 13 хромосоми (47, ХХ/ХY, +13) також 

зустрічається рідко. Більшість дітей вмирає відразу після народження. 

Трисомія 13 хромосоми характеризується порушенням розвитку підкоркових 

структур мозку (відсутність нюхових цибулин, злиття лобових ділянок і 

єдиний шлуночок головного мозку) і серединних структур обличчя 

(розщеплення губи, розщеплення твердого піднебіння, дефекти носа, єдине 

око – “циклоп”). 

СИНДРОМ КОТЯЧОГО ЛЕМЕНТУ (СRI DU CHAT) – це 

порушення викликане делецією короткого плеча 5 хромосоми. Нявкання і 

звуки, подібні до котячого лементу, типові для цієї патології. Часто 

спостерігається відставання в розумовому розвитку і вади серця. Термін 

життя таких хворих незначно вищий, ніж у пацієнтів з трисомією 18 і 13 

хромосом. 

СИНДРОМ КИСТЬ-СТОПА-СТАТЕВІ ОРГАНИ – 

характеризується зрощенням кісток зап'ястя і присутністю маленьких 

коротких пальців. У плодів жіночої статі матка частково (дворога матка) або 

повністю (подвійна матка) розділена, а зовнішній отвір сечоводу приймає 



ненормальне розташування. У плодів чоловічої статі також трапляються 

гіпоспадії. 

           СИНДРОМ КЛЯЙНФЕЛЬТЕРА (ТЕСТИКУЛЯРНА 

ДИСГЕНЕЗІЯ) – зустрічається досить часто, приблизно 1:600 

живонароджених хлопчиків. В основному причиною є нерозходження Х-

хромосом у матері дитини, що проявляється наявністю зайвої Х-хромосоми 

(47, ХХY), рідше хворі з синдромом Кляйнфельтера можуть мати дві і більше 

зайвих                 Х-хромосом (48, ХХХY або 49, ХХХХY). Y-хромосома 

контролює диференціювання яєчок з примітивних закладок, в результаті чого 

формується чоловічий фенотип. До пубертатного періоду ніяких клінічних 

проявів не спостерігається. Зайва Х-хромосома порушує нормальний 

розвиток яєчок в пубертатному періоді невідомим методом. Яєчка 

залишаються маленькими і не продукують сперматозоїди, хворі – безплідні. 

Рівень тестостерону в крові низький, що призводить до порушення розвитку 

вторинних статевих ознак. У хворих є схильність до високого росту 

(тестостерон прискорює закостеніння епіфізів), вони мають євнухоїдний 

зовнішній вигляд з високим голосом, маленьким статевим членом і ростом 

волосся за жіночим типом. Також іноді спостерігається гінекомастія. Іноді 

має місце зниження інтелекту. Діагноз синдрому Кляйнфельтера може бути 

встановлений при знаходженні тілець Барра в зішкрібках букального 

епітелію в осіб, які мають чоловічий фенотип або при аналізі каріотипу. 

СИНДРОМ ТЕРНЕРА (ЯЄЧНИКОВА ДИСГЕНЕЗІЯ) – 

зустрічається досить часто, приблизно 1:2500 живонароджених дівчаток. Він 

розвивається в результаті розбіжності Х-хромосом у будь-кого з батьків, що 

призводить до відсутності однієї Х-хромосоми (45, ХО). Приблизно в 

половини пацієнтів з синдромом Тернера виявляється мозаїцизм (45, ХО/46, 

ХХ) в результаті нерозходження Х-хромосом на ранніх стадіях розвитку 

ембріона. В деяких випадках друга Х-хромосома присутня, але в ній 

виявляються важкі порушення (ізохромосома, часткова делеція тощо). Втрата 

другої Х-хромосоми в основному призводить до загибелі плода. В дітей, які 



вижили, спостерігається лімфедема шиї, яка присутня і в дорослих, 

призводячи до формування товстої шиї. Часто спостерігаються природжені 

аномалії серця (найчастіше – коарктація аорти), низький ріст, ожиріння і 

порушення будови скелета. Інтелект не порушений. При одній Х-хромосомі 

(і відсутності Y-хромосоми) примітивні статеві залози розвиваються як 

яєчники. Відсутність другої Х-хромосоми призводить до порушення 

розвитку яєчників в пубертатному періоді. Яєчники залишаються 

маленькими, і в них не виявляються примордіальні фолікули. Також 

порушується синтез естрогенів, що проявляється порушенням 

ендометріального циклу (аменорея) і слабким розвитком жіночих вторинних 

статевих ознак. 

СИНДРОМ ХХХ (“СУПЕРЖІНКИ”) –  присутність третьої Х-

хромосоми в жінок. Більшість пацієнтів є нормальними. В деяких 

спостерігаються порушення розумового розвитку. 

        СИНДРОМ ХYY –  присутність зайвої Y-хромосоми в чоловіків. 

Більшість пацієнтів нормальні. У деяких може спостерігатися агресивність 

поведінки і легке відставання в розумовому розвитку, поширеність – 1:1000 

живонароджених хлопчиків. 

СИНДРОМ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Х-ХРОМОСОМИ – при цьому 

синдромі спостерігається відставання в розумовому розвиткові у 80% 

чоловіків, які мають пошкоджену Х-хромосому, а у жінок – тільки 30% 

(ймовірно в результаті кращої інактивації пошкодженої Х-хромосоми). 

Аномалія полягає в незвичайно великій кількості повторень нуклеотидних 

триплетів на самому кінці довгого плеча Х-хромосоми (Хq27). Частота 

поширення - до 1:1000 у чоловіків і 1:2000 - у жінок. 

СИНОНИХІЯ – зрощення двох або більше нігтів пальців при 

синдактилії. 

СИНОРХИДУЗ (СИНОРХИЗМ) – зрощення яєчок в черевній 

порожнині або мошонці. 

СИНПОЛИДАКТИЛІЯ – поєднання синдактилії і полідактилії. 



СИНФАЛАНГІЯ – природжене зрощення фаланг пальців кисті або 

стопи. 

СИРЕНОМЕЛІЯ (СИМПУС) – природжене зрощення ніг з частковим 

або повним зрощенням стоп. 

СИРИНГОМІЄЛОЦЕЛЕ – вибухання оболонок і речовини спинного 

мозку через дорсальний дефект хребетного стовпа (при цьому відзначається 

збільшення кількості рідини в патологічної порожнини і перетворення 

речовини мозку в тонкостінний мішок). 

СИСТЕМА РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНА (МАКРОФАГІЧНА) –  

сукупність клітин мезенхімного походження в організмі хребетних тварин і 

людини, що об'єднуються на основі здатності до перетворення в вільноі 

фагоцитуючі клітини – макрофаги. До цієї системи відносяться: гістіоцити 

сполучної тканини, моноцити крові, ретикулярні клітини ендотелію 

капілярів, кровотворних і деяких інших органів (наприклад, наднирників) і 

купферівські клітини печінки. Крім захисної функції і участі в імунологічних 

процесах, грає роль у нейтралізації шкідливої дії ряду продуктів обміну, в 

проміжному білковому і жировому, а також в пігментном обмінах. 

Руйнування і утилізація старих еритроцитів і утворення жовчних пігментів 

відбуваються в клітинах у СМФ головним чином селезінки і печінки. 

Накопичення пігментних частинок в клітинах викликає зміну кольору 

органів (буро– іржавий, чорний), а накопичення ліпідів призводить до 

значного збільшення розмірів органів, особливо мають розвинену СМФ 

(селезінка, печінка). 

СКАФАЛОЦЕФАЛІЯ (ЧОВНОПОДІБНИЙ ЧЕРЕП) – подовжений 

череп з виступаючим гребенем на місці передчасного закриття сагітального 

шва. 

СКЛЕРОФТАЛЬМІЯ – природжене помутніння склери з країв 

рогівки із збереженням маленького прозорої центральної ділянки. 

СОЛІДНА СТАДІЯ РОЗВИТКУ – припадає на термін 6-12 тижні 

розвитку ембріона. Порожниста трубка первинної кишки втрачає просвіт за 



рахунок посиленого розростання ентодерми і перетворюється в солідний 

(щільний) тяж. Пізніше між епітеліальними клітинами з'являються вакуолі, 

які поступово збільшуються, з'єднуються один з одним і, таким чином, до  

12-го тижня остаточно настає реканалізація. Іноді цей процес порушується, 

що зумовлюєвиникнення вад розвитку. У тих місцях, де вакуолі не з'єдналися 

або шар ентодермальних клітин зник не повністю, виникають атрезії і 

стенози кишечника. Крім того, процес вакуолізації може відбуватися не в 

центрі кишки, а двома паралельними рядами, внаслідок чого формуються дві 

трубки – виникає подвоєння травного тракту на тій або іншій ділянці. 

СПИННОМОЗКОВА КИЛА – відкрита розщеплення хребта з 

формуванням кістозної спинномозгової грижі. Відкриті кістозні розщеплення 

хребта (справжні спинномозкові грижі) залежно від залучення в 

патологічний процес нервових структур поділяють на: менінгоцеле – 

розщеплення хребта з випинанням в дефект твердої мозкової оболонки, але 

без залучення нервових структур; менінгорадикулоцеле – розщеплення 

хребта з випинанням в дефект оболонок спинного мозку і його корінців, які 

частково можуть закінчуватися у стінці мішка, частково входити в нього, 

створюючи петлю, але надалі, поширюючись в міжхребцеві отвори; 

менінгомієлоцеле або менінгомієлорадикулоцеле – розщеплення хребта із 

залученням в кильовий мішок оболонок спинного мозку і його корінців; 

мієлоцистоцеле –  рідкісна форма спинномозкових кил, при яких кінцевий 

відділ спинного мозку різко розширений за рахунок центрального каналу 

спинного мозку. 

СПІНАЛЬНА ДИЗРАФІЯ – неповне закриття тканин 

мезодермального і ектодермального походження уздовж серединного шва 

(гр. rhaphe – шов) – середньої лінії хребта. Проявами спінальної дизрафії є 

розщеплення дуг хребців (spina bifida) і сагітально розташованих м'яких 

тканин, а також виникаючі при цьому різні варіанти спинномозкових гриж, 

іноді дермоїдні кісти, ліпоми, синдром "жорсткої" кінцевої нитки. 



СПОНДИЛОСХИЗ (СПОНДІЛОЛІЗ) – природжене розщеплення 

дужок одного або більше хребців. 

СТАФИЛОСХИЗИС – розщеплений на дві частини язичка з щілиною 

м'якого піднебення. 

СТЕНОЗ  (син. – стриктура) – звуження будь-якої ділянки 

кровоносного або травного каналу. Наприклад, стеноз судин, кишки, 

хребтового каналу.  

СТЕНОЗИ ТРАХЕЇ – пов'язані як з вродженими дефектами її стінки, 

так і з здавлюванням ззовні. Основною причиною здавлення трахеї у дітей є 

аномально розташовані судини: подвійна або праволежача дуга аорти тип 

(задній) і неправильне відходження підключичних артерій від дуги аорти. 

Розрізняють органічні і функціональні стенози. Органічні стенози пов'язані з 

локальним дефектом хрящових півкілець трахеї (недолік або відсутність 

хряща) або надмірним освітою хрящової тканини. Функціональні стенози 

пов'язані з надмірною м'якістю хрящів. До функціональних відносяться 

також стенози, що виникають в результаті здавлення трахеї ззовні. Стенози 

локалізуються звичайно в нижній третині трахеї. 

СТЕРНОПАГИ – близнюки, зрощені в ділянці груднини. 

СФЕРОФАКІЯ – двостороння природжена аномалія, при якій 

кришталик ока має малий розмір, кулястої форми. 

 
ТАРЗОМЕГАЛІЯ – природжена аномалія розвитку, при якій 

збільшені передплюсневі й запястні кістки. 

ТЕРАТОГЕНЕЗ – механізм виникнення аномалій розвитку. 

ТЕРАТОЛОГІЯ – наука про причини, механізми розвитку, динаміку 

та лікуванні аномалій розвитку. 

ТЕТРАДА ФАЛЛО – найбільш поширена форма вродженої вади 

серця синього типу: стеноз легеневого стовбура, дефект міжшлуночкової 

перегородки, зсув аорти вправо, гіпертрофія правого шлуночка. 



ТЕТРАФОКОМЕЛІЯ – відсутність або значне недорозвинення 

проксимальних відділів всіх кінцівок. 

ТОРАКОПАГУСИ – двойникові виродки, сполучені грудними 

клітками. 

ТОРАКОЦЕЛОСХИЗIС (ТОРАКОГАСТРОСХИЗIС) – природжена 

щілина грудної та черевної порожнин. 

ТРИГОНОЦЕФАЛІЯ – природжена аномалія, що характеризується 

широкої потиличної і вузькою лобової кістки (супроводжується 

здавлюванням півкуль головного мозку). 

ТРИХОМЕГАЛІЯ – природжені аномально довгі вії (відзначається 

поєднання з карликовістю). 

ТРІАДА ФАЛЛО – аномалія розвитку, що характеризується дефектом 

міжпередсердної перегородки в поєднанні зі стенозом легеневого стовбура і 

гіпертрофію правого шлуночка. 

ТРОХОЦЕФАЛІЯ – природжена круглоголовастість 

ТЕОРІЇ АНОМАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗУ –  пояснюють розвиток 

оклюзії шлунково-кишкового тракту через фізіологічну атрезію – стадію 

розвитку кишкової трубки, яка полягає у тимчасовій закупорці її просвіту 

проліферіруючим епітелієм на 5-6 тижням розвитку зародка з подальшою 

реканалізацією на 8-10 тижні або нескоординованим ростом зачатка кишки 

на стадії її найбільшого подовження. В останньому випадку незначне 

уповільнення проліферації епітелію може викликати порушення 

безперервності слизової оболонки і виникнені атрезії. До цієї ж групи слід 

віднести концепції виникнення атрезій стравоходу і прямої кишки внаслідок 

порушення формування трахеоезофагальної і уроректальної перегородок. 

ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – 

ентериту або перитоніту, на користь яких свідчать виявлені в місцях атрезії 

петрифікати, гігантські клітини чужорідних тіл, ділянки склерозу. 

ТЕРАТОМА (гр.teras, teratos – чудовисько, виродок; – oma – 

закінчення в назвах пухлин) – у широкому розумінні те ж саме, що й вади 



розвитку; однак,  тератомою слід вважати лише пухлиноподібні природжені 

вади розвитку в тварин і людини, які розташовані, переважно, в яєчниках, 

сім'яниках, рідше в інших органах. Тератоми схожі на рештки виродкового 

плода, складаються, звичайно, з усіх типів тканин. Джерело тератоми – 

дезорганізована популяція недиференційованих ембріональних клітин, які 

вийшли з-під контролю індукторів, що визначають нормальний хід 

ембріогенезу.. Тератоми схожі на рештки виродкового плода, складаються, 

звичайно, з усіх типів тканин. Джерело тератоми – дезорганізована популяція 

недиференційованих ембріональних клітин, які вийшли з-під контролю 

індукторів, що визначають нормальний хід ембріогенезу. Доброякісні 

тератоми поділяються на незрілі, або ембріноїди (нагадують ранні 

постімплантаційні зародки), і зрілі, або тератоїди, які формуються в 

результаті активних процесів гісто- і органогенезу в дезорганізуючих 

ембріоїдах і які складаються з дефінітивних тканин і рештків органів. 

лоякісні тератоми, або тератокарциноми, схожі зі справжніми пухлинами і 

містять ембріокарциномні клітини. Умови і механізми виникнення тератом 

вивчав Л.Й. Фалін (1946).  

ТЕРАТОЛОГІЯ – розділ медицини, зоології, ботаніки, що вивчає 

аномалії, вади розвитку людини, тварин, рослин.  

ТЕРАТОГЕНЕЗ (гр. genesis –  розвиток) – виникнення виродків у 

результаті як неспадкових змін (різні порушення зародкового розвитку, які 

викликані пошкоджуючою дією зовнішніх факторів – тератогенів), так і 

спадкових (генетичних) змін – мутацій. Вивчення тератогенезу важливе для 

медицини, систематики, селекції, біології розвитку. 

ТЕРАТОГЕН –  різноманітні фактори, які здатні викликати 

порушення нормального перебігу ембріогенезу, що призводить до 

виникнення аномалій розвитку організма. 

ТЕРАТОГЕННІ ФАКТОРИ – чинники, що здатні індикувати 

теретогенний ефект. Дія тератогенних факторів залежить від дози. Для 

кожного фактора існує певна порогова доза тератогенної дії. Зазвичай вона 



на 1-3 порядку нижче летальної. Відмінності тератогенної дії у різних 

біологічних видів, а також у особ одного і того ж виду пов'язані з 

особливостями всмоктування, метаболізму, здатностю речовини 

поширюватися в організмі і проникати через плаценту. До тератогенних 

факторів відносять хімімічні та фізичні чинники. 

 Алкоголь. Має значення алкоголізм батьків, перш за все матері. 

Вживання матір'ю алкоголю під час вагітності може призвести до 

виникнення фетального алкогольного синдрому. 

Інфекційні захворювання, що передаються від матері до плода. У 

випадках, коли тератогенну впливають збудники інфекцій, порогову дозу і 

дозозалежний характер дії тератогенної фактора оцінити не вдається. Ряд 

вірусних захворювань перенесених під час вагітності (краснуха, епідемічний 

паротит, інклюзійна цитомегалія). 

Іонізуюче випромінювання. Рентгенівські промені, вплив 

радіоактивних ізотопів можуть надавати пряму дію на генетичний апарат. 

Крім прямої дії, іонізуюче випромінювання має також токсичним ефектом і є 

причиною багатьох вроджених аномалій. 

 Лікарські препарати. Слід зазначити, що не існує ліків, які можуть 

бути визнані повністю безпечними, особливо на ранніх стадіях вагітності. 

Нікотин. Куріння під час вагітності може призвести до відставання 

дитини у фізичному розвитку. 

ТЕРАТОЛОГІЯ (лат. teratology) – розділ ембріології, що вивчає 

аномалії розвитку плода і причини, що викликають їх. 

ТЕРАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕРМІНАЦІОННИЙ ПЕРІОД – 

граничний термін (лат. terminus – межа), протягом якого шкідливі фактори 

можуть викликати вади розвитку. Оскільки тератогенний фактор може 

призвести до розвитку вади лише в тому випадку, якщо він діяв до 

закінчення формування органу, а формування органів (тим більше різних 

вад) не збігається в часі, кожена вада має свій терминаціонний період. 



ТРАНСПОЗИЦІЯ СУДИН –  відходження аорти від правого 

шлуночка, легеневої артерії –  від лівого. При відсутності обхідних шунтів 

(дефектів перегородок, відкритої артеріальної протоки) вада не сумісна з 

життям. При зміщенні перегородки артеріального стовбура вправо 

спостерігається стеноз і атрезія легеневої артерії. Вада супроводжується 

гіпоксією і вираженим ціанозом (синій тип вади). При зміщенні перегородки 

артеріального стовбура вліво спостерігається стеноз і атрезія аорти. Діти 

нежиттєздатні. 

ТРАНСЛОКАЦІЯ –  це перенесення окремого сегмента однієї 

хромосоми в іншу хромосому. При збалансованій транслокації весь 

генетичний матеріал зберігається і залишається функціонально спроможним, 

тому фенотипічних проявів немає. Найвідомішою збалансованою 

транслокацією є перенесення цілої 21-ої хромосоми в 14-у хромосому. Такі 

люди мають 45 хромосом з відсутністю однієї 14 і однієї 21 хромосоми і 

наявністю ненормальної великої хромосоми, яка містить матеріал обох 

хромосом (14 і 21); в основному страждають чоловіки, каріотип яких 

позначений як 45,XY, t(14; 21). В таких людей можуть формуватися 

аномальні гамети, в результаті чого у нащадків може розвиватися моносомія 

21 (несумісна з життям) або транслокаційний тип синдрому Дауна. Інші типи 

збалансованих транслокацій є причиною звичних, або повторюваних 

викиднів. Зміни в поодинокому нуклеотиді – проявляються порушенням 

розшифровування триплетного коду, але не викликає зумовлених 

структурних змін у хромосомах. Ці порушення названі хворобами 

поодинокого нуклеотиду. 

ТРАХЕОБРОНХОМЕГАЛИЯ (СИНДРОМ МУНЬЕ-КУНА, 

МЕГАТРАХЕЯ, ТРАХЕОЦЕЛЕ) – різко виражений вроджене розширення 

трахеї і великих бронхів. Трахеобронхомегалія супроводжується порушенням 

дренажно-очисної функції і, як правило, веде до розвитку гнійного 

трахеобронхіту. В результаті цього  розвиваються бронхоектазії в 

дистальніше розташованих бронхах, переважно нижніх часток, і 



пневмосклероз. Цей синдром слід диференціювати від придбаних розширень 

внаслідок трахеостомії, хронічних запалень, легеневих інфекцій, резекції 

верхньої частки легкого і пухлин стінки трахеї.  Перше опис належить 

Муньє-Куну в 1932 р. 

ТРАХЕОБРОНХОМАЛЯЦІЯ (лат. tracheobronchomalaci) – дифузне 

або осередкове розм'якшення хрящів трахеї та бронхів; виникає при деяких 

вроджених хворобах, а також в результаті здавлення пухлиною, аномально 

розташованою кровоносною судиною та ін. 

ТРАХЕОБРОНХОСТРАВОХІДНІ НОРИЦІ – проявляється при 

першому ж годуванні дитини важкими нападами задухи, кашлю, ціанозу. 

Надалі швидко приєднується аспіраційна пневмонія з тяжким перебігом і, як 

правило, летальним результатом при збереженні нориці. 

Трахеобронхостравохідні нориці часто поєднуються з атрезією стравоходу. 

ТРИСОМІЯ (від грец. tri-  у складних словах – три і soma – тіло), 

наявність у хромосомному наборі диплоїдного організму однієї або кількох 

зайвих хромосом, не гомологічних одно одному. Організми (або клітини), у 

яких одна, дві або більше число хромосом представлені трьома гомологами, 

називаються простими, подвійними і т. д. трисомиками. Трисомія результат 

неразхождения хромосом при поділі клітини.  Трисомія або моносомія 

статевих хромосом сумісна з життям, наприклад, синдром Клайнфельтера 

(ХХY), синдром Тернера (ХО). При аутосомній моносомії губиться 

величезна кількість генетичного матеріалу, тому вона в основному летальна. 

Деякі аутосомальні трисомії (21, 13 і 18) сумісні з життям, але пов’язані з 

важкими порушеннями. 

  ТРІЩИНА – вторинний морфологічний елемент, який представляє 

собою лінійне порушення цілісності шкірного покриву в результаті зниження 

еластичності шкіри. Тріщини підрозділяються на поверхневі 

(розташовуються в межах епідермісу, епітелізуюьтся і зникають без 

наслідків, наприклад, при екземі, нейродерміті та ін.) і глибокі 



(локалізуються в межах епідермісу і дерми, нерідко кровоточать з 

утворенням геморагічних кірок, регресують з формуванням рубця, 

наприклад, при вродженому сифілісі). 

ТРОФОБЛАСТИЧНКА ХВОРОБА – обумовлена порушеннями 

розвитку і зростання трофобласта –зовнішньої клітинної маси ембріона, з 

якої формується епітеліальний покрив ворсин хоріона. Припускають, що 

хвороба розвивається в результаті особливих властивостей яйцеклітини; 

надають також значення вірусу, що впливає на трофобласт, підвищення 

активності гіалуронидазия, імунологічним особливостям статевих партнерів, 

хромосомним аберації. За даними ВООЗ (1985), частота трофобластична 

хворобо варіює від 0,2 до 1,96 випадків на 1000 вагітностей.  Згідно з 

Міжнародною класифікацією онкологічних хвороб (1995) до 

трофобластичної хвороби відносяться: 1) міхурове занесення (повне або 

часткове); 2) інвазивний міхурів занос; 3) хоріокарцінома або 

хоріонепітеліома; 4) хоріокарцінома в поєднанні з тератомою або 

ембріональним раком; 5) злоякісна тератома трофобластична; 6) 

трофобластична пухлина. Серед причин виникнення трофобластичної 

хвороби розглядають вірусну теорію, імунологічну теорію, ферментативную 

теорію, дефіцит білка. 

 
УІЛКИ ВАДА – функціональна непрохідність дистальної третини 

дванадцятипалої кишки: інтермітуюча блювота з домішкою жовчі, 

схуднення, слабкість, які примушують хворого дотримуватися постільного 

режиму; блювота припиняється і загальне самопочуття поліпшується, якщо 

хворий лежить на спині. 

УРАНОСТАФІЛОСХИЗИС – щілини твердого та м'якого піднебіння. 

УРАНОСХИЗИС – щілина твердого піднебіння. 

УРЕТРОАПЛАЗІЯ – природжена відсутність сечовипускального 

каналу. 



УРЕТРОАТРЕЗІЯ – природжена відсутність ділянки 

сечовипускального каналу. 

 
ФАЛЛО ТРІАДА – загальний артеріальний стовбур, дефекту 

міжпередсердної і міжшлуночкової перегородки. При цьому відбувається 

змішання артеріальної і венозної крові, "скидання" крові в праву частину 

серця, гіпертрофія правого шлуночка. 

ФАЛЛО ТЕТРАДА – звуження легеневого стовбура, дефект 

міжшлуночкової перегородки, правосторонній положення аорти, гіпертрофія 

стінки правого шлуночка. 

ФАЛЛО ПЕНТАДА – гіпертрофія стінки правого шлуночка 

приєднується до дефекту міжпередсердної перегородки. 

ФАКТОРИ ПОШКОДЖЕНЬ ЗАРОДКА. До пошкоджень 

відносяться мікроби і віруси, проникаючіу зародок з організму матері через 

плаценту або висхідним шляхом зпіхви і шийки матки. Відомі вади і 

захворювання плода, викликані збудниками краснухи, кору, грипу, малярії, 

листеріомікоза, сифілісу, токсаплазмоза та інших захворювань. Шкідливу 

дію надають іонізуюча радіація, багато токсичні хімічні речовини, алкоголь, 

нікотин, ряд медикаментозних засобів, призначені без показань і в значних 

дозах (наприклад, наркотики, барбітурати та ін.).  Також  несприятливу дію 

на розвиток плода надають неінфекційні захворювання матері (діабет, 

токсикози, людини, вадисерця й ін.). Особливо чутливі до несприятливих 

впливів на ембріони ранніх стадіях розвитку (в перші тижні і місяці 

вагітності), коли відбувається закладка і формування органів плода (період 

органогенезу). 

ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ – аутосомно-рецесивне успадкування, можливо 

народження хворої дитини від здорових батьків. Частота в популяції – 

1:2000. Груба затримка розумового і фізичного розвитку, пов'язана з 

порушенням обміну амінокислоти фенілаланіну. 



ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ – природжена вада, що передається спадково 

порушення обміну речовин. Його причиною є недостатність певного 

ферменту, а саме фенілаланінгідроксилази, необхідної для нормального 

метаболізм амінокислот, з яких складаються білки. У відсутність цього 

ферменту не відбувається перетворення амінокислоти фенілаланіну в іншу 

амінокислоту – тирозин. В результаті різко зростають рівні фенілаланіну в 

крові і фенилкетона – похідного фенілаланіну – в сечі. Симптоми 

фенілкетонурії проявляються в ранньому дитинстві і включають блювоту, 

облущену шкірний висип, дратівливість і затхлий ("мишачий") запах тіла, 

обумовлений аномальним складом сечі і поту. Симптоми з боку центральної 

нервової системи можуть бути різними, зазвичай це нав'язливі руху, 

поддергивания, судоми. Найважче ускладнення захворювання – затримка 

психічного розвитку, яка за відсутності лікування практично неминуча. 

Фенілкетонурія успадковується як рецесивний ознака, що означає 

обов'язкова присутність дефектного гена –  причини цього захворювання, як 

в батька, так і у матері дитини. Хвороба розвивається лише в тому випадку, 

якщо дитина успадкував обидва дефектного гена. Вірогідність народження 

хворої дитини в сім'ї, де батьки – носії дефектного гена, при кожної 

вагітності складає приблизно 1:4. 

ФЕТАЛЬНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ СИНДРОМ також синоніми: 

алкогольний синдром плода, алкогольна ембріофетопатія, ембріональний 

алкогольний синдром, фетальні алкогольні ефекти – об'єднує різні як по 

поєднанню, так і по ступені виразності відхилення в психофізичному 

розвитку дитини, причиною яких є вживання жінкою алкоголю до і під час 

вагітності. 

ФЕТОПАТІЇ (лат. fetus – плід, потомство, нащадок) – захворювання і 

функціональні розлади плода, що виникають на 3-4 місяцях 

внутрішньоутробного життя. Фетопатії зумовлені порушенням органогенезу 

або внутрішньоутробними інфекціями (листериоз, гепатит, грип і т. д.), 

неінфекційні ушкодженнями. Причиною можуть бути захворювання матері   



(вади серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, гіпо-  і гіпертиреоз, 

патології нирок, наднирників, анемія та ін.), інфекційні захворювання, 

ускладнення вагітності (токсикози вагітних, маловоддя, багатоплідна 

вагітність у поєднанні з патологією плаценти і плодових оболонок), дія 

хімічних речовин та ін. У частині випадків у плода спостерігаються 

захворювання тих органів і систем, які вражені у матері, а іноді й у батька. 

Інфекційні захворювання матері, що протікають в гострій (кір, грип, 

краснуха, дифтерія, скарлатина, гепатит і ін.) або хронічній (токсоплазмоз, 

сифіліс та ін.) формах, викликають фетопапії в результаті інфікування плода, 

інтоксикації, гіпертермії, гіпоксії. Інфікування відбувається 

трансплацентарно або внаслідок проникнення збудників інфекції (стафіло-  і 

стретококи, кишкова флора та ін.) з родових шляхів, причому спочатку 

інфікуються навколоплідні води, які проникають в дихальні шляхи і 

шлунково-кишковий тракт плода. Факторами ризику є вживання алкоголю і 

куріння. Алкоголь може вплинути на спадкові структури статевих клітин 

батьків, він викликає дефекти сперматогенезу (діти батьків-алкоголіків 

зазвичай відстають у розумовому розвитку). Вживання алкоголю під час 

вагітності викликає порушення розвитку нервової, серцево– судинної, 

ендокринної систем, органів зору та слуху, затримку росту та інші дефекти 

плода. Нікотин і ін. шкідливі речовини, що утворюються при курінні, 

проникають через плаценту до плода і шкідливо діють на організм. При 

цьому спостерігається затримка росту і розвитку плода (знижена маса тіла, 

функціональна незрілість), збільшується частота асфіксії, підвищується 

захворюваність в період новонародженості. До факторів ризику можна 

віднести також літній вік батьків, вагітність після повторних абортів 

(особливо ускладнених), тривалого безпліддя, вагітність, яка настала після 

стимуляції овуляції у жінок з ендокринми порушеннями, після вагітності, що 

протікала з ознаками її переривання, особливо в ранні терміни. Патогенними 

можуть бути фактори виробничого середовища – як фізичні (іонізуюче 

випромінювання, вібрація, гіпер-  і гіпотермія), так і хімічні (ртуть, бензол, 



ацетилен, сірководень, сірковуглець, ацетон, метанол, формальдегід, деякі 

пестициди та ін.).  

ФЕТОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА – захворювання плода, зумовлене 

переддіабетом і діабетом матері. У відповідь на зміни рівня глюкози в крові 

матері у плода розвиваються гіпертрофія інсулярного апарата з наступним 

виснаженням його і дистрофією b-клітин, а також синдром Іценко-Кушинга. 

Після народження, коли знижується вплив материнського діабету, можуть 

наступити відновлення функції підшлункової залози плода і нормалізація 

обміну. Якщо цього не відбувається, розвивається діабет новонародженого. 

При цій фетопатії є схильність до народження великих плодів – з масою тіла 

4-6 кг. Тіло плода вкрите сироподібною змазкою, шкіра багряно-синюшна з 

петехіями, набряки м’яких тканин тулуба і кінцівок. Є ознаки незрілості - 

відсутність ядра закостеніння стегна або зменшення його розмірів. 

Відзначається гепато- і кардіомегалія. Мікроскопічно в підшлунковій залізі 

спостерігається збільшення числа b-клітин. Поряд з цим відзначається 

дегрануляція, вакуолізація і пікноз ядер цих клітин, що свідчить про 

виснаження їхньої секреції. У міокарді відзначається вакуольна дистрофія, 

мікронекрози, в нирках – відкладення глікогену у звивистих канальцях. У 

судинах мікроциркуляторного русла – склероз. Після народження в легенях 

утворюються гіалінові мембрани у зв’язку з дефіцитом сурфактанту, що 

свідчить про порушення також ліпідного обміну. Смерть настає від асфіксії 

плода або новонародженого, а також від гіпоглікемії, яка наступає від             

 ФЕТОПАТІЯ БЕЗ НАБРЯКІВ І ЖОВТЯНИЦІ (ВНУТРІШНЬО-

УТРОБНА СМЕРТЬ З МАЦЕРАЦІЄЮ) – при ізоімунному конфлікті 

наступає в основному при ранньому (3-7 місяць вагітності) і достатньо 

масивному прориві ізоантитіл через плаценту. Незрілість функціональних 

систем плода зумовлює швидкий розвиток дистрофічних і некротичних змін 

в органах, плід гине у віці 8-9 місяцівпологового стресу. 

ФЕТОПАТІЇ ІНФЕКЦІЙНІ – переважно альтеративно-продуктивний 

характер запалення. При цьому в органах можливі множинні вогнища 



некрозу, наявність запальних інфільтратів (наприклад, сироватковий 

гепатит, цитомегалія, краснуха, токсоплазмоз). При деяких інфекціях 

спостерігається утворення гранульом у багатьох органах (природжений 

сифіліс, лістеріоз, туберкульоз, ураження грибами). При цьому на тлі 

генералізованих уражень можуть переважати зміни в деяких органах, 

наприклад, при токсоплазмозі - у головному мозкові, при сироватковому 

гепатиті – у печінці. Як правило, спостерігається виражений геморагічний 

синдром. Прогноз у більшості випадків несприятливий, смерть наступає в 

перші дні або в перші три місяці життя. При одужанні залишаються стійкі 

зміни в органах, які призводять до інвалідності або до смерті від 

недостатності життєво важливих органів. Серед інфекційних фетопатій 

зустрічаються процеси різної етіології. Частіше виникають ураження, 

викликані вірусами цитомегалії і гепатиту, респіраторними вірусами та 

ентеровірусами, вірусами вітряної віспи тощо. Можливі ураження плода 

лістеріями, блідою трепонемою, мікоплазмою і токсоплазмою. 

.ФЕТОПАТІЇ НЕІНФЕКЦІЙНІ –  можуть бути зумовлені 

порушеннями обміну речовин у вагітних, гіпоксією, інтоксикацією 

алкоголем. У зв'язку з тим, що в плода періоді переважають процеси росту та 

диференціювання тканин, при багатьох фетопатиях незалежно від викликали 

з причин відзначаються низькі показники маси і довжини тіла плода 

(гіпоплазія), затримка диференціації тканин нервова центральна система, 

легень, нирок, органів кровотворення, вилочкової залози (незрілість органів). 

При фетопатиях, зумовлених цукровим діабетом, тиреотоксікозом вагітної, 

маса плода може перевищувати середні показники. Ранні фетопатії, що 

формуються з 9-го по 28-29 тижні вагітності, можуть проявлятися вадами 

розвитку мозку (мікроцефалією, мікрогірією, поренцефалією), геморагічним 

діатезом, гепатоспленомегалія. Пізні фетопатії, що виникають після 28-29 

тижня вагітності, характеризуються переважанням незрілості тканин. При 

цьому у плода можуть спостерігатися захворювання, схожі з захворюваннями 

новонародженого (наприклад, пневмонія, гепатит, гемолітична хвороба). У 



ряді випадків при фетопатиях (ранніх та пізніх) можливі внутрішньоутробна 

смерть плода, передчасні пологи. 

ФІБРОЕЛАСТОЗ ЕНДОКАРДА – природжене захворювання, при 

якому в ендокарді і субендокардіальному шарові міокарда спостерігається 

склероз з великою кількістю еластичних волокон. Етіологія і патогенез не 

вияснені. Припускають, що зміни в ендокарді зумовлені цитомегаловірусною 

інфекцією. Макроскопічно серце збільшене в 2-4 рази у порівнянні з нормою 

за рахунок гіпертрофії переважно лівого шлуночка, ендокард різко 

потовщений, білувато-жовтий. У половині випадків відзначається 

потовщення і деформація мітрального та аортального клапанів, нерідко в 

поєднанні зі звуженням аорти. Смерть настає від гострої серцевої 

недостатності (блискавична форма) у перші дні життя або від наростаючої 

недостатності серця при інтеркурентних захворюваннях (пневмонія) у перші 

місяці життя.  

ФІБРОДИСПЛАЗІЯ – оссифіцируюче прогресуюче (осифіцируючий 

міозит, параосальна гетеротопічна оссификаці, хвороба Мюнхеймера) 

рідкісне захворювання (1:2000000), проявляється вродженими вадами 

розвитку, викривленими великих пальців стоп і порушеннями в шийному 

відділі хребта на рівні хребців С2-C7. Захворювання відноситься до вродженої 

спадкової патології з аутосомно-домінантним типом успадкування. Воно 

характеризується неухильно прогресуючою течією, призводить до значних 

порушень функціонального стану опорно-рухового апарату, інвалідизації 

хворих і передчасної смерті. 

ФІБРОМУСКУЛЯРНИЙ СТЕНОЗ  – система змінних звужень у 

вигляді нитки намиста в середній або дистальній третини ниркової артерії., 

виникає яких результаті надмірного розвитку фіброзної і м'язової тканини в її 

стінці. Може бути двостороннім. 

ФІСТУЛИ ГОРЛОВІ – формуються тоді, коли друга горлова дуга по 

тих або інших причинах не росте в каудальному напрямі, надвисаючи над 

третьою і четвертою дугами, внаслідок чого залишки другої, третьої і чет-



вертої щілин залишаються сполученими з поверхнею шиї через вузький 

канал. Така фістула локалізується безпосередньо спереду від груднино– 

ключично– сосцевподібного м'яза, зазвичай забезпечує дренаж латеральної 

шийної кісти. Ці кісти – залишки шийної пазухи і найчастіше бувають 

розташовані під кутом нижньої щелепи, хоча їх можна також знайти в будь- 

якій ділянці уздовж переднього краю груднино-ключично-соскоподібного 

м'яза. Досить часто латеральна кіста шиї непомітна при народженні, але стає 

помітною внаслідок збільшення в дитинстві. 

ФІСТУЛИ ГОРЛОВІ ВНУТРІШНІ є рідкісними і виникають при 

з’єднанні шийної пазухи з порожниною горла тонким каналом, який зазвичай 

відкривається в ділянці мигдалин. Така фістула – наслідок розриву мембрани 

між другою горловою щілиною і кишенею, виникає на певному етапі 

ембріогенезу. 

ФЛЕБОАНГІОДИСПЛАЗІЇ – вади розвитку вен, що клінічно 

виявляється в дитячому і молодому віці. Вони супроводжуються вираженими 

порушеннями кровообігу ураженої кінцівки, викликаючи ранню інвалідизації 

хворих.  

ФОКОМЕЛІЯ (лат. phocomelia;  гр. phoke – тюлень + гр. melos – 

кінцівка) – відсутність або значне недорозвинення проксимальних відділів 

кінцівок, що нагадує кінцівки тюленя. Проксимальна фокомелія – відсутність 

плеча або стегна, дистальна – відсутність передпліччя (радіоульнарна форма) 

або гомілки (тибіофібулярна форма), повна фокомелія – відсутність плеча та 

передпліччя або стегна і гомілки. Відповідно цілком сформована кисть або 

стопа можуть відходити безпосередньо від тулубу (повна фокомелія), 

з'єднуватися з ним за допомогою збережених кісток передпліччя, гомілки 

(проксимальна форма) або прикріплятися до плеча, стегна (дистальна форма). 

Фокомелія буває одне-  і двостороння, іноді в процес втягуються всі чотири 

кінцівки. Перомелія – варіант фокомелії, що поєднується з недорозвиненням 

кистей і стоп. Розрізняють повну (рука або нога відсутній, відповідний відділ 

тулубу закінчується одним рудиментарним пальцем або шкіряним виступом) 



та неповну (плече або стегно недорозвинені, закінчується також одним 

рудиментарним пальцем або шкіряним виступом) формою. 

 

 

 

 
ХАЛАЗІЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ) КАРДІЇ - наслідок недорозвинення 

нервово-м'язового апарату нижнього стравохідного сфінктера або 

випрямлення кута Гіса. 

ХВОРОБА ГІАЛИНОВИХ МЕМБРАН – викликана порушенням 

функції альвеолоцитів II типу, як наслідок браку сурфактанту. Веде до 

розвитку респіраторного дистрес-синдрому (RDS), який часто призводить 

до смерті недоношеного немовляти. 

ХЕЙЛОСХИЗИС – заяча губа. 

ХИМЕРА (гр. chimaira) (Winkler H.,1907):  

а) у древньогрецькій міфології - страховисько із головою лева, тулубом 

кози, хвостом дракона; 

б) в біології, ембріології, генетиці – особина, яка складається з 

ідіотипово різних клітин або клітинних систем. 

Химери, отримані шляхом щеплення або тканинної трансплантації, 

називають штучними. Химерні організми можуть виникати внаслідок 

мутацій, порушення процесу мітозу, розщеплення пластид або 

перекомбінації плазмонів (аутогенні або природні химери).  

          ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ – група спадкових захворювань, що 

характеризується порушенням розвитку скелета (порушення нормального 

окостеніння хрящової тканини, недостатнім або надмірним її утворенням) 

ХРОМОСО́МНІ АБЕРА́ЦІЇ (абера́ ції хромосомного типу, хромосомні 

мутації, хромосомні перебудови) – порушення структури хромосом, які 

відбуваються синхронно в обох хроматидах. Класифікують делеції 



(видалення ділянки хромосоми), інверсії (зміна порядку генів ділянки 

хромосоми на зворотний), дуплікації (повторення ділянки хромосоми), 

транслокації (перенесення ділянки хромосоми на іншу). Хромосомні 

перебудови носять, як правило, патологічний характер і нерідко призводять 

до загибелі організму.  

ХРОМОСОМНІ АБЕРАЦІЇ – НЕРОЗХОДЖЕННЯ  ГОМОЛОГІЧ-

НИХ ХРОМОСОМ  відбувається при першому мейотичному поділі, в 

результаті якого утворюються гамети. Таким чином, одна гамета одержує 

пару хромосом, а друга не одержує жодної. Після другого мейотичного 

поділу утворені гамети містять 24 або 22 хромосоми. Такі гамети 

називаються анеуплоїдними (кількість хромосом у них не дорівнює 23, 

нормальному гаплоїдному набору людини). При заплідненні анеуплоїдної 

гамети нормальною утворюється анеуплоїдна зигота, яка має або три 

однакові хромосоми (трисомія), або тільки одну (моносомія).  

Нерозходження хромосом на ранніх етапах розвитку зиготи призводить до 

розвитку мозаїцизму: присутності в організмі людини двох або більше 

генетично різних клітинних популяцій. Фенотипічні прояви порушень 

коливаються від норми до класичних проявів хромосомних аберацій. Так, 

наприклад, у людини з мозаїчним каріотипом Тернера (45, Х/46, ХХ) прояви 

будуть коливатися від ознак нормальної жінки до проявів класичного 

синдрому Тернера (45, ХО). 

ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ –  у 20% пацієнтів з синдромом 

Дауна визначаються дефекти атріо-вентрикулярних клапанів, а також 

дефекти міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок. При синдромі 

Тернера також у 20% випадків спостерігаються ураження серця, найчастішим 

з яких є коарктація аорти. При трисоміях 13 і 18 хромосом і синдромі 

котячого лементу спостерігається дефект міжшлуночкової перегородки. 

 



ЦЕБОФАЛІЯ – вади розвитку, при якому є дві нероз’єднані очні 

орбіти і рудиментарний ніс. 

ЦЕБОЦЕФАЛІЯ – недорозвинення носа і зближення очей один до 

одного, чому обличчя здається схожим на морду мавпи. 

ЦЕФАЛОПАГ – краніопаг. 

ЦЕФАЛОТОРАКОПАГУСИ – двійникові виродки, сполучені 

головами і грудними клітинами. 

ЦИКЛОПІЯ (СИНОФТАЛЪМІЯ) – вроджений дефект, при якому дві 

очниці зливаються в одну, що містить одне очне яблуко (зазвичай 

поєднується з цикленцефалією). Розрізняють: завершену циклопію – 

одиночний серединно розташовані очі і незавершену циклопію – два злиті 

очі в одній очниці, два кришталика або дві рогівки в одному очному яблуці, 

недорозвинення єдиного серединно розташовані очі. Ці аномалії обумовлені 

дефектами тканин серединної лінії на 19-21 днях вагітності, наслідком яких є 

недорозвиненість переднього мозку і фронтоназальної опуклості. Ці аномалії 

супроводжуються краніальними дефектами, зокрема голопрозенцефалією, 

коли півкулі мозку частково або повністю зливаються в одному теленце-

фальному міхурі. 

ЦИКЛЕНЦЕФАЛІЯ (ЦИКЛОЦЕФАЛІЯ) – вади розвитку у вигляді 

різного ступеня злиття дефектно розвинених півкуль головного мозку. 

ЦЕФАЛОЦЕЛЕ – мозгова грижа з випинанням мозку під шкіру 

голови, обумовлені природженим дефектом черепа. 

ЦИКЛОПІЯ (лат. сyclopia; син. циклоцефалія) – вади розвитку у 

хребетних, при якому очні яблука повністю або частково зрощені і поміщені 

в одній очниці, яка розташована по середній лінії особи. "Циклопи" гинуть на 

перших днів життя. Циклопія розвивається на перших стадіях вагітності, 

саме тоді розвиваються мозок і очі. Зазвичай у "циклопів" відсутній ніс, і 

замість нього над оком розташований мускульний хоботок, через який 

дитина може дихати. Це явище є порушенням розвитку мозку, так що часто 

одночасно з нею у плода виявляються інші дефекти. 



 
ЧЕРЕП БАШТОВИЙ – акроцефалія. 

ЧЕРЕП РОЗЩЕПЛЕНИЙ – краніосхиз. 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВА ГРИЖА – досить рідкісна вада зустрічається у 

1 на 4000- 8000 новонароджених, при якому через дефекти в кістках черепа 

проходять через оболонки мозку, а іноді і його речовина. Виникнення 

черепно-мозкових гриж пов'язують з порушенням розвитку черепа і 

головного мозку в ранніх стадіях ембріонального періоду, коли відбуваються 

зачаток мозкової пластинки і замикання її в мозкову трубку. Серед причин, 

що викликають черепно-мозкові грижі, відзначають інфекційні та інші 

захворювання матері під час вагітності.  

 
ШИСТОҐЛОСІЯ (лат. schistoglossia; гр.  schisis – розщеплення  +  гр.   

glossa  – язик) – роздвоєння язика. 

ШИСТОҐНАТІЯ (лат. schistognathia; гр. schisis – розщеплення + гр. 

gnathos – щелепа) – роздвоєння верхньої  щелепи. 

ШИСТОКРАНІЯ (лат. schistocrania; гр. schisis – розщеплення + гр. 

kranion – череп; син.: краніошиз) – розщеплення  черепа. 

ШИСТОМЕЛІЯ (лат. schistomelia; гр. schisis – розщеплення – + гр. 

melos кінцівка) – розщеплення кінцівок.  

ШИСТОМІЄЛІЯ (лат. schictomyelia; гр. myelos –  розщеплення + гр. 

myelos – мозок; син.: мієлошиз) –  розщеплення  спинного  мозку. 

ШИСТОПОДІЯ (лат. schistopodia; гр.  розщеплення + гр. риs, роdos – 

стопа; син.: подошиз) – розщеплення стопи. 

ШИСТОПРОЗОПІЯ (лат. schistoprosopia; гр. schisis  – розщеплення + 

гр. prosopon – обличчя)  – розщеплення обличчя. 



ШИСТОСТЕРНІЯ (лат. schistosternia; гр. schisis розщеплення + гр. 

sternon груднина) –  розщеплення  груднини. 

ШИСТОХЕЙЛІЯ (лат. schistocheilia; гр. schisis розщеплення + гр. 

chelos губа) – розщеплення губи (так звана заяча губа); буває однобічне, 

двобічне і серединне. 

ШИСТОХЕЙРІЯ (лат. schistocheiria; гр. schisis – розщеплення + гр. 

сheir – рука) – розщеплення кисті. 

ШИСТОЦЕЛЄ (лат. shistocoelia; гр. schisis – розщеплення +   гр.   kele   

– кила) – розщеплення передньої стінки живота. 

ШИЗЕНЦЕФАЛІЯ (лат.  schistocephalia;   гр.  schisis –  розщеплення   

+ гр.  kephale – голова; син.: цефалошиз)–  це рідкісний дефект, при якому 

утворюються великі щілини у півкулях великого мозку, які іноді призводять 

до втрати речовини головного мозку. 

ШОВ ВНУТРІШНЬОЩЕЛЕПНИЙ – непостійний шов, поділ 

щелепної кістиа на дві або три частини. 

ШОВ РІЗЦЕВИЙ – проходить у вигляді вузької, іноді зигзагоподібної 

щілини від різцевого отвори до альвеолярному відростка верхньої щелепи 

між латеральним різцем і іклом; є залишковим з'єднанням предчелюсти з 

верхньою щелепою. 

 
ЩЕЛЕПА ВЕРХНЯ.  Найчастіше спостерігається різне число і форма 

зубних альвеол і, нерідко, –   непарна різцева кістка, властива ссавцям. На 

нижній поверхні кісткового піднебіння по середній лінії іноді утворюється 

валик. Вельми варіюють за розміром і формою різцевий канал і пазуха 

верхньої щелепи. Найважчою аномалією розвитку верхньої щелепи є 

розщеплення твердого піднебіння –  незрощення піднебінних відростків 

верхньощелепних кісток і горизонтальних пластинок піднебінних кісток: 

вовча щелепа (palatum fissum, faux luporum).  Затримка росту верхньої щелепи 



характеризується зменшенням її величини в порівнянні з нормою. Може бути 

порушення зростання всієї щелепи або тільки переднього або заднього 

відділу. Розміри щелепи або будь-якого відділу можуть бути зменшені в 

передньо-задньому вертикальному або поперечному напрямку. Залежно від 

цього будуть різного ступеня виражені естетичні порушення і 

співвідношення зубних рядів. Порушення форми верхньої щелепи 

спостерігається у новонароджених з вродженими заяча піднебіння, при 

кісткових пухлинах, хронічному гіперпластичному періоститі і остеомієліті. 

Виділяють "рахитичну" нижню щелепу, форма якої характеризується 

вигином підборідного відділу вниз. Зустрічаються також поєднані 

порушення. 

ЩЕЛЕПА НИЖНЯ. Права і ліва половини тіла нерідко асиметричні. 

Розміри кута між тілом нижньої щелепи і її гілкою індивідуальні. 

Зустрічається подвоєння отвору підборіддя і отвору нижньої щелепи, а також 

каналу нижньої щелепи.  Нижня щелепа розташовується наперед від 

верхньої, зубна дуга її ширше верхній, чим і пояснюється характер змикання 

не тільки передніх, але і бокових зубів. Для передньої групи зубів характерно 

зворотне перекриття від невеликого з наявністю контактів до глибокого з 

щілиною між передніми зубами в положенні центральної оклюзії. Між 

нижніми різцями, іклами і премолярами спостерігаються трьома. 

Відзначається перевага нижній зубної дуги над верхньою як вздовж, так і в 

поперечному напрямку. Передній щічний горбок I верхнього моляра 

замикається з дистальним щічних горбиком I нижнього моляра або потрапляє 

в проміжок між I і II нижніми молярами. 

ЩЕЛЕПА НИЖНЯ ВІДРОСТОК КРЮЧКОПОДІБНИЙ – 

аномальний кістковий виступ на внутрішній стороні віникового відростка 

нижньої щелепи. 

ЩЕЛЕПНІ КІСТКИ – розмір щелепи може збільшуватися або 

зменшуватися в поздовжньому, вертикальному і поперечному напрямках. 

Збільшення розмірів верхньої і нижньої щелеп є одним із симптомів 



акромегалії і проявляється в основному у дорослих. Збільшення всіх відділів 

нижньої щелепи зустрічається при сімейної патології і зазвичай 

супроводжується недорозвиненням розмірів верхньої щелепи. Симетричне і 

пропорційне недорозвинення всіх відділів верхньої та нижньої щелепи 

спостерігається при таких захворюваннях, як синдром Робена і хвороба 

Крузона. Недорозвинення поздовжніх і поперечних розмірів половини 

нижньої щелепи спостерігається при патології скронево-нижньощелепного 

суглоба, а саме виросткового відростка. Недорозвинення щелеп у 

вертикальному розмірі виявляється при вродженій адентії і після раннього 

видалення молочних зубів. 

ЩІЛИНА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ (син.: gnathoschisis, schistognathia) – 

захоплює альвеолярний відросток на кордоні власне щелепи і передчелюсти, 

виникає внаслідок незарощення верхньощелепного і середнього носового 

відростків, може досягати до різцевого отвору; буває одне- і двостороннім, 

часто поєднується з розщепленням верхньої губи і піднебіння. 

ЩІЛИНА ГРУДНИНИ –  це вада, що виникає внаслідок порушення 

росту по серединній лінії двох пластинок мезодерми, з яких формується ця 

кістка. За наявності щілини груднини або відсутності її нижньої третини 

серце може випинати крізь цей дефект або навіть знаходитись поза грудною 

порожниною (ектопія серця). Часом дефект поширюється і на черевну 

стінку, спричиняючи цілий спектр порушень, відомих як пентада Кентріла, 

у якій поєднуються:  

1) щілина груднини; 

2) ектопія серця; 

3) омфалоцеле; 

4) діафрагмальна грижа; 

5) природжені вади серця (дефект міжшлуночкової перегородки, 

тетрада Фалло). 

          ЩІЛИНА СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КАНАЛУ – нижня гіпоспадія. 



ЩІЛИНИ ОБЛИЧЧЯ розділяються на передні і задні. Точкою 

розпізнавання служить різцевий отвір. До передніх щілин відносяться: бічна 

щілина губи, щілина верхньої щелепи і щілина між первинним і вторинним 

піднебінням. До задніх щілин відносяться: щілина вторинного піднебіння і 

щілина язичка. Передні щілини обличчя, у свою чергу діляться на прямі і 

косі. Серед аномалій розвитку обличчя найчастіше зустрічається природжена 

розщілена (розщеплення) губи – так звана заяча губа, labium leporinum 

(частота 0,1-0,14%, декілька частіше у хлопчиків). Вона виникає внаслідок 

порушення зрощення середнього носового відростка з максилярним. Заяча 

губа зазвичай буває односторонньою (80% всіх розщелин губи), рідше –

двосторонньою. Ще рідше ця аномалія поєднується із зяючою очно- 

носовою щілиною. Може також поєднуватися з голопрозенцефалією. При 

незрощенні піднебінних відростків виникає природжений дефект, названий 

вовчою пащею, faux lupinum (частота 0.04%, у дівчаток зустрічається 

частіше, ніж у хлопчиків), при якому є розщілена (щілина, розщеплення) 

твердого і м'якого піднебіння різної протяжності. При серединному 

розщеплюванні губи дефект виникає в результаті порушення злиття 

медіальних носових відростків. 
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