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Вступ

Контроль якості клінічної діа-
гностики здійснюється шляхом
аналізу заключного клінічного
та патологоанатомічного діагно-
зів. Порівняння двох діагнозів
проводять за відомими лікарям
правилами.

Поняття «збіг» і «розходжен-
ня» клінічного та патологоана-
томічного діагнозів доцільне сто-
совно рубрик «Основне захво-
рювання», тобто початкова при-
чина смерті. При аналізі врахо-
вується тільки діагноз, записа-
ний на першій сторінці історії
хвороби. Згідно з правилами
встановлення клінічного та па-
тологоанатомічного діагнозів,
мають бути чітко виділені ос-
новне захворювання, усклад-
нення та супровідне захворю-
вання [1–4; 6–8].

Розходженням діагнозів (РД)
слід вважати розбіжності будь-
якої нозологічної одиниці з руб-
рики основного захворювання:

— за її суттю та наявністю
(гіпер- і гіподіагностика);

— за локалізацією (у тому
числі в межах одного органа);

— за етіологією та характе-
ром патологічного процесу (на-
приклад, гостре порушення моз-
кового кровообігу — ішемічний
інфаркт або внутрішньомозко-
вий крововилив).

Категорія РД — важлива ха-
рактеристика, яка вказує як на
об’єктивні можливості вірної
прижиттєвої діагностики, так і
на значення діагностичної по-
милки для кінця захворюван-
ня. З одного боку, РД характе-
ризує якість роботи лікаря-клі-

ніциста, з другого — сумлінність
і професіоналізм лікаря-пато-
логоанатома, а також спромож-
ність керівництва лікувально-
профілактичного закладу (ЛПЗ)
забезпечити надання кваліфі-
кованої своєчасної медичної до-
помоги населенню.

Існують три категорії розхо-
дження клінічного та патолого-
анатомічного діагнозів.

I категорія — захворюван-
ня не було розпізнане на попе-
редніх етапах або у даному лі-
кувальному закладі встанов-
лення вірного діагнозу було не-
можливе через тяжкість стану
хворого, розповсюдженість па-
тологічного процесу, коротко-
часність перебування пацієнта
в даному закладі.

Причини РД за І категорією
завжди об’єктивні.

II категорія — захворюван-
ня не було розпізнане у даному
лікувальному закладі у зв’язку
з недоліками в обстеженні хво-
рого, відсутністю необхідних
і доступних досліджень; при
цьому необхідно враховувати,
що правильна діагностика не
обов’язково вирішально впли-
нула на кінець захворювання,
але правильний діагноз міг бути
і повинен був бути поставле-
ний.

Таким чином, частина випад-
ків РД за ІІ категорією є наслід-
ком об’єктивних труднощів діа-
гностики, а частина — суб’єк-
тивних причин.

III категорія — неправильна
діагностика зумовила помилко-
ву лікарську тактику, що вияви-
лося визначальним у летально-
му кінці захворювання [1; 2].

Причини РД за ІІІ категорією
здебільшого суб’єктивні, але
можуть бути й об’єктивними.

Джерела та причини РД мо-
жуть бути об’єктивними та суб’єк-
тивними.

Об’єктивні причини помилко-
вого діагнозу:

— короткочасність перебу-
вання хворого в медичному
закладі;

— неможливість обстеження
у зв’язку з тяжким станом хво-
рого;

— об’єктивні труднощі діа-
гностики: атиповість розвитку та
перебігу процесу, рідкість за-
хворювання, обмеженість діа-
гностичних методів у лікуваль-
ному закладі.

Суб’єктивні причини помил-
кової діагностики зумовлені
рівнем підготовки та кваліфі-
кації лікаря, а саме:

— недообстеженням хворого;
— недостатністю анамнес-

тичних даних;
— недостатністю або пере-

оцінкою даних клінічного обсте-
ження (лабораторних, рентге-
нологічних та ін.);

— недостатністю або пере-
оцінкою висновку консультанта;

— невірним оформленням
діагнозу [1–4].

Відомо, що клінічний перебіг
деяких захворювань та їхніх ус-
кладнень доволі схожий, часто
«маскується» під інші нозоло-
гічні одиниці. У деяких випад-
ках лікар не використовує усі
доступні діагностичні можливос-
ті або ж не має їх зовсім, а інко-
ли неточно розцінює прояви
хвороби. Тим же часом діагно-
стичні можливості лікаря завж-
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ди обмежені рівнем забезпечен-
ня лікарняного закладу сучас-
ним обладнанням і технологія-
ми обстеження хворого. Тому,
у середньому, більше ніж у 15 %
хворих заключні клінічні діагно-
зи виявляються помилковими,
і ці показники не мають тенден-
ції до зниження. Так, у клініках
США і Великобританії РД три-
мається на рівні 10–30 %, в Єв-
ропейських клініках — 15 %, у
ЛПЗ Росії — 10–14%, в Україні
— 12–18%. У багатопрофіль-
них стаціонарах, що надають
швидку допомогу, РД навіть тео-
ретично не може бути нижче
10 % [5].

Метою нашого дослідження
були оцінка якості діагностики у
ЛПЗ Одеси та Одеської області
за допомогою аналізу заключ-
ного клінічного та патологоана-
томічного діагнозів і визначення
відсотка їх розходження.

Матеріали та методи
дослідження

Вивчались історії хвороби та
протоколи автопсій померлих у
ЛПЗ Одеси та Одеської області
за 2007 р. та 9 міс. 2008 р.

Результати дослідження
та їх обговорення

Загальна питома вага ав-
топсій у ЛПЗ Одеської області у
2007 р. становила 76,2 %; у
2008 р. (за 9 міс.) — 65,5 %.

Найвищі показники у Кодим-
ському районі (100 %), Балт-
ському (92,3 %), Фрунзівському
(92 %), Ренійському (90,1 %).

Найнижчі показники зареєст-
ровані в Березівському (1,9 %)
та Іванівському районах (4 %).
Порівняно з 2007 р., у 2008 р.
знизилися показники у Б.-Дніст-
ровському (з 91,1 до 79 %),
Ізмаїльському (з 97,9 до 81,5 %),
Кілійському (з 84,4 до 64,4 %),
Саратському (з 72,1 до 53,9 %)
районах. Натомість зросли у
В. Михайлівському (з 30,8 до
88,8 %), Миколаївському (з 57,1
до 75 %), Ширяївському ( з 46,7
до 80 %) районах .

Питома вага автопсій у
лікарнях Одеси становила у
2007 р. 63,8 %, у 2008 (9 міс.)

— 61,6 %. Дещо знизився від-
соток автопсій за вказаний тер-
мін у МКЛ № 5 (з 55,5 до 32,4 %),
МКЛ № 7 (з 85,2 до 76,3 %)
та інфекційній лікарні (з 94 до
70,1 %).

В обласних стаціонарах: у
2007 р. — 61,7 %; 2008 (9 міс.)
— 65,9 %. Найвищий показник
автопсій — в Обласній психіат-
ричній лікарні № 1: у 2007 —
93 %; у 2008 (9 міс.) — 91,5 %;
найнижчий — у 2007 р. в Облас-
ному протитуберкульозному дис-
пансері — 39,7 %; у 2008 р. — в
Обласному центрі СНІД (55,7 %).

Таким чином, тільки близько
75 % померлих у ЛПЗ Одеси та
Одеської області піддавалися
автопсійному дослідженню.

Стосовно якості діагностики
наведемо такі дані (таблиця).

За 2007 р. було зареєстрова-
но 361 випадок РД, що стано-
вило 10 %. Із них у ЛПЗ районів
— 119 (8,5 %) випадків; у ЛПЗ
Одеси — 133 (9,3 %); в облас-
них стаціонарах — 109 (14,3 %).
За 9 міс. 2008 р. РД зареєстро-
вано у 304 випадках, що стано-
вило 11,3 %. Із них у ЛПЗ райо-
нів — 82 (8,4 %), у стаціонарах
міста — 151 (14,8 %), в облас-
них стаціонарах — 71 (10,8 %).

Таким чином, якість діагнос-
тики у ЛПЗ Одеси та Одеської
області суттєво не змінилася.

Серед ЛПЗ Одеси та Одесь-
кої області багато профільних за-
кладів, куди потрапляють хво-
рі, які вже пройшли обстеження
на догоспітальному етапі (про-
титуберкульозні заклади, центр
СНІД, онкодиспансер). Занепо-

Таблиця
Кількість автопсій та якість діагностики

у ЛПЗ Одеси й Одеської області
за 2007 р. та 9 міс. 2008 р.

2007 р.                  2008 р.

             ЛПЗ Кількість РД % Кількість РД %автопсій автопсій

Одеська область

Ананьїв 14 1 6,7 9 0 0
Арциз 50 8 40 44 2 4,5
Б.-Дністровський 41 2 4,9 34 4 11,7
м. Б.-Дністровський 231 9 3,9 155 13 8,3
Балта 89 11 12,4 72 13 18
Біляївка 89 15 16,9 30 7 23,3
Березівка 6 3 50 1 0 0
Болград 87 2 2,3 78 7 8,9
В. Михайлівка 9 0 0 16 0 0
Іванівка 10 2 20 1 0 0
Ізмаїл 189 25 13,2 124 9 7,25
Кілія 54 4 7,4 29 0 0
Кодима 64 0 0 31 0 0
Комінтерново 14 2 14,3 8 1 12,5
Котовськ 70 7 10 50 3 6
Кр. Окни 7 0 0 9 0 0
Любашівка 15 0 0 22 1 4,5
Миколаївка 8 0 0 6 0 0
Овідіопіль 97 8 8,2 31 10 25,8
Роздільна 40 6 15 30 1 3,3
Рені 58 4 6,9 55 1 1,8
Сарата 49 3 6,1 30 4 13,3
Саврань 7 2 28,6 3 0 0
Татарбунари 58 5 8,6 43 5 11,6
Тарутино 13 0 0 15 0 0
Фрунзівка 17 0 0 23 1 4,3
Ширяєво 7 0 0 16 0 0
Разом 1393 119 8,5 965 82 8,4
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коєння викликають стаціонари,
у яких РД тримається на по-
значці «0». Це переважно ра-
йонні лікарні: Березівська, В. Ми-
хайлівська, Іванівська, Кілійсь-
ка, Кодимська, Красноокнянсь-
ка, Миколаївська, Савранська,
Тарутинська, Ширяївська.

Безсумнівно, така ситуація
здебільшого зумовлена відносно
невисоким професійним рівнем
патологоанатомів-сумісників.

У ЛПЗ Одеси стрімко зріс
відсоток РД у МКЛ № 3, МКЛ
№ 7, МКЛ № 8, міській проти-
туберкульозній лікарні. Нато-
мість в обласних стаціонарах:
ОКЛ і ОПЛ № 2 — відмічається
падіння відсотка розбіжностей
заключних діагнозів.

Структура РД досить стабіль-
на, коливання відмічаються між
кількістю РД І та РД ІІ категорій
(рисунок).

Найбільший відсоток РД у
2007 р. за терміном перебуван-
ня у стаціонарі зареєстровано
у випадках, коли хворі помер-

ли протягом першої доби. У
2008 р. — найбільший показник
серед хворих, які померли про-
тягом перших 3 діб, на друго-
му місці — померлі протягом
першої доби, що цілком зрозу-
міло. Викликає занепокоєння
той факт, що протягом перших

2 тиж. перебування хворих у
ЛПЗ більш як у кожного деся-
того померлого був встановле-
ний помилковий діагноз.

Щодо якості діагностики різ-
них захворювань, то вона не є
однаковою. За даними літера-
тури, деякі захворювання, у то-
му числі хвороби сечостатевої
системи, органів дихання та
новоутворення, діагностуються
гірше. Так, у стаціонарах Моск-
ви кількість РД серед хвороб
сечостатевої системи сягає 35–
40 %, органів дихання — 25–
30 %, при новоутвореннях —
15–20 %. У США щороку неточ-
но діагностується до 30 тис. но-
воутворень і близько 100 тис.
інших захворювань [1; 2].

Згідно з даними ЛПЗ Одеси
та області за 2007 р., найбіль-
ша кількість випадків РД трапи-
лася при інфекційних хворо-
бах, новоутвореннях, хворобах
системи кровообігу. У 2008 р.
цей перелік доповнили хворо-
би органів травлення.

Серед причин РД домінують
об’єктивні чинники: коротко-
часне перебування хворого у
ЛПЗ становить 24,2 % у 2007 р.,
30,5 % у 2008 р.; тяжкий стан
хворого у 24,2 % випадків у
2008 р. завадив проведенню
якісного обстеження. Об’єктив-
ні труднощі стали причиною РД
у 19,4 % хворих у 2007 р. та у
15,8 % — у 2008 р. Проте ще
залишається великою частка

2007 р.                  2008 р.

             ЛПЗ Кількість РД % Кількість РД %автопсій автопсій

Одеса

МКЛ № 1 491 31 6,3 324 36 11,1
МКЛ № 3 65 1 1,5 54 7 12,9
МКЛ № 5 40 7 17,5 24 4 16,6
МКЛ № 7 58 5 1,7 29 2 6,8
МКЛ № 8 57 6 10,5 47 15 31,9
МКЛ № 9 41 7 17 51 9 17,6
МКЛ № 10 240 21 8,8 178 23 12,9
МКЛ № 11 184 27 14,4 121 15 12,4
Кл. ОДМУ — — — 5 2 40
Міськ. тублікарня 205 5 2,4 144 24 16,6
Інфекційна лікарня 67 22 33,3 40 14 35
Шпиталь ІВВ 1 1 100 0 0 0
Разом 1449 133 9,3 1017 151 14,8

Обласні ЛПЗ

ООД 79 8 10 73 10 13,6
ОДКЛ — — — 53 16 30,1
ОКЛ 258 62 24 201 24 11,9
ОКТЛ 119 4 3,4 121 2 1,6
ОТД 48 5 9,9 41 5 12,1
ОПЛ № 1 147 11 7,5 140 11 7,8
ОПЛ № 2 65 19 29,2 28 3 10,7
Обл. центр СНІД 45 0 0 34 0 0
Разом 761 109 14,3 691 71 10,2
Узагальнено 3604 361 10,0 2673 304 11,3

54 %

9 %

37 %

9 %

44 %

47 %

РД ІІ

РД ІІІ РД І РД ІІІ РД І

РД ІІ

Рисунок. Питома вага розходжень діагнозів за категоріями у ЛПЗ
Одеси й Одеської області: а — 2007 р.; б — 2008 р. (9 міс.)

а б

Закінчення таблиці
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РД, обумовлена суб’єктивними
причинами, а саме недообсте-
женням хворих. Так, у 2007 р.
цей показник становив 36,3 % і
знизився у 2008 р. до 17,5 %.
Недостатність анамнестичних да-
них у 2008 р. відмічена у 1,8 %
випадків, недостатність даних
клінічного обстеження зросла з
2,5 % у 2007 р. до 9,4 % у 2008 р.
Сталим залишається таке яви-
ще, як невірне оформлення за-
ключного діагнозу — 17,7 % у
2007 р. та 16,4 % у 2008 р.

Висновки

Для підвищення якості клі-
нічної діагностики захворювань
у ЛПЗ Одеси та Одеської об-
ласті з метою надання кваліфі-
кованої медичної допомоги на-
селенню необхідно:

1. Збільшити кількість додат-
кових методів досліджень під
час автопсій (бактеріологічний,
вірусологічний, цитологічний,
гістохімічний та ін.), які надають
можливість більш кваліфіко-
вано й обгрунтовано робити ви-

сновки про першопричину смер-
ті.

2. Обгрунтовувати відмови
ЛПЗ від автопсійного досліджен-
ня.

3. Підвищувати кваліфікацію
лікарів-патологоанатомів, за-
лучати їх до спільних клінічних
обговорень тяжких терапевтич-
них і хірургічних випадків.

4. Посилити контроль за
оформленням медичної доку-
ментації, яка надсилається на
автопсію.

5. Підвищити контроль за якіс-
тю автопсій, проведених ліка-
рями-сумісниками.

6. Пропонувати відповідні
проблеми для обговорення на
засіданнях наукового товари-
ства патологоанатомів Одеси
та Одеської області із запрошен-
ням провідних фахівців із цих
питань.
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У порушенні внутрішньо-
утробного розвитку плода важ-
ливу роль відіграє патологія
плаценти — у першу чергу та,
яка призводить до плацентар-
ної недостатності. Сьогодні при-
діляється велика увага анти-
фосфоліпідним антитілам (АФА)
та їх ролі в акушерській та екс-
трагенітальній патології. У па-
тогенезі антифосфоліпідного
синдрому при вагітності основ-

ним ланцюгом є підвищення
тромбоутворення, у тому числі
й у судинах плаценти. У зв’яз-
ку з цим великого значення на-
буває гістологічна й імуногісто-
хімічна оцінка стану структур
плаценти від жінок із хронічним
пієлонефритом і підвищеним
рівнем АФА.

Мета роботи полягала у ви-
значенні морфологічних та іму-
ногістохімічних особливостей

плацент жінок із хронічним піє-
лонефритом і різним рівнем
АФА.

Матеріали та методи
дослідження

З метою вивчення морфо-
логічних та імуногістохімічних
особливостей материнської і
плодової частин плаценти жі-
нок із хронічним пієлонефри-
том і різним рівнем АФА (ан-

УДК 618.36:618.3:616.61-002+616-097

Т. Д. Задорожна, О. І. Єщенко, Т. В. Волошина

МОРФОЛОГІЧНІ Й ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ФЕТАЛЬНОЇ

ЧАСТИН ПЛАЦЕНТИ ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМ
ПІЄЛОНЕФРИТОМ У ПОЄДНАННІ З ПІДВИЩЕНИМ

РІВНЕМ АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», Київ




