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Передмова
Медико-біологічні дисципліни, до яких належать гістологія, цитологія та ембріо
логія, формують міцну основу знань майбутнього лікаря. Грунтовна підготовка
з фундаментальних дисциплін дає можливість лікареві не лише діяти за інструкціями, а й робити діагностичний та лікувальний вибір у ситуації невизначеності,
яка нерідко виникає в клініці, особливо в екстремальних ситуаціях.
Другою, не менш важливою причиною появи цієї книги є впевненість багатьох фахівців у тому, що реформа медичної освіти в Україні повинна супроводжуватися розробкою та впровадженням міждисциплінарних підходів до
викладання фундаментальних дисциплін. Не в останню чергу це стосується
ембріології. Адже саме ембріологія висвітлює механізми формування органів та
систем, критичні періоди їхнього розвитку, тератогенні фактори, які здатні порушувати формотвірні процеси, та інше. Погіршення екологічної ситуації в усьому
світі, зростання кількості медичних препаратів, з якими має справу вагітна жінка, консервантів та штучних сполук у складі продуктів, які споживаються населенням, призводить не тільки до порушення нормального розвитку ембріона,
але й до більш значних наслідків – зниження фертильності молодого покоління.
Отже, надзвичайно актуальним є збереження репродуктивного здоров’я населення та вдосконалення методів діагностики патологій, пов’язаних із цією проблемою, що потребує міждисциплінарного підходу.
Зростання кількості вроджених вад різних органів, з одного боку, та значні
кроки науки в напрямку вирішення репродуктивних проблем, з іншого – ось
діапазон аспектів, які потребують суттєвого перегляду навчальних підходів та
є вагомими аргументами для поглиблення вивчення ембріології в процесі підготовки майбутніх лікарів. У зв’язку з цим постає питання про необхідність розширення змісту ембріологічної підготовки і, можливо, створення окремого курсу
“Клінічна ембріологія”, який міг би стати актуальним на останньому році навчання або на післядипломному етапі медичної освіти сімейних лікарів, педіатрів,
неонатологів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, спеціалістів з пренатальної діагностики, генетиків, патологоанатомів.
Існує величезна кількість інформації, яка розкриває найменші деталі органогенезу – від клітинної диференціації до генетичних аспектів, а широке викладення тонких нюансів ембріогенезу занурює читача у глибини теоретичної
ембріології. У той же час клінічна спрямованість ембріології вимагає окреслення
ключових, найбільш критичних процесів ембріогенезу, результатом яких є утворення того чи іншого органа і системи. У процесі створення даного посібника
співпраця фахівців з гістології, генетики, репродуктології дозволила сконцентрувати увагу на важливих з клінічної точки зору процесах розвитку людини, порушення яких призводить до формування великих та малих структурних вад. Авторам вдалося продемонструвати “клінічне значення ембріональних процесів”:
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вплив порушення органогенезу на виживаність плода і загальне здоров’я дитини
після народження; можливість діагностики вади, починаючи з пренатального
періоду; можливість корекції вади будь-яким шляхом до або після народження.
Не дивно, що поява навчального посібника, присвяченого медичній ембріології, не залишила байдужими і викликала жваву дискусію не тільки представників медико-біологічних дисциплін, але й клініцистів. Редактор і автори висловлюють щиру вдячність офіційним рецензентам – професорам О. Д. Луцику,
С. Б. Геращенку, В. І. Шепітьку, О. В. Атаману, В. А. Дігтярю, і учасникам неформального обговорення – професорам В. І. Чергинцю, О. Є. Абатурову, доценту
О. Ю. Смирнову – за цінні зауваження і корисні поради.

Завідувач кафедри гістології та ембріології
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
член-кореспондент НАМН України, професор Ю. Чайковський
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