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136 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 

ушивання всіх шарів рани, операцію завершили накладанням вузлових швів на рану та 

асептичної пов’язки 

   Висновок. Таким чином даний метод не скалада великих складностей у виконанні та є 

економічно вигідним для  моделювання атрезії загального печінкового протоку, що дозволяє 

використовувати його для експериментальних досліджень з вивчення морфологічних та 

біохімічних змін в печінці та організмі в цілому. 

 

 

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ЯК ОДИН З НАЙЦІКАВІШИХ ОБ’ЄКТІВ СУЧАСНОЇ 

МОРФОЛОГІЇ 

Мірошніченко О.В., 

Науковий керівник -  д.м.н., професор Сікора В.З. 

СумДУ,  кафедра анатомії людини 

              Підшлункова залоза –  орган,який є залозою мішаної секреції. Завдяки поєднанню 

зовнішньо-секреторної та ендокринної функції вона  бере участь практично в усіх 

фізіологічних процесах організму від травлення до процесів адаптації. Через морфологічні 

особливості та складність регуляції  функцій, діагностика різноманітних патологічних станів 

підшлункової залози   надзвичайно ускладнилось. Морфо-функціональні особливості 

підшлункової залози в нормі та під впливом різноманітних факторів в даний час недостатньо 

вивчені,що утруднює корекцію патологічних станів підшлункової залози в практичній 

медицині. 

                  Підшлункова залоза – це друга за величиною залоза травної системи зі складною 

трубчасто-альвеолярною будовою,яка виробляє підшлунковий сік,що по протоці надходить у 

дванадцятипалу кишку (ферменти для перетравлення білків) і гормони (інсулін і глюкагон) в 

кров,що регулюють обмін вуглеводів. За гістологічною будовою підшлункова залоза 

відноситься до ряду альвеолярних. Її часточки розділені між собою пухкою сполучною 

тканиною,по якій проходять кровоносні та лімфатичні судини,нервові волокна і вивідні 

протоки.  

                 Під впливом на організм несприятливих екологічних чинників підшлункова залоза 

зазнає певних морфологічних змін,  внаслідок яких відбувається  порушення функціонування 

органу. Зміни проходять в паренхіматозних структурах, виявляються ознаки 

дистрофії,набряку,зміни розмірів острівкового апарату. 

               Слід зазначити,що даних про морфологічні зміни підшлункової залози під дією 

шкідливих чинників навколишнього середовища в літературі недостатньо. Зокрема, відсутня 

інформація про морфо-функціональні зміни підшлункової залози за умов дегідратації 

організму. Дослідження цього питання дозволить більш детально вивчити етіопатогенез 

захворювань, пов’язаних зі зневодненням організму та розробити можливі шляхи корекції 

цього патологічного стану. 

 

 

ANATOMIA - REGINA MEDICINAE EST 

Окунь Т., студ. 1-го курсу 

Науковий керівник – проф.. Бумейстер В.І. 

Сумський державний університет, кафедра анатомії людини 

«Лікар, не анатом, не тільки  

не корисний, а й шкідливий» 

      Є.Й. Мухін 

Анатомія людини має важливе прикладне значення для медицини. Назва науки 

«анатомія» походить від грецького слова anatemno — розтинати, розчленяти, розсікати, і її 

суть полягає у вивченні будови організмів та їх органів шляхом розтину тканин. 


