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28 СЕКЦІЯ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І» 

Таким чином, перебування тварин за умов впливу загального зневоднення середнього 

ступеня призводить до деструктивних процесів у м’язових волокнах язика, що проявляється 

порушенням регулярності поперечної посмугованості, зменшенням й деформацією основних 

його елементів. 

 

 

БУДОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ ЛИСТКІВ КОРИ 

МОЗОЧКА ЛЮДИНИ 

О.М. Добровольська, Н.І. Мар’єнко 

О.Ю. Степаненко (к.мед.н., доц.) 

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна 

Кафедра гістології, цитології та ембріології 

Одним з найбільш актуальних напрямків сучасної нейроморфології є дослідження 

особливостей анатомічної мінливості мозочка на мікро- і макроанатомічних рівнях з 

урахуванням гендерних та вікових особливостей. 

Мета дослідження - вивчити особливості анатомічної мінливості листків кори 

мозочка людини.  

Завдання: дослідити морфофункціональні особливості мозочка у нормі; виявити межі 

і закономірності індивідуальної мінливості кількісних параметрів кори мозочка. 

Досліджено 25 мозочків померлих людей у віці 20-90 років, які померли від причин, 

не пов'язаних з патологією ЦНС. Із отриманих серійних зрізів мозочків виготовляли 

гістологічні препарати з фарбуванням гематоксилін-еозином, методом Нісля з подальшою 

морфометрією за допомогою комп'ютерної програми «Image Tool» і статистичним аналізом 

отриманих результатів.  

Під час морфологічного дослідження листків мозочка встановлено, що залежно від 

співвідношення висоти і ширини листка (СВШ) було виділено 5 варіантів форми листків: 1-й 

варіант: СВШ варіює від 0,25 до 0,49, такі листки малого розміру, мають форму низького 

широкого прямокутника або півмісяця, складають 15,3% від усіх листків; 2-й варіант: СВШ 

0,5-0,75, листки мають форму трикутника або півкола, складають 20,7%; 3-й варіант: СВШ 

становить 0,75-1,25, листки середнього розміру, мають форму квадрата, складають 32,7%;   

4-й варіант: СВШ 1,26-1,79, листки великі, мають форму прямокутника, складають 21,7%;   

5-й варіант: СВШ 1,8-3,77, листки великі, подовжені складають 7,5%. Середня довжина 

гангліонарного шару склала 4067 мкм. Середня кількість клітин Пуркіньє на листку в цілому 

склала 18,9, а середня кількість клітин Пуркіньє на 1 мм гангліонарного шару - 4,69 клітин. 

Середня відстань між центрами клітин Пуркіньє склала 234 мкм. 

Таким чином встановлено, що існує виражена індивідуальна анатомічна мінливість 

листків мозочка людини. Морфометричні параметри листків залежать від їх форми, 

розташування і ставлення до конкретної часточки і філогенетичної зоні мозочка. 

 

 

МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ЗАГАЛЬНОГО 

ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ 

Ковчун В.Ю. 

Науковий керівник – д.м.н., проф. Сікора В.З. 

Сумський державний університет, кафедра нормальної анатомії людини 

Актуальність. Розлади водно-електролітного балансу супроводжують чисельні 

захворювання. Патологія підшлункової залози (ПЗ) за розповсюдженістю, частковій втраті 

працездатності  та смертністю являються однією з актуальних проблем сучасної медицини.  

Метою даної роботи було вивчення особливостей структурно-функціональних змін 

ПЗ щурів за умов загальної дегідратації організму. 

Матеріали і методи дослідження. Дослід був проведений на 24 статевозрілих білих 

щурах-самцях, які перебували в стаціонарних умовах віварію. Тварини були розподілені на 


