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ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ 

А.О. Масленко 

Науковий керівник – професор В.І. Бумейстер 

Медичний інститут Сумського державного університету 

Кафедра нормальної анатомії людини 

 Скелетна м’язова тканина складає близько 40 % маси тіла та містить у 

внутрішньоклітинному та позаклітинному просторі значні об’єми води. Тому вплив 

загальної дегідратації, яка виникає як наслідок значних та нераціональних фізичних 

навантажень за спекотливих умов, викликає порушення компенсаторних та регенераторних 

механізмів.  

Результатом цього стала необхідність поглибленого вивчення гістологічної 

характеристики м’язової тканини для подальшого розроблення нових експериментально-

теоретичних підходів до проблеми регенерації м’язів, оптимізації протікання запальних 

процесів, які передбачають з'ясування біологічних механізмів, що лежать в основі  

регенерації та факторів, які керують нею.  

Метою нашого дослідження було визначення гістологічних особливостей поперечно-

посмугованої м’язової тканини щурів, які зазнали впливу загального зневоднення. 

Дослідження проведено на 10 статевозрілих самцях щурів з масою тіла 180-200 г. 

Щури були розподілені на контрольну (5 тварин) та експериментальну групу, якій 

моделювався важкий (сублетальний) ступінь загального зневоднення (5 тварин протягом 9 

діб знаходились на повністю безводній дієті). По досягненню відповідного ступеня 

дегідратації (визначали за ступенем водного дефіциту, який складав більше 10 %) тваринам 

під ефірним наркозом проводилася декапітація та для гістологічного дослідження 

відбиралися м’язи задньої групи гомілки ( m. triceps surae) у фасціальному футлярі. Видалені 

м’язи фіксували у 10% нейтральному формаліні упродовж доби, потім зневоднювали у 

спиртах зростаючої концентрацiї та заливали у парафiн. Готували гiстологiчнi препарати 

товщиною 10 мкм, зрізи робили у поздовжньому та поперечному напрямках, забарвлювали 

гематоксилін-еозином і за Ван-Гізоном та проводили дослідження за допомогою світлового 

мікроскопа "Olympus".  

При дослідженні гістологічних зрізів з препаратів експериментальної групи епімізій 

та ендомізій не візуалізувалися в більшості випадків. За рахунок чого пучки м’язових 

волокон мали щільне розташування. Ядра розташовувалися без чіткої межової 

закономірності, спостерігалося зменшення їх кількості, місцями скупчення під плазмолемою. 

Таким чином, важкий (сублетальний) ступінь загального зневоднення приводить до 

дистрофічних та атрофічних процесів у м’язах задньої групи гомілки, що проявляється у 

зменшенні кількості ядер та деформації м’язових волокон.  
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Серед всіх структур центральної нервової системи мозочок характеризується 

найбільш вираженою анатомічною мінливістю, яка обумовлена складною просторовою 

конфігурацією білої речовини мозочка. 

Мета роботи – дослідити будову та вивчити закономірності індивідуальної 

анатомічної мінливості ІІ-ІІІ часточок півкуль мозочка людини. 


