3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Topical Issues of Theoretical and Clinical Medicine

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
(м. Суми, 20-21 квітня 2017 року)

Суми
Сумський державний університет
2017

82

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

аорти: початок чревного стовбура на досліджених нами препаратах проектується на хребетний
стовп на ділянці від нижнього краю до нижнього краю лівих половин тіл хребців.
Висновки. Від народження і до 13 років відмічається опускання рівня відходження
чревного стовбура, причому знижуються і верхня і нижня межі його проекції на хребет.
Починаючи з 14 років, верхня межа зони проекції початку чревного стовбура стабілізується, а
нижня продовжує опускатися.
МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ТОНКОЇ КИШКИ У ЩУРІВ МОЛОДОГО ВІКУ ЗА
УМОВ ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ
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Дегідратація як один із видів порушення водно-електролітного балансу розвивається під
час інфекційних хвороб, порушень роботи травної та видільної систем, при посиленій фізичній
роботі без відновлення втраченої рідини, під час припинення вживання води в екстремальних
умовах тощо. Внутрішньоклітинна дегідратація призводить до зміни структури та функцій
внутрішніх органів і може бути чинником патогенезу різноманітних хвороб.
Метою даного дослідження є вивчення морфометричних особливостей тонкої кишки
щурів молодого віку за умов впливу середнього ступеня внутрішньоклітинної дегідратації
організму.
Робота є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії
людини СумДУ «Закономірності вікових і конституціональних морфологічних перетворень
внутрішніх органів і кісткової системи за умов впливу ендо- і екзогенних чинників і шляхи їх
корекції» (№ державної реєстрації 0113U001347) та фрагментом НДР МОН України
«Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення
гомеостазу» (№ державної реєстрації 0109U008714).
Експеримент було проведено на 12 щурах молодого віку, які були розділені на
контрольну та піддослідну групи по 6 щурів у кожній. Щурам експериментальної серії
моделювався середній ступінь внутрішньоклітинного зневоднення за моделлю А. Д.
Соболєвої. Вивчення мікропрепаратів проводили з використанням світлового мікроскопа та
програми «Digimizer».
Було виявлено такі зміни: загальна товщина стінки тонкої кишки збільшилася на 5,33 %
(р = 0,1425), товщина слизової та підслизової оболонок - на 14,47 % (р = 0,0074) та 8,92 % (р =
0,4283). Товщина поздовжнього та циркулярного шара м’язової оболонки зменшилася на 39,96
% (р = 0,0002) та 38,76 % (р = 0,0003), а висота покривних епітеліоцитів - на 17,61 % (р =
0,0027) відповідно контрольної групи.
Таким чином, перебування тварин в умовах впливу середнього ступеня
внутрішньоклітинної дегідратації призводить до морфометричних змін тонкої кишки, що
може виявитися у порушенні її функцій та бути передумовою розвитку дегенеративнодеструктивних процесів.
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Мета. Проаналізувати новітні дані про морфологію легень людини та білого щура за
даними літературних джерел.

