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«Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення 

гомеостазу» (№ державної реєстрації 0109U008714). 

Експеримент проведено на 20 білих щурах зрілого віку (7-9 місяців), які були розділенні 

на контрольну й піддослідну групи по 10 щурів. В експериментальній групі моделювали 

клітинну дегідратацію за А. Д. Соболєвою. 

Гістологічні зрізи фарбували гематоксилін-еозином та вивчали за допомогою світлового 

мікроскопа Olympus BH-2. 

Мікроскопічна картина м’яза щурів після 7 денного експерименту характеризувалася 

посиленням набрякових процесів. Сполучнотканинні прошарки між м’язовими волоконами та 

їх пучками виявлялися розширеними. Так, ширина ендомізію збільшилася на 3,25 % (р = 

0,7985), перимізію – на 4,12 % (р = 0,7291). На поздовжніх зрізах м’язові волокона приймали 

хвилеподібний контур. Ядра міосимпластів стоншувалися та зменшувалися у розмірах. 

Посилювалась поперечна посмугованість.  

Таким чином, перебування тварин за умов впливу клітинного зневоднення легкого 

ступеня призводить до набрякових змін у сполучнотканинних прошарках м’яза язика, 

підсилення поперечної посмугованості, зменшення ядер міосимпластів. 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АФЕРЕНТНИХ 

ЗАКІНЧЕНЬ РІЗНИХ СЕРЦЕВИХ НЕРВІВ 

Диковицький Ю.В., Хрипко К.Ю. 

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Шиян Д.М., Лютенко М.А. 

Харківський національний медичний університет, кафедра анатомії людини 

Вступ. Понад 80 років анатомія за замовленням практичної медицини вивчає будову 

чутливих закінчень різних нервів в серці ссавців. Найбільш детально вивчені закінчення 

блукаючих нервів. 

Мета роботи. Дослідити аферентні закінчення різних серцевих нервів.  

Матеріали і методи дослідження. Дегенерацію доцентрових м'якушевих нервових 

волокон, їх закінчень після перерезок цих нервів у різних ссавців спостерігали в ендокарді 

передсердь, епикарді передсердь, в сполучнотканинних прошарках міокард. Описані в 

епикарді передсердь інкапсульовані колби Краузе і рецептори парагангліїв. В м'язовій тканині 

міокарда спостерігали дегенерацію рецепторів типу нервово-м'язового веретена, а також 

вільних і невільних рецептор. 

Результати. Результати дослідів показують, що будова чутливих нервових закінчень 

спинномозкових нервів у передсердях не відрізняється від будови чутливих закінчень 

блукаючих нервів. 

Висновки. Отримані відомості про те, що чутлива іннервація всіх тканин передсердь 

здійснюється волокнами як блукаючих спинномозкових нервів, змушують по-новому ставити 

питання про способи зняття серцевих болів при стенокардії з допомогою місцевої блокади 

серцевих нервів. 

 

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ 

ЕКОПАТОГЕННИХ ЧИННИКІВ 

Довбиш Н.А., Степовик К.В., Степовик К.В. – студенти 

Науковий керівник: Бойко В.О. 

Сумський державний університет, кафедра нормальної анатомії людини з курсами 

топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології 

Актуальність теми. В сучасних літературних джерелах як відчизняних, так і зарубіжних 

авторів достатньо робіт, по вивченню основних стоматологічних захворювань. Проте відсутні 


