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шлуночка стає більше, ніж вага стінок правого шлуночка. У момент народження, після 

перерізання пуповини, зв'язок плода з тілом матері порушується, і після першого подиху легкі 

і їх судини розправляються, що приводить до початку функціонування малого кола 

кровообігу.  

Висновок: новонароджені мають ряд особливостей будови серця, що відрізняються від 

будови серця плода і дорослої людини. 
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ЗАЛОЗИ У БІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ГОНАДЕКТОМІЇ 
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Вступ. Відомо, що порушення гормонального балансу можуть призводити до розвитку 

виражених функціональних змін в різних відділах нервової системи. В даний час детально 

простежені особливості порушення структури нервових волокон і чутливих нервових 

закінчень під впливом естрогенних і андрогенних гормональних препаратів. 

Мета роботи. Завданням даного дослідження було вивчення змін нервового апарату 

передміхурової залози, що виникають після виключення специфічного гормонального впливу 

з боку статевих залоз в результаті гонадектомії.  

Матеріали і методи дослідження. Експерименти проведені на статевозрілих 

безпородних щурах-самцях вагою 160-180 г. Видалення статевих залоз здійснювалося за 

стандартною методикою. Було проведено дві серії дослідів.  

Результати. Видалення статевих залоз без проведення в подальшому специфічної 

гормональної терапії швидко призводило до появи виразних ознак структурних змін всіх 

основних компонентів нервового апарату передміхурової залози. Вже на 3-5-ту добу у складі 

вегетативних гангліїв простати з'являлися нервові клітини, різко окрашивающиеся солями 

срібла. Їх контури були нерівними, ядро зміщувалося до периферії, а відростки виглядали 

розтягнутими. 

Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать про виражений вплив гонадектомії на 

структуру нервового апарату передміхурової залози. Реактивні та деструктивні зміни 

периферичних вегетативних нервових клітин, нервових волокон і їх закінчень виникають і 

розвиваються паралельно посткастрационной інволюції паренхіми і строми передміхурової 

залози. 
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Вступ. Деструкція нервових утворень в перші дні спостерігається не тільки уздовж лінії 

розсічення. Загибель окремих нервових елементів відбувається на значному протязі стінки 

кукси шлунка. Деструктивні зміни захоплюють більшою мірою нервові волокна і набагато 

менше нейрони. Ці зміни, по всій видимості, виникають в результаті порушення 

кровопостачання кукси шлунка та пластичної перебудови її кровоносного русла.  

Мета роботи. Дослідити нервові апарати кукси шлунка після його резекції. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено дослідження нервових елементів кукси 

шлунка у різні строки після резекції. Вивчення матеріалу, взятого в перші дні після операції, 

показує, що резекція шлунка сама по собі викликає значні пошкодження нервових елементів 

решти його частини. Найбільша кількість нервових елементів руйнується уздовж лінії розтину 

шлунка. 


