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72 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

Результати: у студентів після носіння рожевих рівень тривожності значно знизився, 

настрій покращився і з'явилася велика зацікавленість до раціонального вирішення власних 

проблем. Після носіння темних окулярів – рівень тривожності залишився високим, при цьому, 

втома, пасивність, роздратування, пригнічені емоції і неуважність стали домінувати. 

Висновки: таким чином, ми прийшли до висновку, що, якщо людина дивиться через 

світлофільтр, то, в залежності від його кольору, відбуваються зміни емоційного стану людини. 

Яскраві кольори спектру носять збуджуючий характер, а темні – пригнічує. Лікарі 

рекомендують завішувати вікна шторами певного кольору, приймати ванни із забарвленою 

водою, носіння кольорового одягу також справляло необхідний ефект. 

 

 

АНАТОМІЯ СПОЛУЧНОТКАНИННОГО ОСТОВУ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ 

ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ 

Овсієнко Є.В. 

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

Харківський національний медичний університет, кафедра анатомії людини 

Вступ. В останні роки у зв'язку з успіхами імуноморфології, пошуками механізмів 

захисних реакцій організму при різних стресових ситуаціях, гострих і хронічних 

захворюваннях, пересадках органів і тканин значно зріс інтерес до анатомії лімфатичних 

вузлів, в тому числі до їх сполучнотканинного остова, його конструкції і змін з віком і при 

різних станах зовнішнього і внутрішнього середовища. Однак ґрунтовної кількісної оцінки 

сполучнотканинного остову лімфатичних вузлів з урахуванням вікових змін, статевих 

особливостей та впливу деяких постійно діючих факторів зовнішнього середовища в цих 

роботах не проводилось. 

Мета роботи. Дослідити анатомію сполучнотканинного остову лімфатичних вузлів 

дорослої людини. 

Матеріали і методи дослідження. Для з'ясування стану сполучнотканинного остову ми 

проаналізували і порівняли будову шийних, пахвових, верхніх і нижніх трахеобронхиальных 

лімфатичних вузлів, отриманих від трупів людей, померлих у віці від 17 до 75 років від травм 

або захворювань, не пов'язаних з ураженням лімфатичної системи органів кровотворення або 

відповідних областей тіла, для яких досліджені лімфатичні вузли є регіонарними. 

Результати. Таким чином, в лімфатичних вузлах не однаковою локалізації у людей 

різного віку, поряд з вираженими відмінностями в будові коркового і мозкового речовини та 

клітинного складу, простежується динаміка в стані сполучнотканинного остову в цілому і 

окремих його частин (капсула, трабекули). Дуже переконливі також статеві і сезонні зміни 

сполучної тканини у вузлах.  

Висновки. Зрозуміло, елементи сполучнотканинного остову лімфатичних вузлів не так 

мобільні при різних станах організму і впливах зовнішнього середовища, як їх паренхіма. 

 

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЕЛЕТА ФЕРАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ В 

ПОРІВНЯЛЬНО-АНАТОМІЧНОМУ АСПЕКТІ 

Овчинка Р.О. 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Шиян Д.М. 

Харківський національний медичний університет, кафедра анатомії людини 

Вступ. Феральні люди – це люди, які виросли в ізоляції від суспільства собі подібних, 

або виховані в суспільстві тварин, або втратили зв'язок з людьми з інших, імовірно психічним, 

причин. 

Мета роботи. Метою нашого дослідження є виявлення змін анатомічної будови скелета 

ферального людини з музейної колекції кафедри анатомії ХНМУ (на підставі свідоцтв 

співробітників кафедри це скелет жінки віком 16 -19 років, яка вела спосіб життя як жуйна 

тварина).  


