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асиметрії. При порівнянні поширеності описаних вище варіантів форми мигдаликів півкуль 

мозочка людини в різних вікових, статевих та краніотипових групах статистично достовірних 

відмінностей не було знайдено. 

Описані варіанти форми мигдаликів мозочка можуть бути використані в якості критеріїв 

норми сучасних діагностичних методів нейровізуалізації для діагностики різних захворювань 

ЦНС. 

 

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН  НИРОК ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

Мозгова О.П., ст. ЛС-604, Гордієнко О.В., асистент 

Сумський державний університет, кафедра нормальної анатомії людини з курсами 

топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології 

Одним із проявів цукрового діабету є діабетична нефропатія. Але разом с тим вікові 

особливості цього процесу вивчені недостатньо. 

Нами вивченні структурні зміни в нирках при аллоксановому діабеті у 18 щурів двох 

вікових груп – статевозрілих та старечих. Тварини забивались на 12 добу після закінчення 

експерименту  на фоні стійкої гіперглікемії. Контрольні тварини були тих самих вікових груп. 

Для отримання оглядових препаратів зрізи зафарбовувались гематоксилін-еозіном за загально 

прийнятою методикою.  

Морфологічні зміни нирок  проявляються в розвитку інтракапілярного 

гломерулосклероза та глікогенової інфільтрації тонкого відділу канальця. В окремих 

клубочках спостерігаються ділянки збільшення об'єму порожнини капсули, виявляються 

ділянки її набряку та ущільнення. Судинний компонент клубочка представлений 

розширеними капілярами, навколо гемосудин виявлена наявність колагенових волокон. У 

поодиноких клубочках спостерігаються проліферація фібробластів. В частині стінок канальців 

виявленні ознаки набряку. 

Частота вражень клубочків у старечих щурів в 5 разів віща, чим у статевозрілих. В 

поодиноких випадках у цих тварин відмічається гіаноліз стінок артеріол. В епітелії петлі Генля 

спостерігається накопичення глікогена. 

Отже, у старечих тварин експериментальної групи структурні зміни при змодельованому 

цукровому діабеті більш виражені. Виявлено наявність вогнищевих проявів склерозу ниркової 

строми та ознаки дистрофічних змін у канальцевому апараті нефрона. 
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Актуальність теми: Вчені довели, що колір викликає певні біохімічні реакції в 

людських тканинах, стимулює залози і деякі відділи головного мозку,  тому числі і гіпофіз. 

Останній стимулює вироблення цілого ряди гормонів, які відповідають за обмін речовин, 

апетит, сон, наш емоційний стан та ін. 

Мета дослідження: визначення впливу кольору на емоційно-психічну сферу і 

самопочуття людини. 

Матеріали і методи експерименту: для експерименту були створені дві контрольні 

групи, які складаються з студентів-медиків у віці 20-22 років. До початку експерименту було 

встановлено, що всі випробовувані приблизно однаково розрізняють кольори. Студентам з 

першої групи ми запропонували одягнути окуляри з рожевим світлофільтром, а студентам з 

другої групи – з темним світлофільтрів. Вони носили окуляри протягом години. Через день 

тест провели повторно. 


