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ПЕРЕДМОВА 

 

 

У науково-дослідній роботі “Закономірності перинатальної анатомії та емб-

ріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографо-

анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини” (№ 

01100003078), яка виконується в Буковинському державному медичному уні-

верситеті, беруть участь аспіранти, науково-педагогічні працівники та прак-

тичні лікарі. Науково-практичне значення анатомічних досліджень у перина-

тальному періоді онтогенезу людини зумовлено запровадженням у медичну 

практику ультразвукового дослідження розвитку плода, пренатальної діагно-

стики відхилень від нормального розвитку, хірургічної корекції деяких дефе-

ктів плода в утробі матері.  

Консультативну та організаційну допомогу в плануванні та проведенні 

анатомічних досліджень з актуальних питань перинатальної медицини нада-

ють професор Шаповалова О.Ю. (Сімферополь), професор Давиденко І.С. 

(Чернівці), професор Роговий Ю.Є. (Чернівці), д. мед. н. Курик О.Г. (Київ), к. 

мед. н. Швигар Л.В. (Чернівці), практичні лікарі Коваль Ю.І. (Чернівці) та 

Лобінцева Н.О. (Хмельницький), за що висловлюємо їм щиру вдячність. 

Дана книга, шановний читачу, являє собою певне узагальнення одер-

жаних результатів з перинатальної анатомії людини. Більшість вміщених 

праць захищена у вигляді дисертаційних робіт та оприлюднена на шпальтах 

різноманітних наукових фахових видань, деякі з них публікуються вперше.  

Складаємо шану світлої пам’яті фундаторам чернівецької анатомічної 

школи: професорам – М.Г.Туркевичу (1894-1975), В.А.Малішевській (1922-

2010), В.М.Круцяку (1936-2000), В.І.Проняєву (1940-1997), які своєю подви-

жницькою працею започаткували та утвердили ембріологічний напрямок як 

основу сучасних наукових досліджень у перинатальній анатомії. 

 

Професор Ю.Т. Ахтемійчук 
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АКТУАЛЬНІСТЬ АНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 
 

 

Пізнання закономірностей становлення будови і топографії плода має важ-

ливе значення для тлумачення істинного напрямку процесів органогенезу, 

механізмів нормального формоутворення органів, виникнення анатомічних 

варіантів та природжених вад [14]. Для практичної охорони здоров’я надзви-

чайно важливим є уточнення часу появи тих чи інших внутрішньоутробних 

перетворень, які в цілому забезпечують системогенез плода. Тому постає по-

треба викристалізувати спільний погляд науковців щодо оцінки морфологіч-

них характеристик на всіх етапах розвитку плода людини, адже й досі відсу-

тня єдина система, в якій морфогенез був би висвітлений у повній хронологі-

чній послідовності [3]. 

Розділ медицини, який вивчає розвиток та охорону здоров’я плода і но-

вонародженого, називається перинатологією. Період онтогенезу людини, 

який починається з 22-го повного тижня вагітності (з 154-ї доби першого дня 

останнього нормального менструального циклу – термін гестації, якому в но-

рмі відповідає маса плода 500 г) і закінчується після повних 7 діб життя но-

вонародженого (168 годин після народження), називається перинатальним 

(наказ МОЗ України від 29.03.2006, № 179). Основні завдання перинатології 

полягають у запобіганні захворюваності плода і новонародженого, змен-

шенні інвалідизації, спричиненої перинатальними факторами, та зниженні 

перинатальної смертності.  

З 2007 року 189 країн світу (зокрема й Україна) послуговуються но-

вими критеріями визначення перинатального періоду та життєздатності пло-

да. Активно розвиваються різноманітні напрями медичної перинатології. У 

науковій літературі дедалі частіше трапляються повідомлення про засну-

вання таких розділів перинатології, як “перинатальна фізіологія”, “перината-

льна неврологія”, “перинатальна фармакологія”, “перинатальна психологія” 

тощо.  

Однією з причин перинатальної та ранньої неонатальної смертності є 

природжені вади, частота яких в Україні становить 20,3 на 1000 новонаро-

джених [28]. Природжені вади, які потребують хірургічної корекції, виявля-

ються в 3 % новонароджених. Смертність від природжених вад внутрішніх 

органів посідає 3-тє місце у загальній структурі дитячої смертності протягом 

першого року життя [31]. Серед дорослих людей-інвалідів більшість станов-

лять особи, які народилися в 33-36 тижнів гестації, тобто недоношеними [32]. 

З метою виявлення природженої патології в перинатальному періоді 

широко проводяться скринінг-дослідження, результати яких впливають на 

процес планування закінчення вагітності. Оптимальним діагностичним засо-

бом є сонографія, переваги якої дозволяють проводити обстеження до наро-

дження дитини [8]. Нині обов’язковим пунктом сонографічного протоколу 
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скринінгової ехографії в 2-му триместрі вагітності є візуалізація шлунка пло-

да, який вважають маркером природжених вад шлунково-кишкового тракту. 

У наш час окремі захворювання плода вже лікуються в утробі матері, 

зокрема, виконуються й хірургічні втручання. Так, 2006 року в Центрі ембрі-

ональної хірургії та мініінвазивної терапії Боннської університетської клініки 

(Німеччина) проведена пренатальна операція на трахеї. Після того, як на 20-

му тижні було діагностовано розрив плодового міхура і тиск внутрішніх ор-

ганів матері перешкоджав розвитку однієї з легень плода, через отвір черев-

ної стінки матері та через рот плода в його трахею помістили мініатюрний 

латексний балон з метою блокування дихальних шляхів (рідина, що виробля-

ється в легенях, викликала її швидкий ріст). Дівчинка народилася здоровою 

на 33-му тижні вагітності (http://news.battery.ru). Того ж року в лікарні 

Королівського коледжу в Лондоні проведена пренатальна операція на 27-му 

тижні з приводу пухлини легень. Хлопчик народився на 28-му тижні вагітно-

сті з масою 900 г (http://medportal.ru). Нині так звана “фетальна хірургія” є 

одним з перспективних напрямків пренатальної медицини. Знаменно, що 

2010 року першу операцію на плоді в утробі матері проведено і в Україні, у 

столичній клініці “Надія”. 

Відповідно до наказу МОЗ України від 19.02.1996 р. № 31 розтину під-

лягають живонароджені, які померли в лікувальних закладах, та мертвонаро-

джені з масою тіла 500 г і більше, довжиною 25 см і більше, при терміні вагі-

тності 22 тижні і більше, мацеровані плоди після плодоруйнівних операцій. 

Від адекватності заключних діагнозів при летальних наслідках залежить пла-

нування пріоритетних напрямків перинатології. Кваліфіковані тлумачення 

результатів розтинів визначають структуру перинатальної та ранньої неона-

тальної смертності.  

Вочевидь, адекватне проведення і тлумачення результатів сонографіч-

ного дослідження, належне виконання перинатальних операцій, тлумачення 

результатів сучасних діагностичних прийомів (КТ, МРТ) та розтинів плода 

можливі за умов всебічних клініко-анатомічних досліджень. Проте нині 

складається парадоксальна ситуація, коли на плодах проводять чимало діаг-

ностично-лікувальних маніпуляцій, навіть виконуються хірургічні втручання, 

а систематизованих та узагальнених посібників з анатомії плода досі бракує. 

Окрім цього, активне впровадження перинатальної профілактики та лі-

кування природжених вад потребує сучасних підходів та методів дослі-

дження внутрішньоутробного розвитку. Тому вважаємо, що особливого зна-

чення набувають анатомічні дослідження в перинатальному періоді, мета 

яких полягає в розробленні анатомічної основи для діагностичних та лікува-

льних прийомів з приводу перинатальної патології. 

Протягом останнього десятиріччя морфологами Буковинського держа-

вного медичного університету та практичними лікарями поряд з розроблен-

ням актуальних питань ембріотопографії активно проводяться анатомічні до-

слідження людини на межі антенатального та постнатального життя, тобто в 

http://news.battery.ru/
http://medportal.ru/
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конкретному віковому періоді – перинатальному, який фактично включає 

плодовий (2-3 триместри вагітності) та ранній неонатальний періоди. Пла-

нова наукова робота, в рамках якої проводяться дані дослідження, відповідає 

сучасним напрямкам анатомічної науки щодо визначення закономірностей 

нормальної будови організму, її вікової та індивідуальної мінливості. Пере-

конані, що одержані в даних дослідженнях анатомічні факти сприятимуть об-

грунтуванню раціональних діагностичних та лікувальних прийомів у перина-

тальній медицині. 

Одержані результати анатомічних досліджень внутрішніх органів та 

органокопмлексів у перинатальному періоді онтогенезу людини лягли в ос-

нову докторської дисертації О.М.Слободяна (“Закономірності морфогенезу 

дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді”) 

[24]. Низку актуальних питань перинатальної анатомії розроблено в доктор-

ських дисертаціях Т.В.Хмари (“Закономірності морфогенезу і становлення 

топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу лю-

дини”) [27], В.В.Кривецького (“Розвиток та становлення топографії хребто-

вого стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини”) [12], І.Ю.Олійника 

(“Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіо-

генної групи залоз”) [18] та автора цих рядків (“Розвиток і становлення топо-

графії органів та структур заочеревинного простору в ранньому онтогенезі 

людини”) [2]. 

У кандидатських дисертаціях науковців Буковинського державного ме-

дичного університету висвітлені побічно питання перинатальної анатомії 

структур ротової ділянки [7], стравоходу [16], стравохідно-шлункового пере-

ходу [26], гастродуоденального переходу [9], інфрамезоколічного відділу 

дванадцятипалої кишки [4], клубово-сліпокишкового переходу [21], сигморе-

ктального переходу [6], спільної жовчної протоки [22], гортані [20], пієлоу-

ретерального сегмента [13], яєчників [15], бічних шлуночків головного мозку 

[19], пазух твердої болонки головного мозку [1], органів та структур очної 

ямки [29], грудного відділу симпатичного стовбура [11], кульшового суглоба 

[10], яремних венозних кутів [17], внутрішніх клубових артерій [25], лозопо-

дібного сплетення та яєчкових вен [23], кровоносних судин товстої кишки 

[5], селезінки [30] і твердої оболонки головного мозку (О.В.Круцяк, 2008).  

Даний напрям наукових досліджень як розділ анатомічної галузі, який є 

теоретичною основою перинатальної медицини, оскільки “Anatomia – clavis 

et clavus medicinae”, ми назвали “перинатальною анатомією”. Пропонуємо 

таке її визначення: “Перинатальна анатомія – це наука про будову, форму 

і топографію внутрішніх органів, систем та організму в цілому в період з 

22-го тижня розвитку плода до 7-ої доби життя новонародженого”. 
З огляду на теоретичну і практичну важливість об’єктивних фетальних 

та неонатальних анатомічних фактів для перинатальної медицини серед за-

вдань перинатальної анатомії першочерговими вважаємо такі: 1) впрова-

дження сучасних методів візуалізації (УЗД, КТ, МРТ) у програму перината-
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льних анатомічних досліджень; 2) проведення односпрямованих анатомічних 

та клінічних досліджень у перинатальному періоді онтогенезу з метою ана-

томо-клінічних зіставлень та аналізу одержаних результатів; 3) впрова-

дження гістохімічних методик з метою виявлення у тканинах плода можли-

вих маркерів природжених вад; 4) комплесування анатомічних науково-дос-

лідних робіт з науковими програмами кафедр перинатології та перинаталь-

них центрів; 5) узагальнення та систематизація анатомо-клінічних даних у 

вигляді монографій та посібників з перинатальної анатомії. 
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АНАТОМІЯ СТРУКТУР РОТОВОЇ ДІЛЯНКИ У ТРЕТЬОМУ 

ТРИМЕСТРІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ 
 

 

Останнім часом зростає частота природжених вад, які призводять до перина-

тальної захворюваності та летальності, збільшення дитячої інвалідності [1, 2]. 

У зв’язку з цим зростає роль прикладної морфології як основи для визна-

чення причин і механізмів виникнення варіантів будови та природжених вад 

внутрішніх органів та структур [3, 4]. Відомості літератури щодо закономір-

ностей розвитку і хронологічної послідовності анатомічних взаємовідношень 

структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини фрагмента-

рні та несистематизовані. Морфологічні дослідження ротової ділянки на 

будь-якому структурному рівні сприятимуть з’ясуванню механізмів та пато-

генезу захворювань, пошуку ефективних методів їх лікування.  

Мета дослідження. Вивчити особливості будови і топографоанатоміч-

них взаємовідношень структур ротової ділянки в третьому триместрі внутрі-

шньоутробного розвитку. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 28 трупах плодів лю-

дини 7-10 місяців методами препарування, органометрії, рентгенографії та 

комп’ютерної томографії. 

Результати дослідження. Наприкінці плодового періоду на передній 

поверхні верхньої щелепи в ділянці коміркового краю спостерігаються ви-

ступи, всередині яких знаходяться комірки із зачатками молочних зубів. Між 

нижнім краєм очної ямки та названими виступами знаходиться борозна, в яку 

відкривається підочноямковий отвір. Різцевий шов визначається в перед-

ньому відділі твердого піднебіння, розташований поперечно і являє собою 

межу між рудиментарною різцевою кісткою та верхньою щелепою. Зачатки 

верхніх різців розташовані в різцевій кістці. Комірковий відросток та горб 

верхньої щелепи виражені слабко.  

Нижня щелепа розташована дорсальніше верхньої, складається з двох 

половин, розмежованих тонким сполучнотканинним прошарком. Комірковий 

край розвинений слабко. Величина нижньощелепного кута становить близько 

140°. Гілка нижньої щелепи квадратної форми, висота тіла становить 9,0-11,0 

мм. На поперечному зрізі тіло нижньої щелепи майже круглої форми. Дно 

нижньощелепного каналу утворене тонкою пластинкою компактної речо-

вини. Під ним розташований канал, який містить вени. Вхід у даний канал 

знаходиться нижче і дорсальніше від нижньощелепного отвору, на відстані 

4,0-5,0 мм від кута нижньої щелепи. 

Проміжна частина губ вузька, її слизова частина випинає наперед. За-

вдяки наявності виступаючого переднього краю слизової частини перехідна 

частина губ дуже вузька і виглядає подвійною. Посередині верхньої губи ззо-

вні є горбик, обмежений борозенками. На внутрішній поверхні відповідно до 

горбика визначається втиснення, посередині його знаходиться шов, який 
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продовжується у вуздечку верхньої губи. Спостерігаються також бічні вузде-

чки, розташовані між іклом та першим малим кутнім зубом. Нижня губа ви-

вернута донизу, у порівнянні з верхньою містить більше змішаних слизових 

та серозних залоз. 

Уздовж вільних країв ясен простягаються виражені складки слизової 

оболонки у вигляді щільних валиків, які більше виражені в місцях зачатків 

різців та ікол. На слизовій частині помітні підвищення, розділені глибокими 

поперечними борознами. Ясенні краї, які представлені потовщеною слизо-

вою оболонкою, відмежовують порожнину рота від власне ротової порож-

нини. Глибше ясен на комірковій дузі знаходиться комірковий жолобок. На 

слизовій оболонці передньої поверхні ясен визначаються вертикальні скла-

дки, на язиковій поверхні вони виражені менше.  

Вивідна протока привушної залози відкривається на рівні зачатка пер-

шого молочного малого кутнього зуба. Сосочок навколо отвору ледь вираже-

ний.  

Внаслідок недостатнього розвитку коміркових відростків і плоского 

твердого піднебіння порожнина рота мала за розмірами і низька, склепіння 

твердого піднебіння відсутнє. Довжина твердого піднебіння становить 25,0-

29,0 мм, ширина – 20,0-25,0 мм. Поверхня твердого піднебіння горбиста. По 

середній лінії на слизовій оболонці спостерігається світла смужка, поблизу її 

задньої частини помітні маленькі білуваті вузлики. Товщина слизової оболо-

нки передніх і бічних відділів товстіша, ніж у задніх і середніх. Поперечні 

піднебінні складки добре розвинені. М’яке піднебіння розташоване майже в 

горизонтальній площині. Між піднебінними дужками визначаються підне-

бінні мигдалики, вкриті ніжною капсулою.  

Язик відносно великих розмірів, широкий і короткий, має велику кіль-

кість лімфоїдних фолікулів. На ньому спостерігаються всі види сосочків. Ву-

здечка язика коротка, серединна борозна розвинена слабко. Язиковий мигда-

лик не відмежований від прилеглих структур і не містить лімфоїдних фоліку-

лів. Перегородка язика, яка має вигляд тонкої вертикальної пластинки, не до-

сягає спинки на 3,0-4,0 мм. Торочкувата складка добре виражена за рахунок 

великої кількості ворсинок. Біля нижньої поверхні верхівки язика простяга-

ється язикова артерія. Під слизовою оболонкою дна порожнини рота знахо-

диться під’язикова слинна залоза, яка має трикутну форму. 

Щелепно-під’язикові м’язи починаються в ділянці зачатка шостого зу-

ба. По ходу м’язових пучків виявляються щілини. Над м’язами розташовані 

парні вмістища під’язикових слинних залоз і непарний міжм’язовий протір 

між двома підборідно-язиковими м’язами. 

Висновок. Діапазон анатомічної мінливості синтопічних та органомет-

ричних параметрів структур ротової ділянки у плодів 7-10 місяців свідчить, 

що наприкінці внутрішньоутробного періоду розвитку їх морфофункціона-

льне становлення не закінчується. 
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАВОХОДУ  

У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ  

 

 
У структурі хірургічної патології новонароджених переважають (65-70 %)  

такі природжені вади: атрезія стравоходу, діафрагмальні грижі, омфалоцеле, 

гастрошизис, вади розвитку легень та шлунково-кишкового тракту [12]. 

Останнім часом дедалі частіше оперують на стравоході в ранньому дитячому 

віці з приводу дефектів його розвитку, зокрема при атрезії та трахео-страво-

хідних норицях [7, 9]. Природжена непрохідність стравоходу виявляється в 

одного на 2500-3000 новонароджених, яка в 30 % випадків поєднується з ін-

шими вадами [11, 14].  

Аналіз наукової літератури свідчить про брак комплексних досліджень 

стравоходу та суміжних органів і структур, а поодинокі повідомлення фраг-

ментарні та суперечливі [4, 6]. Недостатньо уваги приділено становленню 

форми, визначенню органометричних параметрів стравоходу у плодовому 

періоді онтогенезу. Проте з накопиченням даних про етіопатогенез захворю-

вань людини дедалі вагомішим постає значення  внутрішньоутробного пері-

оду онтогенезу, на який повинна бути спрямована неослабна увага охорони 

здоров’я [1]. 

Мета дослідження. Вивчити та систематизувати фетальну анатомію та 

динаміку органометричних параметрів стравоходу людини. 

Матеріал і методи.  Матеріалом дослідження були 70 плодів людини, 

одержаних з акушерсько-гінекологічних відділень лікувальних закладів м. 

Чернівці та Чернівецької області. Вік об’єктів дослідження визначали за зве-

деними таблицями Б.М.Пэттена [5], Б.П.Хватова, Ю.Н.Шаповалова [8] на пі-

дставі вимірювань тім’яно-куприкової довжини (ТКД). Нами використаний 

метод виготовлення гістологічних зрізів стравоходу в плодів різних вікових 

груп. Відпрепарувавши органи шиї, грудної та черевної порожнин, вивчали 

форму і топографію стравоходу, його відношення до плеври, осердя, очере-

вини, взаємовідношення із суміжними органами, судинами та фасціально-

клітковинними утвореннями, проводили його органометрію. Препарати з 

анатомічними особливостями стравоходу після закінчення препарування  фо-

тодокументували [2]. Органометричні показники та топографію стравоходу 

на різних рівнях вивчали на топографоанатомічних зрізах тулуба плода. Ста-

тистичний аналіз результатів органометрії проводили за допомогою таблиць 

MS Excel 2003. Стандартна похибка для всіх вимірювань не перевищує 5 %. 

Результати дослідження та їх обговорення. На початку плодового 

періоду відбувається інтенсивне формування стінки стравоходу, внаслідок 

чого його просвіт має неправильну форму з численними поздовжніми щіли-

ноподібними інвагінаціями. М’язова оболонка представлена типовими для 

неї шарами з гладеньких м’язових клітин – колового і поздовжнього. Чітко 

визначаються залози стравоходу. Навколо грудної частини стравоходу гілки 
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блукальних нервів утворюють стравохідне нервове сплетення. Передню час-

тину стравохідного сплетення і передній блукальний стовбур формують пе-

реважно гілки лівого та незначна кількість гілок правого блукальних нервів. 

У формуванні задньої частини сплетення та заднього блукального стовбура 

бере участь більша частина правого і майже половина гілок лівого блукаль-

них нервів.  

У плодів 90,0-100,0 мм ТКД (4-й місяць) м’язова оболонка стравоходу 

представлена як поздовжнім, так і коловим шарами м’язових волокон. Тов-

щина м’язової оболонки майже однакова на всіх рівнях органа. Проте тов-

щина колового м’язового шару переважає над поздовжнім. На рівні лівого 

головного бронха, а також у межах стравохідного розтвору діафрагми пото-

вщення колового шару відсутнє. Нами не виявлено і стоншення м’язової обо-

лонки задньої стінки стравоходу на рівні перснеподібного хряща, як це наво-

дять M.Roda et al. [13].  

У 6-7-місячних плодів переважання товщини колового м’язового шару 

над поздовжнім у вищезазначених ділянках стає більш помітним. Цікаво, що 

в одного плода (205,0 мм ТКД) товщина м’язової оболонки на рівні VI ший-

ного хребця становила 40  1 мкм, а каудальніше (рівень III грудного хребця) 

– 20 1 мкм. Краніальніше діафрагмового звуження стравоходу його м’язова 

оболонка також тонша. Протяжність стоншених ділянок м’язової оболонки 

стравоходу досягає 700-800 мкм. Така закономірність характерна як для поз-

довжнього, так і колового шарів м’язової оболонки. Між слизовою та 

м’язовою оболонками розміщується підслизова основа завтовшки 80  2 мкм, 

в якій виявлені окремі пучки еластичних волокон. Більшість еластичних во-

локон розміщена між волокнами пухкої сполучної тканини без зв’язків із 

м’язовою та слизовою оболонками. Окремі з них прямують від м’язової плас-

тинки слизової оболонки косо назовні до колового м’язового шару, фіксуючи 

слизову оболонку до м’язової. На нашу думку, значна роль у фіксації цих 

оболонок належить кровоносним судинам, які з м’язової оболонки органа 

прямують через підслизову основу до слизової оболонки.  

На 8-9 місяцях сполучнотканинна оболонка стравоходу з усіх боків  

пухко зв’язана зі сполучнотканинними утвореннями діафрагми. Це свідчить 

про відсутність у цій ділянці фіксуючих структур, які б обмежували рухо-

мість стравоходу в поздовжньому напрямку. Наші дані спростовують твер-

дження J.Herbest [10] та Д.В.Баженова [3] про наявність щільної фіксації 

стравоходу на рівні діафрагми. М’язова пластинка слизової оболонки на цій 

стадії добре розвинута. У підслизовій основі на межі з м’язовою оболонкою 

простягаються кровоносні судини. М’язова оболонка в каудальному відділі 

представлена коловим і поздовжнім шарами гладеньких міоцитів. 

Шийна частина стравоходу в більшості плодів (74 %) зміщена ліворуч 

на 1-1,5 мм від серединної сагітальної площини, у 26 % випадків вона розмі-

щена в сагітальній площині. Шийна частина трахеї частіше (68 %) визнача-

ється в серединній сагітальній площині, в 32 % випадків зміщена праворуч. В 
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окремих випадках (2,8 %) шийна частина трахеї зміщена ліворуч. У трахео-

стравохідній борозні міститься лівий поворотний гортанний нерв. Правий 

поворотний гортанний нерв простягається частіше на задній поверхні трахеї. 

Відстань судинно-нервового пучка шиї від стравоходу залежить від ро-

зташування його шийної частини. У випадках зміщення шийної частини 

стравоходу вліво відстань від судинно-нервового пучка коливається в межах 

0,2-3,8 мм, справа – 0,3-4,1 мм. Загальна сонна артерія частіше розміщена 

ближче до стравоходу, внутрішня яремна вена – дальше, а між ними і позаду 

простягається блукальний нерв. 

Нами виявлені варіанти розташування складових судинно-нервового 

пучка шиї: розміщення блукальних нервів попереду загальної сонної артерії 

та внутрішньої яремної вени. У плодів 275,0 та 310,0 мм ТКД внутрішня пра-

ва яремна вена визначалася попереду загальної сонної артерії, а блукальний 

нерв – позаду, зліва блукальний нерв – попереду загальної сонної артерії та 

медіальнише яремної вени. У 2 плодів (125,0 і 145,0 мм ТКД) загальні сонні 

артерії та внутрішні яремні вени щільно примикали одна до другої, а блука-

льні нерви були розміщені позаду, у спільному фаціальному футлярі. 

Частки щитоподібної залози щільно примикають до шийної частини 

стравоходу. У 2 плодів (110,0 і 120,0 мм ТКД) нижні прищитоподібні залози  

були підвішені сполучнотканинними тяжами до нижніх полюсів часток щи-

топодібної залози і примикали до бічних поверхонь трахеї. У 3 плодів (220,0, 

238,0 і 325,0 мм ТКД) верхні полюси часток загруднинної залози визначалися 

в межах шиї, щільно примикали до трахеї та судинно-нервових пучків шиї. 

У верхньому межистінні стравохід визначається в серединній сагіталь-

ній площині, а трахея частіше зміщена праворуч. У 2 плодів (225,0 і 260,0 мм 

ТКД) стравохід зміщений вправо та вліво від серединної сагітальної пло-

щини.  

У плодів 81,0-135,0 мм ТКД біфуркація трахеї розміщена частіше на 

передній поверхні стравоходу, на рівні міжхребцевого диска між I та II груд-

ними хребцями. З розвитком плодів роздвоєння трахеї зміщується каудально. 

У 5-6-місячних плодів воно визначається на рівні верхнього краю тіла II гру-

дного хребця, у 7-8-місячних – на рівні нижнього краю тіла II грудного хре-

бця, у 9-10-місячних – на рівні міжхребцевого диска між II і III грудними 

хребцями. У задньому нижньому межистінні від рівня IV до VII грудного 

хребців стравохід знаходиться праворуч від серединної сагітальної площини, 

а нижче цього рівня – ліворуч.  

У 42 (58,8 %) плодів трахео-аортальний та ретроперикардіальний сег-

менти стравоходу кровопостачаються стравохідною артерією, яка відходить 

від аорти на рівні V грудного хребця. Частіше ця артерія починається на рівні 

VIII грудного хребця. У 16 плодів (22,4 %) зазначені сегменти стравоходу 

кровопостачаються 2 стравохідними артеріями, які беруть початок від груд-

ної частини аорти, у 6 плодів (8,4 %) виявлено 3 стравохідні артерії. Діаметр 

стравохідних артерій біля аорти становить 0,9 0,02 мм. 
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Періоди інтенсивного росту стравоходу в довжину спостерігаються на 

5-му, 7-му та 9-му місяцях внутрішньоутробного розвитку. Нами досліджені 

параметри вікових змін довжини стравоходу, трахеї та хребетного стовпа 

(рис. 1). Встановлено, що довжина стравоходу в 10-місячних плодів порів-

няно з 5-місячними зростає вдвічі. Наприкінці плодового періоду середня 

швидкість росту стравоходу становить 14,6 мм/міс, трахеї – 5,9 мм/міс, хре-

бетного стовпа – 10,8 мм/міс і порівняно з 5-м місяцем зменшується відпові-

дно в 3,7, 1,1 та 2 рази (рис. 2).  
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Рис. 1. Вікові зміни довжини стравоходу, трахеї та хребта у плодовому пері-

оді онтогенезу. 
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Рис. 2. Середня швидкість росту стравоходу, трахеї та хребта у плодовому 

періоді онтогенезу 
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Діаметр просвіту стравоходу наприкінці плодового періоду досягає 

4,0±0,1 мм. На горизонтальних зрізах зовнішня форма стравоходу залежно 

від рівня коливається від овальної до круглої, просвіт змінює форму від щі-

линоподібної до зірчастої. У 10-місячних плодів уздовж стравоходу зазвичай 

визначаються три анатомічні звуження: на рівні дуги перснеподібного хряща, 

на рівні лівого головного бронха та в межах стравохідного розтвору діафра-

гми. Спочатку формується звуження на рівні лівого головного бронха, а в 

подальшому утворюються верхнє та нижнє звуження органа. Така послідов-

ність появи анатомічних звужень пояснюється різними джерелами похо-

дження м’язової оболонки стравоходу. 

Рентгенологічні дослідження підтвердили наші результати, одержані 

методом макроскопічного дослідження стосовно наявності вигинів та зву-

жень стравоходу. На комп’ютерних томограмах у 9-10-місячних плодів ви-

значаються плевральні та перикардіальна порожнини, а також просвіт стра-

воходу. Чітко визначаються кісткові структури: хребці, ребра, груднина. Ма-

гнітно-резонансна томографія 9-10-місячних плодів показала чіткішу струк-

туру як кісткових, так і м’яких тканин порівняно з рентгенографією та 

комп’ютерною томографією. 

Висновки. 1. На початку плодового періоду онтогенезу (81,0-85,0 мм 

ТКД – 4-й міс) у межах верхнього та заднього нижнього межистінь встанов-

люються тісні анатомічні зв’язки стравоходу із суміжними органами та стру-

ктурами (блукальними нервами, трахеєю, головними бронхами, дугою та 

грудною частиною аорти). 2. На 7-8 міс відбувається збільшення поверхне-

вих шарів епітелію стінки стравоходу, деструкція клітин, потовщення 

м’язової пластинки слизової оболонки, в якій на межі з базальною мембра-

ною збільшується кількість кровоносних капілярів;  коловий шар м’язової 

оболонки стравоходу суттєво потовщується за рахунок збільшення кількості 

гладеньких міоцитів. 3. Ріст стравоходу в довжину характеризується інтенси-

вністю на 4-му, 7-му та 10-му місяцях внутрішньоутробного розвитку.  
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ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ 

СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ 
 

 

Вивчення раннього морфогенезу стравохідно-шлункового переходу (СШП) 

набуває важливого практичного значення, що зумовлено широким впрова-

дженням у практику перинатальних діагностичних та лікувальних прийомів 

[17, 22, 23]. Оскільки ембріологічні дані виступають у ролі тих важливих 

чинників, які об’єднують розрізнені знання з анатомії та фізіології, будову 

органів і систем важливо вивчати у тісному зв’язку з основними процесами 

пренатального морфогенезу [1]. 

Аномалії травної системи становлять 17,8 % і є однією з причин пери-

натальної смертності. Дедалі частіше трапляються випадки природженої па-

тології стравохідно-шлункового сегмента [3, 21]. Розлади замикальної функ-

ції СШП особливо актуальні у новонароджених. Природжена або набута ди-

сфункція стравохідно-шлункового сфінктера призводить до розвитку езофа-

гітів, стриктур, зменшення маси тіла, ларингоспазму, збільшення ризику рап-

тової смерті. Гастроезофагеальний рефлюкс діагностується у 21-74 % ново-

народжених та дітей раннього віку [2, 10, 13]. Захворювання, пов'язані з роз-

ладом замикальної функції СШП, поширені і в дорослих. Нині існує понад 50 

методів хірургічної корекції патології СШП, проте через нехтування його 

анатомічними особливостями під час хірургічних втручань смертність після 

операцій у цій ділянці досягає 10-20 %, а в 31 % прооперованих хворих спо-

стерігається недостатність стравохідно-шлункового сфінктера [7, 18]. 

Проте дані літератури про топографоанатомічні особливості СШП в 

ранньому періоді онтогенезу суперечливі та фрагментарні [4-6]. Відсутні си-

стематизовані дані щодо хронології розвитку і становлення топографії СШП 

в перинатальному періоді онтогенезу, що підкреслює пріоритетність даного 

дослідження. 

Мета дослідження. Визначити особливості макромікроскопічної ана-

томії та топографії СШП в перинатальному періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 61 трупі плодів та 15 

трупах новонароджених з музею кафедри анатомії, топографічної анатомії та 

оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету, зіб-

раних у період 2001-2003 рр. Віковий склад об’єктів дослідження визначали 

за зведеними таблицями Б.М.Пэттена [9] на підставі вимірювання тім’яно-

п’яткової (ТПД) та тім’яно-куприкової довжин. 

Для гістологічного дослідження фрагменти СШП плодів та новонаро-

джених фіксували в забуференому нейтральному формаліні; промивали про-

точною водою протягом доби, попередньо обробивши його в розчині 5 % сі-

рчанокислого натрію для уникнення набряку сполучної тканини. Зневодню-

вали препарати шляхом проведення через батарею спиртів висхідної концен-

трації (від 30º до абсолютного спирту включно). Серії гістологічних зрізів 
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затовшки 10-15 мкм виготовляли в трьох взаємоперпендикулярних площинах 

із парафінових блоків за допомогою санного мікротома. Гістологічні зрізи 

дофарбовували на предметних скельцях гематоксиліном і еозином та за ме-

тодом ван Гізон. Після фіксації канадським бальзамом препарати вивчали під 

світловим мікроскопом. 

Для макроскопічного дослідження плодів та новонароджених розти-

нали черевну порожнину, петлі тонкої кишки зміщували вниз. Вивчали взає-

морозташування, відношення до очеревини та лівої нирки складових компо-

нентів СШП, виконували фотодокументування. Довжину черевної частини 

стравоходу вимірювали від рівня стравохідного розтвору діафрагми до місця 

переходу стравоходу в шлунок. Діаметр черевної частини стравоходу вимі-

рювали штангенциркулем на рівні дна шлунка. Кут Гіса вимірювали транс-

портиром від дна шлунка до латеральної стінки стравоходу. Цифрові дані за-

носили в протоколи, після чого систематизували в таблиці для математичної 

обробки. 

Скелетотопію, голотопію та рентгенанатомію СШП вивчали за допомо-

гою рентгенапарата EDR–750B, а також за допомогою рентгенівської 

комп’ютерної томографії. Для дослідження особливостей кровопостачання 

застосовували метод ін’єкції. Для виготовлення топографоанатомічних зрізів 

матеріал попередньо поміщали в спеціальний розчин (24 % хлористий цинк у 

40 % формальдегіді) на 1-1,5 місяця. Для виготовлення корозійних препара-

тів використовували протакрил. Для виготовлення поліхромних корозійних 

препаратів застосовували спеціальну суміш [14].  

Ультразвукове дослідження СШП проведено в 20 новонароджених та 

20 грудних дітей обох статей без патології органів травлення на базі Хмель-

ницької міської дитячої клінічної лікарні за допомогою апарата Sonolіne 

G60S фірми "Siemens” (Німеччина) з високощільним лінійним датчиком 7,5 

МГц. Під час дослідження керувалися рекомендаціями щодо обстеження 

внутрішніх органів [16, 20]. 

Для оцінки вірогідності одержаних даних користувалися непараметри-

чним критерієм надійності для незалежних вибірок Уілкоксона-Манна-Уїтні 

(U), коли принаймні одна з вибірок не розподілена за нормальним законом. 

Для твердження про вірогідність відмінностей використовували загальноп-

рийняту в медико-біологічних дослідженнях величину рівня вірогідності – 

р ≤ 0,05, найзручнішу при відносно малій (60) кількості спостережень. 

Результати дослідження та їх обговорення. Компонентами СШП 

вважали сегмент стравоходу на рівні діафрагми, черевну частину стравоходу 

та кардіальну частину шлунка [6]. На 4-му місяці внутршньоутробного роз-

витку в наддіафрагмальний сегмент стравоходу вплітаються волокна слабко 

розвиненої верхньої діафрагмальної фасції. Остання покриває краї стравохід-

ного розтвору діафрагми, продовжується вниз і з’єднується з нижньою діаф-

рагмальною фасцією. Фасціальні листки зрощується зі стінкою стравоходу, 

фіксуючи його в стравохідному розтворі діафрагми, що в подальшому сприяє 
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формуванню додаткового замикального компонента СШП. Упродовж 4-7 

міс. стравохідний розтвір діафрагми визначається на рівні VIII-XI грудних 

хребців, з 8-го міс. – на рівні IX-X грудних хребців, у новонароджених – на 

рівні X-XI грудних хребців. Черевна частина стравоходу спереду стикається з 

лівою часткою печінки, між ними визначається незначна щілина. Позаду і 

правіше стравоходу простягається черевна частина аорти.  

Рентгенологічно наприкінці 5-го міс. визначається зменшення внутрі-

шнього діаметра стравоходу в його наддіафрагмальному сегменті за рахунок 

потовщення слизової оболонки. Формується кардіальна складка в ділянці ка-

рдіальної частини шлунка – ,,cкладка Губарєва,“ яка в новонароджених вико-

нує функцію додаткового замикального механізму СШП [6]. 

Довжина черевної частини стравоходу з 4-го по 6-й місяці збільшується 

з 2,25±0,53 мм до 2,86±0,31 мм. З 7-го міс. до періоду новонародженості дов-

жина черевної частини стравоходу зменшується з 2,68±0,22 до 1,17±0,21 мм. 

Вважаємо, що зменшення довжини черевної частини стравоходу зумовлено 

збільшенням кута Гіса. Крім цього, зменшення довжини черевної частини 

стравоходу пов’язано з формуванням стравохідно-шлункового сфінктера, 

утворенням добре вираженого циркулярного і поздовжнього шарів м'язової 

оболонки та розвитком венозної судинної сітки.  

Кут Гіса у плодів 4 місяців становить 58,0+2,71º, до кінця плодового 

періоду він збільшується до 71,43+2,83º. У 3 випадках (плоди 251,0, 370,0 і 

430,0 мм ТПД) спостерігали прямий кут Гіса, в одному випадку (плід 440,0 

мм ТПД) – тупий (115°). У новонароджених кут Гіса також здебільшого гос-

трий (80,47±2,83º), але більший ніж у плодовому періоді. Отже, анатомічни-

ми ознаками СШП у плодів та новонароджених варто вважати наявність че-

ревної частини стравоходу та гострого кута Гіса. 

У другому триместрі вагітності (4-6 місяці) зовнішній діаметр страво-

ходу над діафрагмою менший, ніж діаметр черевної і діафрагмальної частин 

стравоходу. Третій триместр вагітності і неонатальний період характеризу-

ються найменшим діаметром стравоходу на рівні стравохідного розтвору ді-

афрагми, що непрямо свідчить про формування нижнього сфінктера страво-

ходу. Зовнішній діаметр черевної частини стравоходу в плодів 4-9 міс. біль-

ший, ніж діаметр стравоходу на рівні стравохідного розтвору діафрагми та 

над діафрагмою. У плодів 10 міс. та в новонароджених діаметр стравоходу 

над діафрагмою переважає його діаметр на рівні стравохідного розтвору діа-

фрагми та черевної частини (табл. 1). 

Зіставляючи наведені параметри, виявлено, що діаметр стравоходу на 

рівні стравохідного розтвору діафрагми з 8-го міс. розвитку (4,44±0,13 мм) 

менший, ніж діаметр черевної частини стравоходу (4,76±0,11 мм) та діаметр 

стравоходу над діафрагмою (4,5±0,16 мм). Вважаємо, що дані результати сві-

дчать про формування діафрагмального звуження стравоходу. На підставі 

аналізу одержаних результатів дійшли висновку, що чим більший діаметр, 

тим менша довжина черевної частини стравоходу (рисунок). На підставі оде-
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ржаних результатів та даних літератури [12] вважаємо, що цей анатомічний 

факт зумовлений формуванням нижнього сфінктера стравоходу. 

 

Таблиця 1 

Органометричні параметри стравохідно-шлункового переходу  

в перинатальному періоді (М±m) 

 

 

 

  

Вік плодів 

(міс.) 

Діаметр 

черевної 

частини 

стравоходу 

(мм) 

Діаметр 

стравоходу на 

рівні стравохі-

дного розтво-

ру діафрагми 

(мм) 

Діаметр 

стравоходу над 

стравохідним 

розтвором діа-

фрагми (мм) 

4 3,73±0,33 3,58±0,26 2,85±0,24 

5 4,85±0,19 3,7±0,2 3,3±1,9 

6 4,53±0,17 4,04±0,17 3,78±0,15 

7 4,94±0,11 3,9±0,16 4,03±0,14 

8 4,76±0,11 4,44±0,13 4,5±0,16 

9 5,08±0,19 4,36±0,18 4,47±0,18 

10 5,58±0,17 5,19±0,14 5,61±0,17 

Новонар. 5,65±0,16 5,19±0,14 5,7±0,17 

 

 

 
 

Рис. Динаміка змін органометричних параметрів черевної частини страво-

ходу в перинатальному періоді. 



28 

 

З 5-го місяця формуються складки слизової оболонки черевної частини 

стравоходу, внаслідок чого просвіт органа на горизонтальних зрізах зірчастої 

форми. З розвитком плодів кількість складок і їх висота збільшуються. На 

межі стравоходу і кардіальної частини шлунка в підслизовому прошарку спо-

стерігається скупчення венозних судин та лімфоїдних вузликів, що особливо 

виражено наприкінці перинатального періоду. Судини підслизового проша-

рку черевної частини стравоходу розміщені двома шарами. 

М’язова оболонка у плодів і новонароджених представлена двома ша-

рами гладенької мускулатури. Внутрішній циркулярний шар потовщений, 

складається з безперервних пучків гладеньких м’язових волокон, які мають 

переважно косий напрямок. Зовнішній поздовжній м’язовий шар переривчас-

тий, поздовжні пучки гладеньких м’язових волокон мають різноманітний на-

прямок. У бік кардіальної частини шлунка поздовжній шар м’язових волокон 

збільшується, але нерівномірно. М’язи стінки стравоходу покриті товстою 

сполучнотканинною оболонкою, від якої в товщу м’яза прямують кровоносні 

судини. Ззовні до м’язового шару примикає шар адвентиційних клітин з ви-

раженими кровоносними судинами. 

Кровопостачання черевної частини стравоходу у плодів та новонаро-

джених відбувається гілками лівої шлункової артерії. На підставі макромік-

роскопічного дослідження нами виділено два типи розгалуження лівої шлун-

кової артерії: 1) магістральний – гілки кількістю від 2 до 5 печергово відхо-

дять від основного стовбура (70 %); 2) розсипний – численні дрібні гілки, які 

широко анастомозують між собою (30 %). Нами виявлені такі додаткові ар-

терії, які прямують до черевної частини стравоходу: ліва нижня діафрагма-

льна, верхня ліва надниркова, селезінкова та ліва гілка власної печінкової ар-

терії. При магістральному типі кровопостачання спостерігається більша кіль-

кість додаткових артерій до черевної частини стравоходу, що узгоджуються з 

даними А.С.Свінціцького та ін. [13] стосовно постнатального періоду.  

При ультразвуковому дослідженні черевна частина стравоходу візуалі-

зується в надчеревній ділянці. При поздовжньому скануванні стравохід має 

форму трубчастої структури, яка визначається ззаду від лівої частки печінки, 

серозний і слизовий тканинні шари ехогенні, м'язовий – гіпоехогенний. Важ-

ливе практичне значення має відстань від місця впадання стравоходу в шлу-

нок до ультрасонографічного зображення склепіння шлунка. Нами встано-

влено, що в при горизонтальному скануванні на рівні впадання стравоходу в 

шлунок у більшості випадків (36) візуалізується і дно шлунка. Відстань між 

ультрасонографічними зображеннями черевної частини стравоходу і дна 

шлунка свідчить про величину кута Гіса і може бути одним з діагностичних 

критеріїв недостатності кардії. 

Зіставляючи в новонароджених ультразвукові параметри зовнішнього 

діаметра черевної частини стравоходу, товщини його стінки, діаметра про-

світу черевної частини стравоходу, встановлено, що за середнім квадратич-

ним у новонароджених хлопчиків ці параметри переважають над такими в 
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новонароджених дівчаток (табл. 2). За U-критерієм Уілкоксона для незалеж-

них вибірок у новонароджених обох статей вірогідно (р<0,05) відрізняються 

тільки зовнішній діаметр черевної частини стравоходу і товщина його стінки. 

 

Таблиця 2 

Ультрасонографічні параметри черевної частини  

стравоходу в новонароджених (М±m) 

 

Параметри Зовніш- 

ній діаметр 

(мм) 

Товщина 

стінки 

(мм) 

Діаметр про-

світу (мм) 

Хлопчики 

(n=12) 

6,61±0,26 2,17±0,16 4,36±0,17 

Дівчатка 

(n=8) 

5,45±0,31 2,24±0,16 3,25±0,44 

 

Зіставивши у грудних дітей ультразвукові параметри зовнішнього діа-

метра черевної частини стравоходу, товщини його стінки і діаметра просвіту 

виявлено, що за середнім квадратичним дані параметри у хлопчиків більші, 

ніж у дівчаток (табл. 3). Зовнішній діаметр, товщина стінки і діаметр про-

світу черевної частини стравоходу в хлопчиків грудного віку більші, ніж у 

новонароджених хлопчиків, але за U-критерієм Уілкоксона для незалежних 

вибірок зазначені параметри вірогідно не відрізняються (p>0,01). Зіставлення 

результатів дослідження в дівчаток свідчить про тенденцію до збільшення 

всіх параметрів черевної частини стравоходу в грудному віці, проте вірогідно 

відрізняються лише зовнішній діаметр черевної частини стравоходу (p<0,05). 

 

Таблиця 3 

Ультрасонографічні параметри черевної частини 

стравоходу в грудних дітей (М±m) 

 

Параметри Зовнішній 

діаметр (мм) 

Товщина 

стінки 

(мм) 

Діаметр про-

світу (мм) 

Хлопчики 

(n=9) 

6,85±0,25 2,74±0,28 4,11±0,36 

Дівчатка 

(n=11) 

6,36±0,25 2,27±0,15 4,13±0,24 

 

Одержані нами ультрасонографічні параметри стравохідно-шлункового 

переходу можуть бути основою для розробки та уточнення типових ехогра-

фічних ознак його природженої та набутої патології у дітей раннього віку. 

Висновки. 1. Характерними анатомічними ознаками стравохідно-шлу-
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нкового переходу в перинатальному періоді є диференціювання черевної час-

тини стравоходу (95% – на 4-7 міс., 76% – у пізніх плодів та новонародже-

них) та гострого кута Гіса (97,5% – на 4-7 міс., 85,7% – у пізніх плодів та но-

вонароджених). 2. У 2-му триместрі внутрішньоутробного розвитку довжина 

черевної частини стравоходу збільшується з 2,25±0,53 мм на 4-му міс. до 

2,86±0,31 мм на 6-му; з 7-го міс. спостерігається зменшення її довжини, яка в 

новонароджених становить 1,5±0,15 мм. Величина кута Гіса впродовж пло-

дового періоду збільшується в 1,4 раза і в новонароджених становить 

80,47±2,83º. 3. Скелетотопічна проекція кардіального отвору шлунка зміню-

ється в межах від рівня тіла ІХ грудного хребця на 4-му міс. до рівня ниж-

нього краю тіла ХІ грудного хребця у новонароджених. 4. Основними джере-

лами кровопостачання стравохідно-шлункового сегмента є гілки лівої шлун-

кової артерії, додатковими – гілки лівої нижньої діафрагмальної та верхньої 

лівої надниркової артерії, селезінкова артерія та ліва гілка власної печінкової 

артерії. 5. При поперечному і поздовжньому скануванні черевна частина 

стравоходу в новонароджених і грудних дітей візуалізується у формі кільце-

подібної або циліндричної структури з ехогенними серозним і слизовим та 

гіпоехогенним м’язовим шарами. 6. Згідно з даними ультрасонографічного 

дослідження зовнішній і внутрішній діаметри черевної частини стравоходу в 

новонароджених і грудних дітей більші у хлопчиків; у грудних дітей (зовні-

шній діаметр – 6,85±0,25 мм, внутрішній діаметр – 4,11±0,36 мм) дані пара-

метри більші, ніж у новонароджених (6,61±0,26 та 4,36±0,17 мм відповідно), 

проте статистично вірогідно збільшується тільки зовнішній діаметр страво-

ходу в дівчаток. 
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УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ВОРОТАРНОЇ 

ЧАСТИНИ ШЛУНКА В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 
 

 

Інтенсивний розвиток діагностичних методів та оперативних прийомів з при-

воду ранньої патології гастродуоденального переходу зумовлює потребу ви-

вчення його індивідуальних анатомічних особливостей. Про практичне зна-

чення сфінктерних сегментів травної системи свідчить той факт, що в сучас-

ній теоретичній медицині виокремився новий розділ – сфінктерологія, а в 

клінічній медицині – клапанна гастроентерологія [1]. Важливість цього пи-

тання зумовлена тим, що шлунково-кишковій непрохідності у новонародже-

них та грудних дітей, спричиненій природженим пілоростенозом, належить 

друге місце після інвагінації кишечнику, а частота цієї вади становить 0,5-3 

випадки на 1000 новонароджених дітей [11].  

Незважаючи на велику варіабельність морфометричних параметрів 

ультразвукової діагностики пілоростенозу, окремі автори [2, 16] в його діаг-

ностиці методом вибору вважають ультразвукове дослідження (УЗД). У ви-

значенні діагнозу “пілоростеноз” показана перевага УЗД над фіброграстро-

дуоденоскопією. З метою попереднього підтвердження пілоростенозу в дітей 

з ознаками високої кишкової непрохідності у план обстеження рекоменду-

ється включати УЗД завдяки його високій інформативності та безпечності [6, 

13]. Розробка специфічних ехосимптомів різноманітної патології порожни-

стих органів травлення [12] базується на даних нормальної ультразвукової 

анатомії. Проте в сучасних посібниках та монографіях з УЗД [9, 14] відсутні 

чіткі сонографічні параметри гастродуоденального переходу в ранньому пос-

тнатальному періоді.  

Мета дослідження. Визначити ультразвукові параметри воротарної 

частини шлунка у новонароджених та грудних дітей. 

Матеріал і методи. Дослідження 16 новонароджених (від 5 до 7 днів) 

та 16 грудних дітей (від 8 днів до 10 місяців) обох статей (порівну) без пато-

логії органів травлення в рамках планового обстеження проведено на базі 

Хмельницької міської дитячої клінічної лікарні за допомогою апарата 

"SonoLine G60S" ("Siemens", Німеччина) високощільним лінійним датчиком 

7,5 МГц. Дітей обстежували вранці двічі: через 3-4 год після останнього го-

дування і повторно – після чергового годування, з огляду на те, що оптима-

льною методикою УЗД є така, що передбачає попередній прийом рідини [7]. 

У положенні дитини на спині здійснювали поздовжні зрізи в надчеревній ді-

лянці по серединній лінії та справа від неї. Для детального огляду воротарної 

частини шлунка дитину повертали на правий бік або з напівобертом. Поздо-

вжні зрізи доповнювали поперечними та косими зрізами. Для переміщення 

кишкових газів проводили м’яке пальпування живота. Анатомічними орієн-

тирами під час візуалізації воротарної частини шлунка були ліва частка 

печінки, жовчний міхур, дно і тіло шлунка, підшлункова залоза. Воротарну 
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частину шлунка визначали поздовжнім скануванням (перпендикулярно до 

поздовжньої осі шлунка). Потім здійснювали поступальний рух датчика 

вправо, аж до медіальної стінки жовчного міхура. Латерально і ззаду, інколи 

вище воротарного каналу реєстрували ампулу дванадцятипалої кишки. Після 

наповнення дванадцятипалої кишки рідиною при положенні дитини на пра-

вому боці порожнини воротаря та ампули дванадцятипалої кишки сканували 

як поздовжньо до ампули, так і перпендикулярно до неї. Під час сканування 

визначали діаметр просвіту і довжину воротарного каналу, товщину стінки 

воротаря, діаметр воротарного отвору. Зважаючи на те, що товщина цирку-

лярного м’язового шару воротаря шлунка найбільша на верхній і нижній сті-

нках [10], визначали товщину верхньої воротарної стінки. Одержані резуль-

тати обробляли за U-критерієм Уілкоксона для незалежних вибірок [5]. 

Результати дослідження та їх обговорення. На рівні серединної лінії 

нижче мечоподібного відростка ехогенна ліва частка печінки візуалізується 

як світло-сіре неоднорідне поле, достатньо рівномірної акустичної щільності. 

Під нею визначається шлунок, який на поздовжніх зрізах складається зі 

щільних ехосигналів у центрі, що відповідає слизовій оболонці. По периферії 

візуалізується вузька ехонегативна структура, що являє собою м’язовий шар 

шлунка. Слизовий шар воротарної частини візуалізується як ехогенний, 

м’язовий шар – анехогенний, серозний шар – ехогенний. 

Довжина воротарного каналу у новонароджених хлопчиків коливається 

в межах від 9,0 до 15,4 мм, у дівчаток – від 9,2 до 13,5 мм. У грудних дітей 

чоловічої статі довжина воротарного каналу визначається в межах від 13,0 до 

18,1 мм, жіночої статі – від 13,5 до 18,0 мм. Діаметр воротарного каналу у 

новонароджених хлопчиків коливається в межах 5,0-9,4 мм, у дівчаток – 5,0-

7,3 мм. У грудних дітей чоловічої статі діаметр воротарного каналу визна-

чається в межах від 5,0 до 10,6 мм, жіночої статі – від 5,5 до 10,7 мм. Діаметр 

воротарного отвору в новонароджених хлопчиків коливається в межах 1,5-5,3 

мм, у дівчаток – від 1,5 до 4,1 мм. У грудних дітей чоловічої статі діаметр 

воротарного отвору визначається в межах від 1,8 до 5,7 мм, жіночої статі – 

від 1,7 до 5,1 мм. Товщина стінки воротаря у новонароджених дітей чоловічої 

статі коливається в межах від 3,1 до 7,1 мм, жіночої статі – від 2,2 до 5,0 мм. 

У грудних дітей чоловічої статі товщина стінки воротаря визначається в ме-

жах від 3,3 до 7,9 мм, жіночої статі – від 3,0 до 6,6 мм. 

При зіставленні одержаних результатів (таблиця) виявлено, що у хлоп-

чиків довжина воротарного каналу вірогідно (p<0,05) більша, ніж у дівчаток 

як у період новонародженості, так і в грудному віці. Незалежно від статі спо-

стерігаються вірогідні зміни довжини воротарного каналу в новонароджених 

та грудних дітей (p<0,05). На відміну від грудного віку виявлено вірогідні 

статеві відмінності між діаметром воротарного каналу в період новонаро-

дженості – у хлопчиків він більший, ніж у дівчаток (p<0,05). Визначений на-

ми діаметр воротарного отвору (у новонароджених – 2,73±0,25 мм, у грудних 

дітей – 3,01±0,29 мм) збігається з даними літератури [3]. У хлопчиків обох 
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вікових груп він також більший, ніж у дівчаток, проте різниця статистично 

невірогідна (p>0,05). 

Товщина стінки воротаря характеризується вірогідною статевою різни-

цею тільки в періоді новонародженості – у хлопчиків вона більша (p<0,01). 

Деякою мірою цим можна пояснити, чому саме в хлопчиків природжений пі-

лоростеноз трапляється у 3,5-5 разів частіше, ніж у дівчаток [8]. Відсутність 

вірогідної відмінності товщини воротарної стінки у новонароджених та груд-

них дітей зумовлена, мабуть, розтягненням шлункової стінки зростаючим 

об’ємом вживаної рідини. Це можна пояснити і тим, що впродовж першого і 

третього місяців життя відбувається природне зменшення товщини груп гла-

деньких міоцитів у м’язовій оболонці шлунка, про що повідомляє 

И.В.Вилкова [4]. У грудних дітей відсутня вірогідна статева різниця стосовно 

діаметрів воротарного каналу і воротарного отвору та товщини воротарної 

стінки. 

Отже, результати ультрасонографічного дослідження дітей раннього 

віку свідчать, що воротарна частина шлунка візуалізується в надчеревній 

ділянці в горизонтальному та вертикальному положенні датчика. Слизовий 

шар воротарної частини візуалізується як ехогенний, м’язовий шар – анехо-

генний, серозний шар – ехогенний. Одержані результати з нормальної ульт-

развукової анатомії воротарної частини шлунка варто враховувати під час 

розробки типових ехографічних ознак природженої та набутої патології гаст-

родуоденального переходу в новонароджених та грудних дітей [3, 15].  

Висновки та перспективи подальших розробок. 1. Вірогідна статева 

різниця у новонароджених дітей характерна для всіх параметрів, за винятком 

діаметра воротарного отвору; в дітей грудного віку статева відмінність вла-

стива для довжини воротарного каналу. 2. Спостерігаються вірогідні зміни 

довжини воротарного каналу у новонароджених та грудних дітей незалежно 

від статі. 3. Одержані результати можуть бути основою для розробки ультра-

сонографічних параметрів природженої та набутої патології гастродуодена-

льного переходу в дітей раннього віку. 
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АРХІТЕКТОНІКА КЛУБОВО-ОБОДОВОКИШКОВОЇ АРТЕРІЇ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  

 

 

Вивчення кровопостачання клубово-сліпокишкового сегмента (КСС) є актуа-

льним питанням сучасної хірургії. Об’єктивні знання особливостей його су-

динного русла необхідні для попередження післяопераційних ускладнень при 

оперативних втручаннях на правій половині товстої кишки. 

Дослідження особливостей розгалуження клубово-ободовокишкової 

артерії (КОА) дозволить всебічно з’ясувати етіологію та патогенез розвитку 

виразково-некротичного ентероколіту у новонароджених, тому що останнім 

часом найбільшу популярність здобула ішемічна теорія його виникнення [10, 

16]. Не виключається певна роль пренатального порушення кровопостачання 

кишечнику в розвитку гострого та хронічного апендициту новонароджених 

та дітей раннього віку. Хронічний абдомінальний ішемічний синдром є нас-

лідком недостатності кровопостачання у басейнах непарних вісцеральних 

гілок черевної аорти, що викликано природженими вадами судин [9, 13-15].  

У наукових виданнях багато уваги приділяється дослідженню кровопо-

стачання кишечнику. Проте більшість досліджень стосується особливостей 

топографії артеріального русла у постнатальному періоді онтогенезу людини. 

Відомості щодо становлення кровопостачання КСС у ранньому періоді онто-

генезу фрагментарні [6, 7, 17, 18]. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 30 трупах плодів 161,0-

500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини (ТПД), що відповідає 4-10 місяцям внут-

рішньоутробного розвитку, та на 5 трупах новонароджених обох статей. Ви-

користовували методи макромікропрепарування, органометрії, фотодокумен-

тування [2], ін’єкції артеріальних судин з наступним препаруванням. Для 

ін’єкції судин розтинали грудну стінку вздовж прихребетної лінії, оголяли 

грудну частину аорти. Встановлений в аорті катетер закріплювали за допомо-

гою лігатур. Через катерер вводили рентгеноконтрастну суміш (сурик, уні-

версальний клей, ефір). Ін’єкцію суміші припиняли тоді, коли вона вільно 

витікала через пупкові артерії. Трупи плодів і новонароджених фіксували в 

10 % розчині нейтрального формаліну впродовж 2-3 тижнів (залежно від ро-

змірів об’єкта). 

Результати дослідження та їх обговорення. КОА у всіх випадках бу-

ла постійною гілкою верхньої брижової артерії (ВБА). В 28 випадках клубо-

вокишкова гілка КОА анастомозувала з клубовокишковими артеріями, утво-

рюючи 1-2 артеріальні аркади (рис. 1). В 14 випадках гілки КОА утворювали 

артеріальне кільце: клубовокишкова гілка та сліпокишкові артерії – 6 випад-

ків, ободовокишкова та клубовокишкова артерії – 1, клубовокишкова та ар-

терії червоподібного відростка (ЧВ) – 1, клубовокишкова, артерії ЧВ та слі-

покишкові артерії – 2, передня та задня сліпокишкові артерії – 4.  
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Рис. 1. Гілки клубово-ободовокишкової артерії плода 240,0 мм тім’яно-

п’яткової довжини. Судини заповнені ін’єкційною сумішшю на основі свин-

цевого сурика. Макропрепарат: 1 – клубово-ободовокишкова артерія; 2 – ар-

теріальні аркади, утворені клубовокишковими гілками клубово-

ободовокишкової артерії; 3 – висхідна ободова кишка; 4 – клубова кишка; 5 – 

клубовокишкова артерія. 

 

У 24 випадках ободовокишкова гілка була самостійною гілкою КОА. З 

них у 5 випадках вона віддавала пристінкову (крайову) гілочку, яка анасто-

мозувала із сліпокишковими артеріями (3) та артеріальним кільцем, утворе-

ним клубовокишковою гілкою, артеріями ЧВ та сліпокишковими артеріями 

(2). В 5 випадках ободовокишкова гілка КОА відходила від артеріального кі-

льця, утвореного клубовокишковою гілкою та сліпокишковими артеріями 

КОА, в одному випадку від артеріального кільця, утвореного артеріями ЧВ, 

клубовокишковою гілкою та сліпокишковими артеріями, відходило 2 ободо-

вокишкові гілки. В 5 випадках ободовокишкова гілка КОА починалася спіль-

ним стовбуром із сліпокишковими артеріями. З них у 2 випадках спостеріга-

ли 3 ободовокишкові артерії, які починалися спільним стовбуром, від якого 

відходила додаткова сліпокишкова артерія (1) або передня і задня сліпокиш-

кові артерії (1). Цей анатомічний варіант є найбільш небезпечним при вико-

нанні оперативних втручань на правій половині товстої кишки, адже існує 

висока ймовірність пошкодження КОА до відгалуження ободовокишкової 

гілки, що може спричинитися до інфаркту частини висхідної ободової кишки. 

Клубовокишкова гілка у всіх випадках була постійною гілкою КОА. 

Одна клубовокишкова гілка виявлена у 8 випадках, 2 клубовокишкові гілки 



39 

 

починалися спільним стовбуром у 18 випадках, 2 окремих клубовокишкові 

гілки спостерігали у 9 випадках.  

У 14 випадках клубовокишкові гілки брали участь у формуванні аркад 

та артеріальних кілець (рис. 2). У 9 випадках 2 клубовокишкові гілки утво-

рювали по одній аркаді. В 4 випадках аркаду утворювала тільки одна з двох 

клубовокишкових гілок. У 8 випадках чіткі анастамози між басейнами КОА 

та клубовокишкової артерії були відсутні. Крім наведених варіантів артеріа-

льних судин, термінальний відділ клубової кишки в 11 випадках кровопоста-

чався додатковими артеріями, які брали початок від артеріального кільця, 

утвореного артеріями ЧВ (6) або від сліпокишкових артерій (5). 

 

 
 

Рис. 2. Гілки клубово-ободовокишкової артерії плода 270,0 мм тім’яно-

п’яткової довжини. Судини заповнені ін’єкційною сумішшю на основі свин-

цевого сурика. Макропрепарат: 1 – артеріальна аркада, утворена клубовоки-

шковою гілкою клубово-ободовокишкової артерії; 2 – артеріальне кільце. 

 

Передня і задня сліпокишкові артерії частіше (32) починалися спільним 

стовбуром, у 3 випадках – окремо. В 10 випадках сліпокишкові гілки були 

самостійними гілками КОА (з них в одному випадку спостерігали 3 сліпоки-

шкові гілки, в другому – 5). У 5 випадках вони починалися спільним стовбу-

ром з ободовокишковими гілками КОА. В 10 випадках сліпокишкові гілки 

починалися від аркад, у 9 – від артеріального кільця (у 4 випадках передня і 

задня сліпокишкові гілки утворювали артеріальне кільце). В одному випадку 

передня сліпокишкова артерія починалася від аркади, а задня – від артеріаль-
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ного кільця. Додаткові сліпокишкові артерії починалися від ободовокишко-

вих, клубовокишкових і безпосередньо від КОА.  

У кровопостачанні ЧВ беруть участь 1-6 артерій. У 22 випадках спо-

стерігали одну артерію ЧВ, яка в 13 випадках була самостійною гілкою КОА, 

в 2 випадках артерія ЧВ відходила від передньої сліпокишкової артерії, у 7 – 

від артеріального кільця. В 13 випадках спостерігали 2-6 артерій ЧВ, з яких у 

7 випадках одна артерія починалася від КОА самостійно і кровопостачала 

дистальну частину ЧВ, друга відходила від аркади спільно з однією із сліпо-

кишкових артерій і кровопостачала проксимальну частину ЧВ. В одному ви-

падку 2 артерії ЧВ починалися спільним стовбуром від аркади, третя – спіль-

ним стовбуром з додатковою сліпокишковою артерією від артеріального кі-

льця. У 2 випадках спостерігали три артерії ЧВ, які формувалися спільним 

стовбуром від КОА. В 3 випадках від 4 до 6 артерій брали початок від артері-

ального кільця (рис. 3). Цей анатомічний факт має особливе практичне зна-

чення, оскільки подібний варіант артеріальних судин потребує ретельного 

гемостазу під час виконання апендектомії. 
 

 
 

Рис. 3. Гілки клубово-ободовокишкової артерії плода 355,0 мм тім’яно-

п’яткової довжини. Судини заповнені ін’єкційною сумішшю на основі свин-

цевого сурика. Макропрепарат: 1 – клубово-ободовокишкова артерія; 2 – ар-

терії червоподібного відростка; 3 – червоподібний відросток; 4 – терміналь-

ний відділ клубової кишки; 5 – висхідна ободова кишка.  

 

Підсумовуючи одержані результати, можна зазначити виражену інди-

відуальну мінливість архітектоніки КОА. З практичних міркувань вважаємо 

доцільним виділити на конкретному етапі онтогенезу можливі анатомічні ва-

ріанти КОА. Можна розрізнити два типи розгалуження КОА: 1 – магістраль-

ний: всі гілки почергово відходять від стовбура КОА, без чітких анастамозів 

між собою та басейном клубовокишкової артерії; 2 – розсипний: гілки КОА 

утворюють аркади, артеріальні кільця, численні додаткові гілки та анастамо-

зи як між собою, так і з іншими гілками верхньої брижової артерії.  
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З 8 випадків магістрального типу КОА 5 препаратів стосувались 4-

місячних плодів, 2 – 5-місячних, 1 – 7-місячного. Серед препаратів інших ві-

кових груп всі гілки КОА утворювали аркади, артеріальні кільця, численні 

анастамози між собою та іншими гілками верхньої брижової артерії. Очевид-

ний висновок, що на 4-му місяці КСС кровопостачається відносно гірше, ніж 

в інші вікові періоди. На нашу думку, це можна пояснити тим, що КСС емб-

ріонів знаходиться за межами черевної порожнини (у фізіологічній грижі) 

більше часу, ніж інші відділи кишкової трубки [1, 3-5, 12]. Мабуть, цей про-

цес викликає тимчасову ішемію даної ділянки, яка згодом (у плодовому пері-

оді [8, 11]) створює сприятливі умови для ранньої фіксації та інвагінації ки-

шечнику.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. У перинаталь-

ному періоді онтогенезу виявляються два види розгалуження клубово-

ободовокишкової артерії: а) магістральний (гілки почергово відходять від 

стовбура клубово-ободовокишкової артерії, без чітких анастамозів); б) роз-

сипний (гілки утворюють аркади, артеріальні кільця, додаткові гілки та анас-

тамози). 2. Клубово-ободовокишкова артерія характеризується вираженою 

анатомічною мінливістю, що слід враховувати у практиці перинатальної та 

неонатальної служб. 
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АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО 

ПЕРЕХОДУ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 

 

 
Гастродуоденальний перехід (ГДП) є вельми важливим анатомічним сегмен-

том травного каналу. Виникнення дуоденогастрального рефлюксу після резе-

кції шлунка першим способом Більрота пов’язують саме з видаленням воро-

тарної частини, як складової частини ГДП [6, 8]. Ф.Ф.Сакс и др. [13] вважа-

ють, що виокремлення терміну “гастродуоденальний перехід” цілком випра-

вдане як з функціонального, так і анатомічного погляду. 

Аналіз літератури свідчить, що перехідний сегмент між шлунком і два-

надцятипалою кишкою є ділянкою пильної уваги як теоретичної, так і прак-

тичної медицини. Існує чимало відомостей про будову ГДП в постнаталь-

ному періоді онтогенезу [7, 14], але майже відсутні дані про його анатомічні 

особливості в ранньому періоді онтогенезу [1], хоча природжене походження 

дитячого пілоростенозу вважається з’ясованим остаточно. Запити лікарів фу-

нкціональної та ендоскопічної діагностики, педіатричної хірургії потребують 

чіткого визначення вікових особливостей будови ГДП в перинатальному пе-

ріоді онтогенезу [2]. 

Мета дослідження. Визначити топографоанатомічні особливості гаст-

родуоденального сегмента у плодовому періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Нами досліджено 56 трупів плодів 4-9 місяців in 

situ методами виготовлення топографоанатомічних зрізів у трьох взаємопер-

пендикулярних площинах, ін’єкції судин і трубчастих структур сумішшю на 

основі свинцевого сурика з наступним препаруванням і рентгенографією, 

морфометрії та статистичної обробки. Вік об’єктів визначали за зведеними 

таблицями Б.М.Пэттена [9], Б.П.Хватова, Ю.Н.Шаповалова [12] на підставі 

вимірювань тім’яно-п’яткової довжини (ТПД). Для документування та доку-

ментального ілюстрування одержаних результатів [4] виготовлені препарати 

фотографували за допомогою стандартного устаткування. 

Результати дослідження та їх обговорення. У плодів 4-6 місяців 

шлунок здебільшого веретеноподібної форми, велика кривина знаходиться 

вентральніше малої. У шлунку розрізняються тіло та воротарна частина, про-

те не диференціюються дно і воротарна печера. Воротар шлунка і ампула 

дванадцятипалої кишки розміщені краніальніше малої кривини. Форма 

шлунка зі збільшенням терміну пренатального онтогенезу змінюється від ве-

ретеноподібної у 2-му триместрі до змішаної (веретеноподібної і мішко-

подібної) у 3-му триместрі. Шлунок знаходиться у лівому верхньому квад-

ранті живота, в лівому підребер’ї. Положення органа можна кваліфікувати як 

горизонтальне. Кутова вирізка шлунка формується в 2-му триместрі і чітко 

диференціюється наприкінці 3-го триместру. 

У дванадцятипалій кишці диференціюються всі чотири частини органа. 

Верхня частина кишки розміщена вентральніше нижньої (горизонтальної), 
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тому положення кишки відповідає середині між горизонтальною та фрон-

тальною площинами. Проте зі збільшенням терміну гестації кільце два-

надцятипалої кишки поступово наближається до фронтальної площини. У 

верхній частині кишки диференціюється ширша ділянка – ампула два-

надцятипалої кишки. Між нею та воротарем шлунка визначається незначне 

зовнішнє звуження. Цей факт підтверджує відомі дані [3] про те, що звужен-

ня травної трубки в цій ділянці має місце ще раніше – в першому триместрі 

вагітності. 

Проекція воротаря шлунка у власне надчеревній ділянці по відно-

шенню до серединної площини упродовж плодового періоду мінливе. Якщо 

на 4-му місяці його проекція визначається справа від серединної лінії, то на-

далі розрізняються три види його проекції: 1) воротар шлунка знаходиться 

справа від серединної лінії; 2) воротар шлунка знаходиться зліва від середин-

ної лінії; 3) воротар шлунка знаходиться на рівні серединної лінії. Загалом у 

першій половині плодового періоду (4-6 місяці) справа від серединної лінії 

воротар шлунка визначається в 74,1 % спостережень, зліва – в 11,1 %, відпо-

відає лінії – в 14,8 %. У другій половині плодового періоду (7-9 місяці) час-

тота правобічного положення воротаря шлунка стосовно передньої середин-

ної лінії зменшується до 69,0 %, а частота лівобічного положення та пере-

тину з нею збільшується до 13,8 та 17,2 % відповідно. 

Аналіз одержаних результатів показав (таблиця), що морфометричні 

параметри ГДП інтенсивніше зростають у 2-му триместрі внутрішньоутроб-

ного розвитку. Упродовж 4-6 місяців діаметр воротаря шлунка збільшується 

в 1,8 раза, що можна пояснити інтенсивним зростанням тощини м’язової 

оболонки шлунка [5, 11] та збільшенням маси м’язових пучків у межах воро-

таря [10], а з 7-го місяця до моменту народження – в 1,2 раза; відповідно діа-

метр воротарного каналу зростає в 1,7 та 1,2 раза, а діаметр ампули дванад-

цятипалої кишки – в 1,66 та 1,16 раза. Дана тенденція не стосується довжини 

воротарного каналу, інтенсивність зростання якої майже однакова в 2-му і 3-

му триместрах гестації. Отже, найбільший діаметр має воротарий канал, а 

найменший – воротар шлунка. Таке співвідношення між наведеними параме-

трами є типовим для будови ГДП у плодовому періоді онтогенезу.  

Від 4-го до 9-го місяців діаметр воротаря шлунка збільшується в 2,1 ра-

за, діаметр воротарного каналу – в 2,2 раза, діаметр ампули дванадцятипалої 

кишки – в 1,8 раза. Інтенсивність зростання довжини воротарної чатини 

шлунка по малій кривині упродовж плодового періоду (у 2 рази) випереджає 

цей показник по великій кривині (в 1,6 раза), що взаємозумовлено формуван-

ням кутової вирізки. Інтенсивніше зростання морфометричних параметрів 

характерне для першої половини плодового періоду. 

Помісячний аналіз одержаних результатів виявив, що найбільша інтен-

сивність зростання морфометричних параметрів ГДП спостерігається на 5-6 

та 9-му місяцях пренатального розвитку. Як відомо [5], на останньому місяці 

внутрішньоутробного розвитку абсолютні цифри товщини м’язової оболонки 
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воротарної частини шлунка зменшуються. Вважаємо, що одержані нами ре-

зультати і наведені дані літератури є непрямим підтвердженням факту розтя-

гування шлункової стінки у пізніх плодів зростаючим об’ємом заковтнутої 

амніотичної рідини. На зв’язок між зростанням морфометричних параметрів 

шлунка та процесом ковтання амніотичної рідини у живих плодів звертають 

увагу й інші автори [15].  

З огляду на те, що шлунок вважається критерієм діагностики природ-

жених вад шлунково-кишкового тракту [16, 17], визначені нами морфомет-

ричні дані в 2-3 триместрах внутрішньоутробного розвитку сприятимуть аде-

кватному тлумаченню результатів пренатальної ультрасонографічної оцінки 

рухомості плода в цілому та шлунково-кишкового тракту зокрема. 

Поздовжня вісь воротарної частини та поздовжня вісь тіла шлунка зна-

ходяться під кутом, який відкритий краніально. На 4-му місяці розвитку ве-

личина кута коливається від 90° до 96° (в середньому – 93,4°), на 5-му місяці 

– від 85° до 91° (в середньому – 87,8°), на 6-му місяці – від 76° до 87° (в се-

редньому – 78,8°). Тобто, впродовж 2-го триместру внутрішньоутробного ро-

звитку кут, утворений поздовжніми осями воротарної частини і тіла шлунка, 

змінюється від тупого до гострого. 

У порівнянні з 2-м триместром у плодів 7-9 місяців величина кута між 

поздовжніми осями воротарної частини і тіла шлунка зменшується й надалі. 

Так, у плодів 7 місяців величина кута коливається в межах від 68° до 76° (в 

середньому – 71,3°), у 8-місячних плодів – від 59° до 68° (в середньому – 

63,7°), у 9-місячних – від 56° до 62° (в середньому – 58,8°). Від 4-го до 9-го 

місяців кут зменшується в 1,6 раза. Цей факт, мабуть, взаємопов’язаний з 

процессом формування кутової вирізки, яка чітко виявляється у другій поло-

вині плодового періоду розвитку. 

Складки слизової оболонки воротарної частини шлунка утворюються 

на 6-му місяці, їх поперечна або поздовжня орієнтація спостерігається на 7-

му місяці. На 8-9 місяцях у воротарному каналі переважають поздовжні 

складки, більше виражені на його задній стінці. З 6-го місяця формується 

циркулярна складка слизової оболонки в межах воротарного м’яза-замикача, 

що сприяє утворенню дуоденальної поверхні воротаря шлунка і закутка два-

надцятипалої кишки. Останній чітко визначається у другій половині плодо-

вого періоду розвитку. 

Гастродуоденальний сегмент у плодовому періоді онтогенезу характе-

ризується тісними анатомічними взаємовідношеннями із суміжними орга-

нами та структурами черевної порожнини (рис. 1). У плодів ГДП характери-

зується сталістю його анатомічних взаємовідношень з печінкою, підшлунко-

вою залозою та компонентами печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки. 

Частота взаємопримикання ГДП і жовчного міхура зі збільшенням терміну 

внутрішньоутробного розвитку зменшується від 63,0 % у першій половині 

плодового періоду до 48,3 % – у другій. З петлею поперечної ободової ки-

шки, навпаки, ГДП стикається своєю передньою поверхнею частіше з подо-
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вженням терміну гестації: від 70,3 % – у першій половині плодового періоду 

до 75,9 % – у другій. Доречно зазначити, що в другій половині плодового пе-

ріоду петля поперечної ободової кишки поступово зміщується каудально і 

примикає до нижньої третини передньої стінки гастродуоденального сегме-

нта. 

 

 
 

Рис. 1. Органи черевної порожнини плода 310,0 мм тім’яно-п’яткової дов-

жини, 7-й місяць (печінка зміщена вверх). Макропрепарат: 1 – воротар шлу-

нка; 2 – воротарний канал; 3 – ампула дванадцятипалої кишки; 4 – поперечна 

ободова кишка; 5 – печінково-дванадцатипалокишкова зв’язка; 6 – хвостата 

частка печінки; 7 – тіло шлунка.  

 

Нами встановлено, що в плодів спостерігаються додаткові очеревинні 

зв’язки, дотичні до гастродуоденального сегмента: 1) міхурово-дванадцяти-

палокишкова зв’язка, яка збільшує ширину малого сальника вправо (трапля-

ється в 25,9 % спостережень – у 2-му триместрі внутрішньоутробного розви-

тку та в 17,2 % – у 3-му триместрі; 2) печінково-ободовокишкова зв’язка, яка 

покриває передню поверхню гастродуоденального сегмента (7,4 та 6,9 % від-

повідно). 

Скелетотопічно гастродуоденальний сегмент упродовж плодового пе-

ріоду зміщується від рівня верхнього краю XII грудного хребця на 4-му мі-

сяці до рівня міжхребцевого проміжку між XII грудним та I поперековим 

хребцями (рис. 2) – на 6-7 місяцях та верхньої третини I поперекового хребця 

– на 9-му місяці.  

Вважаємо, що одержані та узагальнені нами дані сприятимуть адекват-

ному тлумаченню вікових особливостей будови гастродуоденального сегме-

нта та розробці діагностичних методів у перинатальному періоді онтогенезу 

людини. 
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Рис. 2. Скелетотопія гастродуоденального сегмента 6-місячного плода (300,0 

мм тім’яно-п’яткової довжини), шлунково-кишковий тракт якого заповнений 

контрастною сумішшю на основі свинцевого сурика. Фоторентгенограма: 1 – 

воротарна частина шлунка; 2 – ампула дванадцятипалої кишки; 3 – тіло шлу-

нка.  

 

Висновки. 1. Типовим для гастродуоденального переходу в плодовому 

періоді онтогенезу є таке співвідношення параметрів його складових: найбі-

льший діаметр має воротарний канал, менший – ампула дванадцятипалої ки-

шки, найменший – воротар шлунка. Морфометричні показники гастродуоде-

нального переходу інтенсивніше зростають у 2-му триместрі внутрішньоут-

робного розвитку. 2. Величина кута між поздовжніми осями воротарної час-

тини і тіла шлунка упродовж 2-го триместру змінюється від тупого до гост-

рого. З подовженням терміну внутрішньоутробного розвитку величина кута 

зменшується й надалі, що сприяє формуванню кутової вирізки шлунка. 3. 

Аборальна орієнтація слизової оболонки воротаря шлунка разом з його 

м’язовим шаром, яка диференціюється з 6-го місяця пренатального розвитку, 

призводить до утворення дуоденального закутка.  
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ 
 

 

У структурі дитячих гастроентерологічних захворювань провідне місце на-

лежить патологічним станам шлунка і дванадцятипалої кишки [14]. З усіх за-

хворювань травної системи в дитячому віці понад 90 % випадків належить 

клапанній патології, а частіше піддаються ураженню воротарний та кардіаль-

ний замикачі [2]. Практична важливість цих сегментів спричинила виокрем-

лення в сучасній морфології нового розділу – сфінктерології [6, 16], а з роз-

витком хірургії сфінктерних ділянок виник новий напрямок теоретичної та 

клінічної медицини – клапанна гастроентерологія [2]. 

Шлунково-кишкова непрохідність у дітей, викликана природженим пі-

лоростенозом, посідає друге місце після інвагінації кишечнику і друге місце 

з-поміж природженої шлунково-кишкової непрохідності. В результаті техні-

чних огріхів під час хірургічних операцій з приводу природженого пілорос-

тенозу виникають ускладнення, основна частка яких має анатомічну основу 

(перфорація слизової оболонки, рецидив пілоростенозу, спазм воротаря) [15]. 

Тому успіх та перспективи малоінвазивних технологій неможливі без дета-

льних анатомічних відомостей про гастродуоденальний сегмент.  

Морфологи досліджують різноманітні структури перехідного сегмента 

між шлунком і дванадцятипалою кишкою у дорослих [7, 8], розробляють пи-

тання мікрохірургічної анатомії гастродуоденального переходу (ГДП) [9, 10, 

12, 13]. Натомість анатомія цього сегмента в новонароджених описана побіч-

но в одиничних працях [5].  

Дане повідомлення є продовженням раніше проведених нами дослі-

джень [3, 4], виконаних у рамках планової науково-дослідної роботи Буко-

винського медуніверситету “Статево-вікові закономірності будови і топогра-

фоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі, особливо-

сті вікової та статевої ембріотопографії” (№ 0105U002927). 

Мета дослідження. Визначити топографоанатомічні особливості гаст-

родуоденального сегмента в неонатальному періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Будова та анатомічні взаємовідношення ГДП в не-

онатальному періоді вивчені на 13 трупах доношених плодів 451,0-500,0 мм 

тім’яно-п’яткової довжини (ТПД) та 9 трупах новонароджених дітей розмі-

ром понад 501,0 мм ТПД. Вік об’єктів визначали за зведеними таблицями 

Б.М.Петтена (1959), Б.П.Хватова і Ю.М.Шаповалова (1969) на підставі вимі-

рювань ТПД. Дослідження проведено методами виготовлення топографоана-

томічних зрізів у трьох взаємоперпендикулярних площинах, ін’єкції судин і 

трубчастих структур сумішшю на основі свинцевого сурика з наступним 

препаруванням і рентгенографією, органометрії та статистичної обробки. Для 

документування та документального ілюстрування одержаних результатів [1] 

виготовлені препарати фотографували за допомогою стандартного устатку-
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вання. 

Результати дослідження та їх обговорення. В неонатальному періоді 

онтогенезу шлунок здебільшого мішкоподібної форми, розміщений у лівому 

верхньому квадранті живота, вище умовної пупкової лінії. На малій кривині 

чітко визначається кутова вирізка шлунка. Приблизно одна третина перед-

ньої стінки шлунка знаходиться нижче краю лівої реберної дуги. Його велика 

кривина ледь виступає з-під нижнього краю печінки, знаходиться вентраль-

ніше і каудальніше по відношенню до малої кривини. Розрізняються тіло і 

воротарна частина шлунка. В межах останньої спостерігаються ознаки воро-

тарної печери. Дно шлунка виражене слабко.  

Воротарний канал спрямований зліва направо, зверху вниз та ззаду на-

перед. Верхня частина дванадцятипалої кишки, на відміну від воротарного 

каналу, спрямована в протилежному напрямку – знизу вверх і спереду назад. 

Таке положення гастродуоденального сегмента зумовлене фіксацією печін-

ково-дванадцатипалокишковою зв’язкою з її складовими компонентами та 

тісними синтопічними відношеннями гастродуоденального сегмента з вісце-

ральною поверхнею печінки.  

На одному препараті (465,0 мм ТПД) верхня частина дванадцятипалої 

кишки являла собою коротку ділянку кишкової трубки, яка мала ледь біль-

ший діаметр від низхідної частини. Подібний варіант будови можна кваліфі-

кувати як відсутність верхньої частини дванадцятипалої кишки. Ледь вира-

жена ампула кишки безпосередньо продовжувалася низхідною частиною, 

тобто верхня частина дванадцятипалої кишки позбавлена заампулярного від-

ділу та верхнього дуоденального вигину. Подібний варіант будови гастроду-

оденального сегмента можна пояснити синтопічним впливом на нього печі-

нки та правої надниркової залози, які щільно примикали до нього. 

Воротарний канал поступово звужується в напрямку воротаря, нато-

мість ампула дванадцятипалої кишки різко розширюється. Проте її діаметр 

менший від діаметра воротарного каналу, що слід вважати типовою ознакою 

гастродуоденального сегмента на цій стадії онтогенезу. 

При макроскопічному дослідженні внутрішньої поверхні стінок ГДП 

виявлено, що воротар шлунка випинається у просвіт дванадцятипалої кишки 

(рис. 1). Завдяки цьому формується поперечна складка слизової оболонки на 

рівні воротарного отвору. Прилегла стінка дванадцятипалої кишки визнача-

ється проксимальніше воротарного отвору, завдяки чому спостерігається на-

явність дуоденального закутка. Характерна спрямованість воротарного м’яза-

замикача в бік просвіту дванадцятипалої кишки варто розцінювати як анато-

мічну основу розвитку гачкоподібної форми воротаря шлунка", описаного 

Т.К.Самодєлкіною [11] у практично здорових людей зрілого віку. Зважаючи 

на результати власного дослідження, поділяємо застереження Ф.Ф.Сакса та 

ін. (1987) про те, що під час пілороміотомії не варто розсікати серозно-

м’язовий шар воротаря шлунка аж до його аборального краю, щоб уникнути 

випадкового розтину кишкової стінки в межах дуоденального закутка. В ме-
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жах воротарного каналу виявляються, в основному, поздовжні складки сли-

зової оболонки, а в межах прилеглої стінки тіла шлунка переважають попе-

речні складки та складки без чіткої орієнтації.  

 

 
А 

 
Б 

 

Рис. 1. Внутрішня поверхня передньої (А) та задньої (Б) стінок гаст-

родуоденального переходу доношеного плода (480,0 мм тім’яно-п’яткової 

довжини). Макропрепарати.  

 

По відношенню до передньої черевної стінки ГДП визначається у вла-

сне надчеревній ділянці, справа і зліва від передньої серединної лінії тулуба. 

Частіше (16 спостережень) його проекція визначалася справа від серединної 

лінії, рідше (4) воротар шлунка перетинався передньою серединною лінією, 

найрідше (2) знаходився зліва від серединної лінії. Наші результати підтвер-

джують дані E.Cetin et al. [18] про те, що шлунок за весь період внутрішньоу-

тробного розвитку частіше визначається в обох верхніх квадрантах живота і 

тільки в 19 % спостережень виключно в лівому.  

У доношених плодів (451,0-500,0 мм ТПД) діаметр воротаря шлунка 

становить 5,8 ± 0,42 мм, воротарного каналу – 7,6 ± 0,37 мм, ампули дванад-

цятипалої кишки – 6,3 ± 0,29 мм; довжина воротарного каналу вздовж малої 

кривини становить 6,5 ± 0,51 мм, уздовж великої кривини – 6,9 ± 0,45 мм. У 

новонароджених діаметр воротаря шлунка становить 6,0 ± 0,34 мм, воротар-

ного каналу – 7,7 ± 0,28 мм, ампули дванадцятипалої кишки – 6,4 ± 0,23 мм; 

довжина воротарного каналу вздовж малої кривини становить 6,7 ± 0,36 мм, 

уздовж великої кривини – 7,0 ± 0,27 мм. Розбіжність наших результатів щодо 

діаметра (6,0 ± 0,34 мм) воротаря шлунка у новонароджених з даними 
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W.K.Rorschneider et al. [17] (11,0 мм) зумовлена тим, що наведений ними ро-

змір визначений у живих дітей за допомогою ультрасонографічного дослі-

дження, а наші вимірювання проведені на трупному матеріалі. 

За допомогою рентгенологічного дослідження виявлено, що просвіт 

ГДП має форму неправильного пісочного годинника – ширша проксимальна 

частина воротарного каналу поступово звужується в напрямку воротаря 

шлунка, за яким спостерігається різке збільшення діаметра ампули дванадца-

типалої кишки.  

Гастродуоденальний сегмент з усіх боків оточений очеревиною. Спо-

стерігається певна мінливість зміни анатомічних взаємовідношень гастроду-

оденального сегмента з поперечною ободовою кишкою. У 14 спостереженнях 

до його передньонижньої поверхні (нижньої третини) примикає петля попе-

речної ободової кишки (рис. 2), яка в межах воротарного каналу зміщується 

до великої кривини шлунка. На решті препаратів (8) ободова кишка простя-

гається каудальніше гастродуоденального сегмента.  

 

 
 

Рис. 2. Органи та структури черевної порожнини доношеного плода – 

460,0 мм тім’яно-п’яткової довжини (печінка зміщена вверх). Макропрепа-

рат: воротар (1), воротарний канал (2) та тіло (8) шлунка; 3 – ампула дванад-

цятипалої кишки; 4 – печінкова-дванадцатипалокишкова зв’язка; 5 – печінка; 

6 – жовчний міхур; 7 – поперечна ободова кишка. 

 

До передньоверхньої та задньоверхньої стінок воротаря шлунка, ам-

пули і частково заампулярного відділу дванадцятипалої кишки прикріплю-

ється печінково-дванадцатипалокишкова зв’язка, з компонентами якої стика-

ється верхня частина дванадцятипалої кишки в межах ампули. На 3 препара-

тах виявлено варіантну будову печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки, 

яке виражалося в її правобічному розширенні завдяки наявності додаткової 

зв’язки черевної порожнини – міхурово-дванадцатипалокишкової. Ця зв’язка 

починалася від передньої стінки жовчного міхура і прикріплювалася до пе-

редньої стінки верхньої частини дванадцятипалої кишки та поперечної обо-

дової кишки, петля якої щільно примикала до нижнього краю гастродуодена-

льного сегмента. На одному препараті мала місце печінково-ободовокишкова 
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зв’язка, яка покривала передню стінку ампули дванадцятипалої кишки. Окрім 

цього, до ампули примикала шийка жовчного міхура. Між воротарем шлунка 

та підшлунковою залозою визначається воротарно-підшлункова зв’язка. На 2 

препаратах воротар шлунка зрощений з брижою поперечної ободової кишки, 

внаслідок чого утворюється підворотарна заглибина очеревини.  

Гастродуоденальний сегмент спереду цілком покритий вісцеральною 

поверхнею печінки, нижній край якої досягає рівня середньої третини низ-

хідної частини дванадцятипалої кишки. У 10 спостереженнях ампула дванад-

цятипалої кишки збоку стикалася з тілом жовчного міхура. Безпосередньо 

над верхньою стінкою воротарного каналу визначається квадратна частка пе-

чінки. Воротар шлунка задньою стінкою стикається з підшлунковою зало-

зою. Власна печінкова артерія простягається по задньоверхній стінці ворота-

рного каналу. До задньої стінки ГДП примикає частина голівки і тіла підш-

лункової залози. По задній стінці ампули дванадцятипалої кишки у низхід-

ному напрямку прямує шлунково-дванадцатипалокишкова артерія. До вели-

кої кривини шлунка, в межах воротарного каналу примикає дванадцатипало-

порожньокишковий вигин. На рівні межі між ампулою і заампулярним відді-

лом дванадцятипалої кишки, ззаду від них простягається нижня порожниста 

вена, медіальніше і вентральніше якої визначається ворітна вена печінки. Уз-

довж верхньої стінки воротарного каналу, між листками малого сальника 

простягається права шлункова артерія, вздовж великої кривини між листками 

шлунково-ободовокишкової зв’язки – права шлунково-сальникова артерія. 

Поперечно до поздовжньої осі воротаря шлунка на його передній стінці ви-

значається передворотарна вена.  

На топографоанатомічних зрізах тулуба виявлено, що ГДП чітко візуа-

лізується на рівні міжхребцевого проміжку між XII грудним та I поперековим 

хребцями, оточений очеревиною. В межах воротаря шлунка травна трубка 

істотно звужена. Між воротарем та ампулою дванадцятипалої кишки чітко 

виявляється дуоденальний закуток. Справа, спереду і ззаду ГДП охоплений 

печінкою, ззаду, в межах верхньої частини дванадцятипалої кишки, межує з 

ворітною веною печінки, нижньою порожнистою веною і частково з правою 

наднирковою залозою. Зліва від досліджуваного сегмента на горизонталь-

ному топографоанатомічному зрізі визначається підшлункова залоза та по-

рожнина тіла шлунка. 

Скелетотопічно ГДП у більшості спостережень (17) відповідає верх-

ньому краю I поперекового хребця, рідше (5) він визначався на рівні міжхре-

бцевого проміжку між XII грудним та I поперековим хребцями (рис. 3). Ам-

пула дванадцятипалої кишки, яка за розмірами поступається воротарній час-

тині шлунка, досягає рівня нижнього краю XII грудного хребця. Окрім цього, 

чітко диференціюється кутова вирізка шлунка та звуження гастродуоденаль-

ного сегмента на рівні воротарного отвору.  

Отже, на підставі аналізу одержаних результатів можна дійти висновку, 

що в новонароджених дітей типовими ознаками гастродуоденального сегме-
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нта є переважання діаметра воротарного каналу над діаметром ампули два-

надцятпалої кишки, випин воротаря шлунка у просвіт травної трубки та або-

ральна його орієнтація, наявність циркулярної складки слизової оболонки на 

рівні воротарного отвору та поздовжніх складок у межах воротарного каналу 

шлунка, наявність дуоденального закутка між стінкою дванадцятипалої ки-

шки та дуоденальною поверхнею воротаря шлунка, положення воротаря 

шлунка у власне надчеревній ділянці справа від серединної лінії.  

 

 
 

Рис. 3. Гастродуоденальний перехід доношеного плода – 475,0 тім’яно-

п’яткової довжини (шлунково-кишковий тракт заповнений рентгеноконтрас-

тною сумішшю на основі свинцевого сурика). Фоторентгенограма: воротар 

(1), воротарний канал (3) та тіло (4) шлунка; верхня частина дванадцятипалої 

кишки (2). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Для гастродуо-

денального переходу в новонароджених властиве таке співвідношення його 

параметрів: найбільший діаметр має воротарний канал, менший – ампула 

дванадцятипалої кишки, найменший – воротар шлунка. 2. Попри сталість 

анатомічних взаємовідношень з печінкою, підшлунковою залозою та печін-

ково-дванадцятипалокишковою зв’язкою гастродуоденальний сегмент у но-

вонароджених стикається з петлею поперечної ободової кишки (63,6 % випа-

дків) та жовчним міхуром (45,5 %), що варто враховувати під час діагностич-

них прийомів. 3. Додаткові очеревинні зв’язки (міхурово-дванадцятипалоки-

шкова, печінково-ободовокишкова), які примикають до гастродуоденального 

сегмента, спостерігаються в 13,6 та 4,6 % випадків, на що варто зважати в хі-

рургічній педіатрії. 4. Одержані результати щодо анатомічних особливостей 

гастродуоденального переходу в неонатальному періоді підтверджують не-

охідність вивчення їх динаміки в різні вікові періоди дитинства. 
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МАКРОМІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО 

ПЕРЕХОДУ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Нині вагомого значення для медичної практики набуває вивчення мікротопо-

графії органів травлення, оскільки мікрохірургічні втручання дедалі ширше 

використовуються в абдомінальній хірургії [6]. Одним з “вузлових пунктів” 

травного каналу є гастродуоденальний перехід (ГДП) [1]. Актуальність пи-

тання щодо мікрохірургічної анатомії ГДП зумовлена частотою його різно-

манітних патологічних станів та розробкою мікрохірургічних операцій на 

порожнистих органах травлення [9]. Тому всебічні макромікроскопічні дані 

про будову ГДП мають важливе науково-практичне значення. 

У науковій літературі активно висвітлюється мікрохірургічна анатомія 

ГДП у дорослих [7, 8, 11-13]. Натомість макромікроскопічна анатомія цього 

сегмента у плодів описана тільки в одиничних працях [2], лише побічно в но-

вонароджених [3, 5], які не можуть претендувати на комплексність та повне 

висвітлення означеного питання. 

Дане повідомлення є продовженням раніше проведених нами до-

сліджень [4], виконаних у рамках планової науково-дослідної роботи Бу-

ковинського медуніверситету “Статево-вікові закономірності будови і топо-

графоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі, особ-

ливості вікової та статевої ембріотопографії” (№ 0105U002927). 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 26 трупах плодів лю-

дини 161,0-500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини (ТПД), що відповідає 4-10 

місяцям розвитку, та на 7 трупах новонароджених без патологічних змін 

шлунково-кишкового тракту методами макромікроскопічного препарування, 

ін’єкції судин сумішшю на основі свинцевого сурика, гістотопографічного 

дослідження та морфометрії. Вік об’єктів дослідження визначали за зведе-

ними таблицями Б.М.Петтена [10], Б.П.Хватова, Ю.М.Шаповалова [14]. З 

комплексу органів та структур шлунково-кишкового тракту, вирізаного на 

1,0 см проксимальніше і дистальніше воротаря шлунка, виготовляли серії гіс-

тотопографічних зрізів від рівня воротарного каналу до ампули дванадцяти-

палої кишки у трьох взаємоперпендикулярних площинах. Гістотопографічні 

зрізи фарбували гематоксиліном і еозином та методом ван Гізон з наступним 

вивченням їх під світловим мікроскопом. Товщину тканинних оболонок сті-

нки ГДП вимірювали за допомогою гвинт-мікрометра. 

Результати дослідження та їх обговорення. У плодовому та неоната-

льному періодах онтогенезу у стінці ГДП гістотопографічно визначаються 

чотири тканинних шари – слизова оболонка, підслизова основа, м’язова і се-

розна оболонки. Слизова оболонка має товщину 110-500 мкм. У плодів 4-7 

місяців слизовій оболонці належить близько 20-25% від всієї товщини стінки 

ГДП, у плодів 8-10 місяців – 15-20%, але вона має вищі абсолютні цифри. 

Слизова оболонка представлена власною сполучнотканинною пластинкою, 
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яка вкрита циліндричним епітелієм і містить залози пілоричного типу. Пок-

ривні епітеліоцити та епітеліоцити залоз майже однотипної циліндричної фо-

рми, переважно мають світлу цитоплазму, ядро розташовується в базальних 

відділах клітини. У власній пластинці слизової оболонки концентрація клітин 

низька, їх структура переважно лімфоїдного та фібробластичного типу. На-

прикінці плодового періоду та в новонароджених епітеліоцити стають вуж-

чими порівняно з попередніми стадіями.  

Підслизова основа вирізняється щільним розміщенням колагенових во-

локон. Її товщина становить 150-700 мкм. Частка підслизової основи від всієї 

товщини стінки ГДП становить від 10% до 35%. За даними літератури [12], 

товщина підслизової основи однакова на всіх стінках ГДП. Проте на нашому 

матеріалі виявлено, що товщина її залежить від топічного положення. В ме-

жах примикання підшлункової залози до ГДП, а також безпосередньо біля її 

синтопічного поля підслизовій основі належить 10-15% від всієї товщини 

травної стінки, на решті периметру – 20-35%. На початку плодового періоду 

(4-6 місяців) у підслизовій основі виявляються поодинокі кровоносні судини, 

кількість яких значно зростає у пізніх плодів та новонароджених. Брунеров-

ські залози вперше виявляються на межі 7-8 місяців, але їх кількість у деся-

тки разів менша ніж, наприклад, у підслизовій основі стінки дванадцятипалої 

кишки людей зрілого віку [5]. 

М’язова оболонка воротаря шлунка у плодів має товщину 320-1240 

мкм, що становить 45-65% від всієї товщини стінки. Вона складається з двох 

чітко виражених шарів: зовнішнього – поздовжнього та внутрішнього – цир-

кулярного. Співвідношення товщини між поздовжнім та циркулярним ша-

рами становить 1:8. Даний факт узгоджується з даними літератури [2] про те, 

що зростання товщини м’язової оболонки ГДП відбувається, в основному, за 

рахунок циркулярного м’язового шару. Гістотопографічна структура м’язової 

оболонки в різних місцях ГДП також має певні особливості. Гладень-

ком’язові клітини (лейоміоцити) її циркулярного шару в межах примикання 

підшлункової залози розміщені хаотично, сполучнотканинні прошарки між 

клітинами дрібні, переривчасті (рис. 1). Безпосередньо біля синтопічного по-

ля підшлункової залози лейоміоцити у стінці ГДП розміщені здебільшого па-

ралельно один до другого, між ними спостерігаються вузькі прошарки 

міжм’язової сполучної тканини (рис. 2). За межами примикання підшлунко-

вої залози міжм’язова сполучна тканина циркулярного шару стінки ГДП фо-

рмує з’єднані між собою аркадоподібні структури, які розділяють групи 

м’язових клітин на пучки різної товщини (рис. 3). 

М’язові клітини поздовжнього шару в межах синтопічного поля підш-

лункової залози розташовуються компактніше. Кровоносні судини поздовж-

нього шару м’язової оболонки малочисельні і мають переважно дрібний ка-

лібр. По периметру синтопічного поля підшлункової залози та в межах апан-

креатичного поля ГДП спостерігається пухкіше розташування лейоміоцитів; 

у 2-3 рази більше виявляється кровоносних судин, які мають більший калібр, 
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ніж на рівні синтопічного поля підшлункової залози. 

Починаючи з 8-го місяця внутрішньоутробного розвитку, у м’язовій 

оболонці виявляються прошарки сполучної тканини, які простягаються від 

підслизової основи до серозної оболонки. Вони найбільше виражені в межах 

синтопічного поля підшлункової залози. Варто зазначити, що шар сполучної 

тканини між воротарним м’язом-замикачем та циркулярними м’язовими во-

локнами дванадцятипалої кишки, який Ф.Ф.Сакс и др. [15] спостерігали у до-

рослих, у плодів та новонароджених, за нашими даними, не диференцію-

ється. 

 

 
 

Рис. 1. Стінка гастродуоденального сегмента плода 290,0 мм тім’яно-

п’яткової довжини в межах синтопічного поля підшлункової залози. Мікроп-

репарат. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 3,5
х
, ок.10

х
: 1 – м’язова 

оболонка; 2 – підслизова основа; 3 – слизова оболонка; 4 – серозна оболонка; 

5 – підшлункова залоза. 

 

 
 

Рис. 2. Стінка гастродуоденального сегмента плода 210,0 мм тім’яно-

п’яткової довжини безпосередньо біля синтопічного поля підшлункової за-

лози. Мікропрепарат. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 3,5
х
, ок. 

10
х
: 1 – м’язова оболонка; 2 – підслизова основа; 3 – серозна оболонка. 
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Рис. 3. Передня стінка гастродуоденального сегмента новонародженого. Мік-

ропрепарат. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 3,5
х
, ок. 10

х
: 1 – 

м’язова оболонка; 2 – підслизова основа; 3 – слизова оболонка; 4 – серозна 

оболонка. 

 

Серозна оболонка дуже тонка (15-110 мкм), їй належить від 1 до 3% то-

вщини всієї стінки ГДП. На 6 препаратах спостерігали зрощення серозної 

оболонки з капсулою підшлункової залози. 

На підставі одержаних результатів, нами розроблена гістотопографічна 

схема структурної організації ГДП (рис. 4), притаманна ранньому періоду 

онтогенезу. На поперечному зрізі ГДП чітко виявляються три сектори.  

Панкреатичний сектор, який відповідає синтопічному полю підшлун-

кової залози, характеризується меншою товщиною підслизової основи, хао-

тичним розміщенням лейоміоцитів циркулярного м’язового шару з прошар-

ками сполучної тканини між ними, щільнішим взаєморозміщенням клітин 

поздовжнього м’язового шару, малою кількістю дрібних судин, вираженістю 

сполучнотканинних прошарків, які з’єднують підслизову основу із серозною 

оболонкою.  

Перехідний сектор, який безпосередньо межує із синтопічним полем 

підшлункової залози, вирізняється відносно паралельним розміщенням лейо-

міоцитів циркулярного м’язового шару з вузькими сполучнотканинними 

прошарками, пухкішим взаєморозміщенням лейоміоцитів поздовжнього 

м’язового шару, більшою густиною та калібром кровоносних судин м’язової 

оболонки.  

Для апанкреатичного сектора, якому відповідає більшість стінки ГДП, 

характерні найбільша товщина підслизової основи, пухке і паралельне взає-

морозташування лейоміоцитів циркулярного м’язового шару, наявність 

міжм’язових сполучнотканинних аркадоподібних структур, численність кро-

воносних судин з великим діаметром у м’язовій оболонці, менша  товщина 

сполучнотканинних прошарків, які з’єднують підслизову основу із серозною 

оболонкою. 
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Рис. 4. Схема гістоструктурної організації гастродуоденального сегмента в 

межах панкреатичного (I), перехідного (II) та апанкреатичного (III) полів. 

 

Отже, в перинатальному періоді онтогенезу людини макромікроскопі-

чна будова стінки ГДП залежить від синтопічного впливу підшлункової за-

лози. Одержані та узагальнені нами дані сприятимуть адекватному тлума-

ченню вікових особливостей будови ГДП та розробці раціональних методів 

мікрохірургічних прийомів у перинатальному періоді онтогенезу людини. 

Висновки та перспективи подальших розробок. 1. У плодів та ново-

народжених людини макромікроскопічна анатомія тканинних шарів гастро-

дуоденального переходу залежить від їх топічного положення: в межах син-

топічного поля підшлункової залози стінка гастродуоденального переходу 

характеризується меншою товщиною підслизової основи, хаотичним взаємо-

розміщенням лейоміоцитів циркулярного м’язового шару, малою кількістю 

та меншим діаметром кровоносних судин м’язової оболонки. 2. У пізніх пло-

дів та новонароджених м’язова оболонка гастродуоденального переходу про-

низана сполучнотканинними тяжами, які мають найбільшу товщину в межах 

синтопічного поля підшлункової залози. 3. На поперечній гістотопограмі гас-

тродуоденального переходу диференціюються панкреатичний, апанкреатич-

ний і два перехідних сектори, які вирізняються специфічною макромікроско-

пічною організацією будови. 4. Одержані дані щодо макромікроскопічної ор-

ганізації гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу спри-

ятимуть адекватному тлумаченню його вікових анатомічних особливостей 

під час діагностичних та лікувальних прийомів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

ПРИРОДЖЕНОГО ПІЛОРОСТЕНОЗУ 
 

 

Шлунково-кишкова непрохідність у дітей, викликана природженим пілорос-

тенозом (ПП), посідає друге місце з-поміж природженої шлунково-кишкової 

непрохідності. В результаті технічних огріхів під час хірургічних операцій з 

приводу ПП виникають ускладнення, основна частка яких має анатомічну ос-

нову [2, 14, 26]. Частота цього патологічного стану коливається в межах 0,4-

0,95 % [25] або 0,5-6,8 випадків на кожну 1000 новонароджених [9, 21, 22]. 

Спричинена природженим пілоростенозом смертність становить 2,18 %, піс-

ляопераційні ускладнення – 8,7 %, тому 4,7 % дітей оперуються повторно 

[29, 30, 40]. 

Дитячий гіпертрофічний стеноз воротаря потребує хірургічного втру-

чання в перші місяці життя. Традиційним хірургічним втручанням з приводу 

ПП є пілороміотомія за методом Фреде-Вебера-Рамштедта [3], яка дає цілком 

задовільні віддалені результати і супроводжується найменшою летальністю 

[25]. Наголошується, що під час операції перед розсіканням серозно-м’язової 

оболонки важливо визначити місце переходу воротарної частини шлунка у 

дванадцятипалу кишку, оскільки слизова оболонка кишки утворює закуток у 

стінці воротарної частини, який можна легко пошкодити скальпелем. 

Ф.Ф.Сакс та ін. [28] вважають, що не варто розсікати мускулатуру аж до дис-

тального краю воротаря, бо в цьому місці слизова оболонка щільно зрощена з 

м’язовою оболонкою, що може спричинитися до розтину просвіту дванадця-

типалої кишки.  

В.І.Сушко та ін. [25] спостерігали ускладнення пілороміотомій у 4,7 % 

випадків. Частіше (1,3 %) виникали ускладнення, зумовлені власне хірургіч-

ним втручанням (перфорація слизової оболонки), рідше – рецидив пілоросте-

нозу внаслідок неповного роз’єднання м’язового шару (0,67 %) та спазм во-

ротаря (0,67 %). До негативних віддалених наслідків (1-5 років після опе-

рації) відносять дуоденогастральний рефлюкс (4 %) та затримку контрастної 

речовини у шлунку (2 %) [13]. 

Незважаючи на те, що пілороміотомія за методом Фреде-Вебера-Рам-

штедта вважається досить ефективним лікувальним прийомом, все ж таки 

тривалий регрес гіпертрофії воротаря та незворотні зміни в його м’язовому 

апараті в подальшому викликають порушення функції воротаря. А.Є.Соло-

вйов та ін. [16] розробили новий спосіб лікування ПП – так звану “подвійну 

пілороміотомію”. Як з’ясувалося, зворотний розвиток гіпертрофії воротаря 

після подвійної пілороміотомії настає майже вдвічі швидше [15].  

Останнім часом впроваджені у практику лапароскопічна пілороплас-

тика [8, 11, 18, 19, 47] та лапароскопічна пілороміотомія [1]. А.Є.Соловйов та 

ін. [15, 22], підсумувавши результати власного впровадження лапароскопіч-

ної пілороміотомії і зарубіжний досвід [55], наголошують, що в такому разі 
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післяопераційний період відрізняється від періоду після відкритих операцій 

сприятливішим перебігом. 

На порядку денному стоїть питання про розроблення малоінвазивних 

методів верифікації та лікування ПП [22], обгрунтування ендоскопічних ме-

тодів лікування, які сприяють малотравматичності хірургічного втручання. 

Отже, зважаючи на інтенсивний розвиток сучасних методів хірургії ПП, роз-

роблення мікрохірургічних операцій на порожнистих органах травлення [20], 

перспективним напрямком гастроентерологічної морфології є вивчення віко-

вих анатомічних особливостей гастродуоденального переходу, що спонукає 

науковців до поглибленого вивчення його мікрохірургічної анатомії [5]. На-

ведене літературне дослідження свідчить про актуальність анатомічних та 

гістотопографічних досліджень в даному напрямку. 

Гастродуоденальний перехід – ділянка “складних ембріональних про-

цесів” [27]. З'ясовано, що воротар шлунка можна розпізнати за допомогою 

спеціальних міток (маркерів), починаючи з 40-го дня внутрішньоутробного 

життя. Наголошується, що подібні дослідження мають клінічне значення в 

контексті етіопатогенезу гіпертрофічного стенозу воротаря [44]. 

Етіологія і патогенез ПП досі не відомі [41]. Існувала думка, що анато-

мічною передумовою розвитку ПП є переплетення поздовжніх і циркулярних 

м'язових волокон у воротарному м’язі-замикачі [12]. Проте окремі вчені [28] 

вважають, що переплетення поздовжніх м'язових волокон шлунка і дванад-

цятипалої кишки з циркулярними волокнами воротарного м’яза-замикача є 

ознакою нормальної будови гастродуоденального сегмента, тому й доцільно 

виокремити термін "гастродуоденальний перехід" як з функціонального, так і 

з анатомічного поглядів. 

А.В.Старобрєдовим [24] виявлені прискорені темпи росту товщини 

шлункової стінки на 5-му, 9-10 місяцях у плодів, на 3-му місяці життя та в 

однорічному віці. Сповільнені темпи росту товщини шлункової стінки спос-

терігаються на початку 9-го місяця внутрішньоутробного розвитку та на 6-му 

місяці життя. Товщина стінок шлунка істотно збільшується в каудальному 

відділі органа на 6-му, 8-9 тижнях внутрішньоутробного розвитку, тому, як 

стверджує А.А.Калаєв [7], саме в ці періоди можливе формування гіпертро-

фічного стенозу воротаря під впливом несприятливих факторів. 

Повідомляється [37, 49], що в дітей з ПП спостерігаються істотні зміни 

рівня гастрину і соматостатину. Цим гормонам відводиться роль індукторів 

даного захворювання. Виявлено, що гіпергастринемія посилює спазм 

м’язової оболонки воротаря і стимулює патологічне розростання слизової 

оболонки воротарної частини шлунка, що ще більше ускладнює явища об-

струкції воротаря. При гострому пілоростенозі підвищується концентрація 

сироваткового соматостатину, який є антагоністом гастрину. Гіпергастрине-

мія, яка, мабуть, стимулює вироблення соматостатину, та порушення прохід-

ності воротаря призводять до порушення взаємодії цих гормонів та інших 

гастроінтестинальних пептидів [23].  
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Головним білком проміжної сітки філаментів у м’язах є десмін, який 

відіграє важливу роль у підтриманні функції та цілісності м’язів [48], відпо-

відає за м’язові скорочення, бере участь у сигнальній трансдукції і транспор-

тних процесах від поверхні клітини до ядра [45]. Y.Watanade et. al. [34] до-

вели, що десмін активно виявляється під час міогенезу і різко збільшується 

при деяких формах хронічної кишкової непрохідності. Автори вважають, що 

в такому разі диспропорційне зростання десміну припиняє кишкову периста-

льтику. За даними N.Guarino et al. [39], десмін відображає як наявність гіпер-

трофії, так і наявність гіперплазії гладеньких м’язових клітин. За допомогою 

гістохімічних методів дослідження біопсійних зразків воротарного м’яза-за-

микача виявилено, що забарвлення десміну в м’язових шарах нормального 

воротаря грудних дітей не спостерігається. Проте в гладеньких м’язах воро-

таря плодів без патологічних ознак органів травлення, а також у м’язових 

шарах воротаря шлунка при гіпертрофічному пілоростенозі виявлена вира-

жена десмінова імунореактивність. Тобто, зразки воротарного м’яза-замикача 

нормальних плодів і дітей з пілоростенозом володіють схожою експресією 

десміну. R.M.Bagby [32] припускає, що однією з можливих причин підвище-

ної експресії десміну при гіпертрофічному пілоростенозі може бути істотне 

порушення внутрішньом’язової іннервації при цьому патологічному стані. 

Проміжні філаменти гладеньких м’язових клітин в основному складаються з 

десміну. Збільшена його кількість у гіпертрофованому воротарному м’язові-

замикачі при пілоростенозі може призвести до дискоординації його скоро-

чення і розслаблення, тобто його дисфункції. Дослідженнями T.Berggren et al. 

[33] в експериментально денервованих гладеньких м’язах зареєстровано істо-

тне зростання десміну. 

N.Guarino et. al. [39] припускають, що наявність проміжних філаментів 

у гіпертрофованому воротарному м’язові-замикачі при пілоростенозі у дітей 

є наслідком їх персистенсії з плодового періоду розвитку. Подібна структу-

рна організація воротарного м’яза-замикача з часом може зникати, що підт-

верджено її регресією після консервативного лікування або можливою спон-

танною регресією гіпертрофічного пілоростенозу в деяких дітей [58]. 

При дитячому гіпертрофічному пілоростенозі виявлено порушення ін-

нервації воротаря шлунка [46, 57], позаклітинних протеїнів матриксу та гла-

деньких м’язових клітин [31, 54]. Істотно порушується пептидергічна [43], 

нітроксидергічна [6] та холінергічна іннервація воротарного м’яза-замикача, 

суттєво зменшується формування нервово-м’язових синапсів [4, 46]. Помі-

чено також істотне зменшення експресії адгезивних молекул нервових клітин 

у нервових волокнах поздовжніх та циркулярних м’язових волокон воротаря 

у пацієнтів з пілоростенозом [38, 46]. А, як відомо [10, 36], адгезивні моле-

кули нервових клітин відіграють важливу роль у формуванні первинних кон-

тактів між нервовими і м’язовими клітинами і впливають на формування 

тканин під час ембріогенезу. 

Для воротарного м’яза-замикача, як і інших гладеньком’язових сфінк-
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терів, важливим пригнічувальним механізмом щодо його розслаблення є ви-

вільння оксиду азоду. Зменшення або відсутність оксиду азоду також приз-

водить до обструкції воротарної частини шлунка [53]. 

Однією з причин природженої високої кишкової непрохідності може 

бути мембранозний пілоростеноз. Походження пілородуоденальних мембран 

пов’язують з порушенням кишкової реканалізації превентивного зачатка на 

ранніх стадіях ембріогенезу внаслідок прогресуючої вакуолізації [35, 50]. 

Мембрани шлунка зазвичай розвиваються в його воротарній частині, частіше 

на 2-2,5 см проксимальніше воротаря [17]. Вони являють собою перегородки 

шлунка або дванадцятипалої кишки, які виступають в їх просвіт перпендику-

лярно до поздовжньої осі [42, 52, 56]. Мембрани представлені дуплікатурою 

слизової оболонки, рідше на проксимальній поверхні мають шлункову, а на 

дистальній дуоденальну слизову оболонку, між якими знаходиться під-

слизовий прошарок. Інколи в мембрані виявляються окремі м’язові та фібро-

зні елементи. Можлива подвійна перегородка, між листками якої утворю-

ється кіста [51, 59]. Інколи мембрана складається із сполучнотканинної плас-

тинки з острівками слизової оболонки та м’язової тканини. Товщина мем-

брани становить 1-3 мм. Якщо в дорослих у такій мембрані є отвір (діамет-

ром від 2 до 10 мм), то в дітей він часто відсутній, що спричинює симптома-

тику високої кишкової непрохідності в перші дні життя новонародженої ди-

тини. Часто-густо діагностика пілородуоденальних мембран утруднена 

навіть під час операції. Оскільки м’язова і серозна оболонки шлунка та два-

надцятипалої кишки не беруть участі в утворенні мембрани, зовнішні ознаки 

перегородки зазвичай відсутні, її не вдається нащупати і через стінку пілоро-

дуоденального сегмента. Рідко про наявність мембрани можна судини по 

циркулярній виїмці на серозній оболонці. Воротар шлунка має звичайну фо-

рму, проте проксимальніше мембрани шлункова стінка ущільнена, гіпертро-

фована. 

Висновок. Літературне дослідження свідчить про те, що перехідна ді-

лянка між шлунком і дванадцятипалою кишкою є об'єктом пильної уваги те-

оретичної та практичної медицини, проте відсутність спільної думки щодо 

етіопатогенезу природженого пілоростенозу підтверджує доцільність продо-

вження досліджень у даному напрямку. Розроблення досконаліших лікуваль-

них прийомів з приводу природженого пілоростенозу потребує поглиблених 

мікромакроанатомічних, гістотопографічних та гістохімічних досліджень га-

стродуоденального сегмента в перинатальному періоді онтогенезу.  
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КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ 

ПРИРОДЖЕНОГО ПІЛОРОСТЕНОЗУ 
 

 

Практично важливим питанням педіатрії та дитячої хірургії є природжений 

пілоростеноз (ПП). Досі тривають дискусії вчених щодо етіології та патоге-

незу ПП, особливостей початку та перебігу, специфічності клінічних проявів 

захворювання. Актуальність даного питання зумовлена також утрудненою 

діагностикою ПП [10]. В.В.Мартыненко и др. [13], які вважають його діагно-

стику не такою вже й складною, наводять дані про те, що із 34 дітей до 1,5-

місячного віку, у яких вони виявили ПП, у 8 немовлят діагностика викликала 

певні труднощі. 

Природжений пілоростеноз, як одна з найчастіших причин часткової 

кишкової непрохідності у дітей перших тижнів і місяців життя, трапляється в 

педіатричній практиці досить часто. Як на вітчизняних теренах, так і в роз-

винутих країнах Заходу частота його становить від 1,5 до 4 випадків на 1000 

новонароджених [19]. Загалом, клапанній патології у структурі захворювань 

органів травлення у дітей належить понад 90 % випадків. Питома вага при-

родженої патології клапанних структур у дітей досягає 20-25 %, серед яких 

значну частку становить ПП [3]. 

Суть ПП полягає у ваді всіх тканинних шарів і структур цілого сегме-

нта шлунка – воротаря. ПП проявляється гіпертрофією та гіперплазією 

м’язового шару воротаря на фоні локального дефіциту або дегенеративних 

змін інтрамуральних нервових клітин, значним розвитком сполучної тканини 

у вигляді міцних тяжів, які пронизують м’язовий шар. Гладенькі м’язові во-

локна збільшуються, містять великі ядра. Основну частину потовщеного ша-

ру становлять циркулярні волокна. На місці воротаря може розвиватися хря-

щова тканина, що являє собою гіперплазовані та гіпертрофовані циркулярні 

м’язові волокна. Інколи виявляється атипова будова слизової оболонки воро-

таря – дистопія та численні кістозні порожнини у товщі м’язового шару. Не-

рвові вузли м’язового шару оточені фіброзною тканиною, нервові клітини 

зморщені, гліальні елементи гіперплазовані, пучки нервових волокон у серо-

зній оболонці деформовані. Ступінь прохідності воротаря здебільшого зале-

жить від порушення його структури і ступеня спазму  [1, 4, 9]. Існує думка, 

що анатомічною передумовою виникнення ПП у дітей є переплетення поздо-

вжніх та циркулярних м’язових волокон у воротарному сфінктері [17]. 

Природжене походження захворювання з’ясоване остаточно [1]. Також 

доведеною вважається генетична природа цієї вади. Так, сімейно-спадкова 

схильність виявлена в 6,9 % випадків, у хлопчиків ПП трапляється у 3,5-5 ра-

зів частіше, ніж у дівчаток [7, 15]. Відносний ризик виникнення ПП у родичів 

хворих досить високий, причому вищий у синів хворих батьків, що засвідчує 

часткову залежність успадкування вади від статі [1]. А.А.Гумеров и др. [19] 

наводять 91 випадок ПП, виявленого ними впродовж 7 років у дітей віком від 
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1,5 тиж. до 3 міс., з них хлопчиків було 73. Із 194 дітей з ПП віком від 40 днів 

до 5,5 міс., яких лікували Е.В.Великанов и др. [4], хлопчиків було 147. Не ви-

ключається також роль декількох генів у розвитку гіпертрофії воротаря, один 

з яких знаходиться в X-хромосомі і виконує через свої продукти регуляторну 

функцію [15]. 

А.А.Калаев [8] повідомляє, що на 8-му тиж. внутрішньоутробного роз-

витку у вентрокаудальному відділі шлунка, який відповідає майбутній воро-

тарній частині органа, різко збільшується товщина поздовжнього м’язового 

шару. В цей же період і на цьому ж рівні з’являються перші гладеньком’язові 

клітини косого пучка. Тому через можливий негативний вплив несприятли-

вих чинників може формуватися гіпертрофічний стеноз воротаря. 

Клінічна картина ПП описана як відкриття 1887 року, коли датський 

педіатр Гіршспрунг (H.Hirschsprung) під час розтину трупів грудних дітей 

виявив гіпертрофію та звуження воротарної частини шлунка і висловив при-

пущення про його природжене походження [4, 10]. 

Д.Ю.Кривченя, Л.Р.Чеканова [10] повідомляють, що перші ознаки ПП 

виникають у дітей віком 3-5 тиж. Н.А.Москаленко, Л.В.Левицкая [14] діагно-

стували ПП у 81 дитини, з них до одномісячного віку – 14 %, 1-2 міс. – 58 %, 

2-3 міс. – 16 %, старше 3 міс. – 12 %. 

Для захворювання характерні такі ознаки: 1) фонтанне блювання вжи-

ваною їжею без домішок жовчі; 2) схуднення; 3) затримка випорожнень; 4) 

зниження діурезу; 5) видима перистальтика шлунка; 6) симптом “пісочного 

годинника”; 7) пальпування потовщеного воротаря. В результаті розвива-

ються гіпохлоремія та гіпокальціємія. Тривале блювання призводить до роз-

ладу водно-сольового, кислотно-основного, білкового, газового та енергети-

чного обмінів. Тому на стадії декомпенсації ПП розвиваються такі клінічні 

прояви: 1) в’ялість; 2) адинамія; 3) виражена мармуровість шкіри; 4) тахікар-

дія; 5) гіпотрофія II-III ступеня (втрата маси тіла 5-10 % і більше); 6) затри-

мка розвитку дитини; 7) зниження тургору тканин. Ступінь гіпотрофії зале-

жить від тривалості блювання [4, 7]. 

На підставі власного досвіду Б.М.Боднар та ін. [2] за частотою виник-

нення типові клінічні прояви ПП розмістили в такому порядку: 1) блювання 

та гіпотрофія (100 % випадків); 2) затримка випорожнень (74,1 %); 3) зни-

ження діурезу (65,5 %); 4) симптом “пісочного годинника” (60,3 %). Проте 

Н.А.Москаленко, Л.В.Левицкая [14] частіше виявляли сиптом “пісочного го-

динника” (77 %), рідше – блювання “фонтаном” (69 %) та симптом “пальпо-

ваної пухлини” (26 %). 

Блювання виникає через 30-60 хв після годування, з частотою від 2-3 

до 5-7 разів на добу. Рухомий гіпертрофований воротар (“олива”) щільної 

консистенції, пальпується безпосередньо над пупком або трохи справа від 

нього, має довжину близько 2 см [4].  

У дитячій практиці нерідко трапляються нетипові форми ПП. Такі діти 

можуть мати збільшену масу тіла, інтенсивність блювання у них може бути 
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знижена, гіпотрофія не виражена, загальний стан дитини тривалий час задо-

вільний. Під час обстеження у таких дітей не вдається пальпувати воротар, не 

виявляється симптом “пісочного годинника” [13]. Нетиповими симптомами 

ПП вважаються: 1) блювання “фонтаном” з прожилками крові або “кавовою 

гущею”; 2) виникнення блювання у дітей 3-5 міс.; 3) наявність домішок жовчі 

у блювоті; 4) рідкі випорожнення [10]. 

Патогномонічними рентгенологічними ознаками ПП є: 1) “сегментна” 

перистальтика шлунка; 2) симптом “антрального дзьоба”; 3) симптом “пле-

чиків”; 4) затримка контрастної маси в шлунку понад добу; 5) симптом “ву-

сика” [5, 10].  

Об’єктивним і точним методом діагностики ПП, навіть у ранньому пе-

ріоді захворювання, є ультразвукове дослідження (УЗД). При виключенні ПП 

за допомогою УЗД відпадає потреба рентгенологічного дослідження або ла-

паротомії [10]. Сонографічна діагностика ПП, яка буває ефективною у 91-100 

% випадків [19, 12], дозволяє з високою точністю визначити діаметр ворота-

рного каналу, протяжність воротаря та його товщину [4], тому УЗД шлунка 

нині вважають методом вибору для діагностики пілоростенозу [12]. Діагнос-

тику ПП проводять за допомогою ультразвукових апаратів, наприклад, “So-

noLine G 60S” (Німеччина) з високощільним лінійним датчиком 7,5 МГц, з 

максимальним збільшенням зображення в режимі реального часу. 

Характерними ехографічними ознаками ПП є такі [6, 20]: 1) збільшення 

об’єму шлунка, який не зменшується навіть через декілька годин після году-

вання новонародженої дитини; 2) подовження воротарного каналу; 3) потов-

щення стінок шлунка в межах воротарної частини; 4) зменшення просвіту 

воротарного каналу; 5) наявність симптому “ураження порожнистого органа” 

на поперечних зрізах воротаря; 6) потовщення гіпоехогенного м’язового ша-

ру воротаря, який переходить у тонший м’язовий шар воротарної частини 

шлунка і дванадцятипалої кишки – на поздовжньому зрізі; 7) довжина пото-

вщеної м’язової частини воротаря становить понад 14 мм, загальний діаметр 

воротаря – понад 15 мм. 

Ехографічно воротарна частина шлунка має вигляд “кокарди”, розмі-

щеної між печінкою, входом у шлунок і правою ниркою. Гіпертрофований 

сфінктер воротаря являє собою широке кільце з низькою ехощільністю, вну-

трішній шар кільця – з високою ехощільністю. Передньозадній діаметр воро-

таря становить понад 15 мм, товщина м’яза – 4 мм [10]. 

Гіпертрофований воротар на поперечному зрізі має вигляд кулястого 

утворення діаметром 15-18 мм – характерний вигляд псевдонирки: структура 

з гіперехогенним центром та гіпоехогенною периферією. На поздовжньому 

зрізі воротар візуалізується на довжину 1,8-2,5 см. Якщо товщина передньої 

стінки воротаря становить 4 мм і більше, можна достеменно стверджувати 

про наявність пілоростенозу. Воротарний канал діаметром 2,5-3 мм має ви-

гляд лінійної структури підвищеної ехогенності. Збільшення розмірів шлунка 

є непрямим ехографічним доказом пілоростенозу. У дітей з клапанним типом 
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пілоростенозу можлива візуалізація складки слизової оболонки, яка звисає 

над входом у воротарний канал [4]. 

Останнім часом для діагностики ПП застосовують ендоскопічне дослі-

дження [18], яке вважають найдостеменнішим і бережливим методом [13]. У 

доендоскопічний період основним методом діагностики ПП був рентгеноло-

гічний (зазвичай виконують 3-4 рентгенознімки). З появою гнучких волокон-

них ендоскопів рентгенологічне дослідження стало додатковим методом, а не 

виключальним. Нині фіброезофагогастродуоденоскопія дає змогу в 98 % ви-

падків достеменно стверджувати про ПП [16]. Ендоскопія сприяє максима-

льному обмеженню рентгенівського опромінення хворої дитини і значно 

прискорює діагностику ПП [19]. Ендоскопічну діагностику прохідності воро-

тарного каналу проводять педіатричними ендоскопами – “Olympus GIF 

XP20” (Японія) з діаметром дистального кінця 8 мм або “Storz 11001G” (Ні-

меччина) з діаметром робочої частини 5 мм, по якій можна провести поліх-

лорвініловий катетер діаметром до 2 мм. 

Типовими ендоскопічними ознаками ПП вважають такі [7, 13, 19]: 1) 

різке звуження воротарного отвору; 2) відсутність перистальтики воротарної 

частини шлунка у відповідь на зовнішнє подразнення – основний критерій 

ендоскопічної діагностики; 3) воротар неможливо розкрити вдуванням (інсу-

фляцією) повітря або безпосередньо ендоскопом, навіть після ін’єкції атро-

піну; 4) можлива наявність рефлюкс-езофагіту та гастриту (67 %); 5) зазвичай 

низькі складки воротарної частини шлунка збільшені в розмірах; ближче до 

воротаря вони пружніші і закривають вхід у нього. 

Із 34 дітей з діагнозом ПП типову клінічно-ендоскопічну картину 

В.В.Мартыненко и др. [13] спостерігали у 26 випадках. Е.В.Великанов и др. 

[4] під час гастрофіброскопічного обстеження 194 дітей виявили чотири види 

стану воротаря, тобто чотири форми його звуження: 1) форма розетки (54 ди-

тини), утвореної складками слизової оболонки, розміщеними радіально до 

воротаря; 2) клапанна форма (42 дитини), коли складка слизової оболонки у 

вигляді заслінки (клапана) закриває воротарний отвір; 3) точкова форма (29 

дітей), коли воротарний отвір має вигляд незімкнутої щілини, яка не розкри-

вається навіть після вдування повітря; 4) конусоподібна форма (5 дітей), коли 

воротарний отвір має звичайний вигляд, але воротарний канал конусоподібно 

звужується в дистальному напрямку і провести дзьоб ендоскопа дистальніше 

воротаря неможливо. 

На підставі клінічних проявів та ендоскопічного обстеження розроб-

лена класифікація ПП [7, 19]. Розрізняють такі форми ПП: 1) вибухаюча; 2) 

лійкоподібна; 3) несформована. Означені види ПП різняться як анатомічно, 

так і за клінічним перебігом. Діти з вибухаючою формою ПП (70-75 %) час-

тіше госпіталізуються на 2-му міс. життя. З 3-4 тиж. життя дитини виникає 

відригування, яке надалі змінюється на блювання “фонтаном”. Перебіг за-

хворювання гострий, прогресує схуднення. Ендоскопічно виявляються ви-

пини складок гіпертрофованої слизової оболонки у просвіт воротарної час-
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тини шлунка. Діти з лійкоподібною формою ПП (20-25 %) мають вік до 1 мі-

сяця. Часто на 2-му тиж. життя дитини виникає відригування, надалі – незна-

чне блювання майже після кожного годування. Перебіг захворювання підгос-

трий, діти худіють повільно. Ендоскопічно виявляються антральний гастрит, 

рефлюкс-езофагіт та поступове звуження просвіту воротарної частини шлу-

нка у вигляді лійки. Несформована форма ПП розвивається поступово, вини-

кає непостійне відригування, рідко – блювання, схуднення – незначне. Ендо-

скопічно спостерігається асиметричне звуження воротарного каналу за раху-

нок запального набряку слизової оболонки. Сфінктер воротаря пружний, у 20 

% випадків прохідний для ендоскопа. 

Отже, ендоскопічне дослідження та УЗД при ПП у дітей вирізняються 

високими діагностичними та диференційно-діагностичними можливостями. 

Перевагами цих методів дослідження вважають такі: 1) безпека; 2) швид-

кість; 3) точність діагностики; 4) відсутність променевого навантаження на 

хвору дитину та медичний персонал [4]. 

Окремі практичні лікарі пропонують діагностувати ПП у три етапи: 1) 

контрастне рентгенологічне дослідження; 2) пальпація воротаря під нарко-

зом, для чого катетеризують центральну вену за методом Сельдінгера (кате-

тер використовують і для парентерального харчування); 3) ендоскопічне дос-

лідження [2, 11]. 

Особливість ПП полягає ще й у тому, що існує багато патологічних 

станів, з якими треба проводити диференційну діагностику, зокрема: 1) сте-

ноз і атрезія дванадцятипалої кишки; 2) трахео-стравохідний свищ; 3) шлун-

ково-стравохідний рефлюкс; 4) грижа стравохідного розтвору діафрагми; 5) 

синдром Ледда; 6) незавершений поворот кишечнику; 7) рефлюкс-езофагіт; 

8) пілороспазм; 9) френопілоричний синдром Ровіральті (поєднання грижі 

стравохідного розтвору діафрагми з пілоростенозом); 10) еозинофільний гас-

троентерит; 11) перинатальна енцефалопатія; 12) псевдопілоростеноз на фоні 

адреногенітального синдрому; 13) інфекційний ентероколіт. Нерідко ПП по-

єднується з жовтяницею, яка виникає внаслідок стискання жовчних проток 

потовщеним воротарем [10]. Найскладнішою є диференційна діагностика ПП 

і пілороспазму, тому вельми важливо візуально оцінити стан воротаря та 

ступінь його прохідності [19]. Для диференційної діагностики ПП і пілорос-

пазму рекомендується за 30-40 хв до фіброгастродуоденоскопії ввести внут-

рішньом’язово вікову дозу 0,1 % розчину сульфату атропіну. У випадку піло-

роспазму складки слизової оболонки легко розправляються, тому ендоскоп 

вільно проходить крізь воротар [7]. 

Висновок. Літературне дослідження свідчить, що лікарі-практики ви-

являють пильну увагу до проблеми природженого пілоростенозу у дітей. Діа-

гностика цієї вади деякою мірою полегшується запровадженням новітніх те-

хнологій – методів ультразвукового та ендоскопічного обстеження, які виріз-

няються низкою переваг над традиційними. У зв’язку з цим лікарями функці-

ональної та ендоскопічної діагностики розробляються відповідні типові 
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ознаки захворювання, що потребує від морфологів чіткого визначення віко-

вих і статевих особливостей анатомії гастродуоденального переходу в пери-

натальному періоді онтогенезу людини. 
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АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З ПОХІДНИМИ 

ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЛИСТКА МЕЗОДЕРМИ 

 

 

Внутрішньоутробний розвиток органів черевної порожнини відбувається в 

тісному морфологічному зв’язку з процесами їх фіксації до задньої стінки 

живота [6]. В наукових працях, присвячених розвитку і становленню топо-

графії дванадцятипалої кишки [10-13], її взаємовідношення з дорсальною 

брижою та заочеревинною фасцією не висвітлені. Подібні дані мають важ-

ливе значення для визначення шляхів розповсюдження гнійно-запальних 

процесів заочеревинного простору [5], що характеризуються складністю діа-

гностики і тяжким клінічним  перебігом [8]. З другого боку, з’ясування часу 

появи тих чи інших ембріональних перетворень, які в цілому забезпечують 

системогенез плода, сприяє раціональному науковому тлумаченню інших 

медичних дисциплін [3]. 

Мета дослідження. Вивчити взаємовідношення дванадцятипалої ки-

шки з заочеревинною фасцією та дорсальною брижою в період внутрішньоу-

тробного розвитку. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 57 серіях гістологічних 

зрізів зародків і передплодів людини 5-12 тижнів та 30 плодах 4-10 місяців. 

Вік об’єктів визначали за таблицею Б.М.Пєттена [7]. Серії гістологічних зрі-

зів монтували за методом В.Н.Круцяка и др. [9], зрізи фарбували гематокси-

ліном і еозином та за методом ван Гізон. Після фіксації в канадському баль-

замі препарати вивчали під мікроскопом МБС-10. 

Результати дослідження та їх обговорення. У зародків 6,0-8,0 мм 

тім’яно-куприкової довжини (ТКД) зачаток дванадцятипалої кишки разом із 

зачатками підшлункової залози розміщується між листками первинної спин-

ної брижі. Дистальний кінець дорсального панкреатичного зачатка, зміщую-

чись дорсокраніально і вліво, визначається у спинній брижі на рівні шлунка, 

тобто в товщі дорсального мезогастрія. Останній знаходиться злiва вiд сере-

динної площини. У зародків 9,0-13,0 мм ТКД відбувається iнтенсивний ріст 

дорсального мезогастрiя влiво i каудально. Біля кореня каудальної ділянки 

дорсального мезогастрiя розташовується дорсальний зачаток пiдшлункової 

залози. Лiвiше вiд нього на задній поверхнi брижi виявляється зачаток се-

лезiнки. Дванадцятипала кишка не стикається з дорсальною черевною 

стiнкою зародка. 

У передплодів 14,0-17,0 мм ТКД внаслідок обертання і повороту шлу-

нка місце прикріплення дорсального мезогастрія до останнього визначається 

латерально. Тим самим первинно-ліва поверхня спинної брижі стає задньою, 

а первинно-права – передньою. У передплодів 20,0-30,0 мм ТКД внаслiдок 

редукцiї дуоденальної брижi, повороту шлунка і кишечнику, нижнiй вигин 

дванадцятипалої кишки разом з голівкою підшлункової залози зміщується до 
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задньої стiнки тулуба. Проте примиканню до неї перешкоджають статева за-

лоза та первинна нирка, які на цій стадії розвитку ще не перемістилися в ма-

лий таз.  

У заочеревинному просторі, спереду і позад нирки, спостерігається 

ущільнення мезенхіми у вигляді інтенсивно забарвленої пластинки, де пере-

важають волокнисті структури над клітинними елементами. Зазначений тка-

нинний листок являє собою зачаток заочеревинної фасції. Подібна 

iнтенсивно забарвлена волокниста структура виявляється також навколо над-

ниркових залоз, яка щiльно їх оточує. Це утворення є продовженням перед-

нього листка заочеревинної фасцiї.  

Внаслідок краніокаудального переміщення первинної нирки і статевої 

залози та каудокраніального переміщення вторинної нирки [1,  4], а також 

шлунково-кишкового повороту на цій стадії морфогенезу пристінкова очере-

вина втрачає джерела кровопостачання, що сприяє “приклєюванню” до неї 

інтраперитонеально розташованих дванадцятипалої кишки, підшлункової за-

лози та їх бриж. Зрощення дванадцятипалої кишки із задньою черевною 

стiнкою спостерігається в передплодiв 45,0-53,0 мм ТКД. Починається цей 

процес з початкового сегмента її горизонтальної частини та нижнього ви-

гину, поширюючись надалi в бiк верхнього та дванадцятипало-порожньоки-

шкового вигинiв. Передня поверхня голівки підшлункової залози в межах її 

верхньої третини теж покривається проксимальною дiлянкою брижi попере-

чної ободової кишки, а нижче – первинно-лiвим листком брижi ободової ки-

шки [2]. У передплодів 66,0-72,0 мм ТКД дванадцятипала кишка в межах ка-

удальної дiлянки своєї низхiдної частини, нижнього вигину та горизонталь-

ної частини примикає до задньої стiнки тулуба. Спереду, в межах середньої 

третини низхiдної частини, дванадцятипала кишка покривається проксима-

льною дiлянкою брижi поперечної ободової кишки, а нижче – лiвим листком 

брижi висхiдної ободової кишки. На рiвнi нижньої половини дванадцятипала 

кишка спереду покривається брижою тонкої кишки. Набувши тим самим 

вторинного покриття, дванадцятипала кишка, за винятком її верхньої час-

тини, фiксованої печiнково-дванадцятипалокишковою зв'язкою (похiдною 

вентральної брижi), опиняється на межі заочеревинного простору та черевної 

порожнини. До задньої черевної стiнки фіксується також тiло i хвіст 

пiдшлункової залози, якi простягаються мiж листками задньої дуплiкатури 

дорсального мезогастрiя, що визначається кранiальнiше голівки i злiва вiд 

кореня первинної спинної брижi. 

У плодiв 4-6 мiсяцiв мiж очеревинними листками, що покривають ор-

гани заочеревинного простору і дванадцятипалу кишку, простежуються поо-

динокі щiлини. Впродовж 7-10 місяців вони з’єднуються між собою і запов-

нюються жировою клітковиною. Означена міжочеревинна (міжорганна) кліт-

ковина визначається між нижньою половиною низхідної частини, горизонта-

льною і висхідною частинами дванадцятипалої кишки (спереду) та наднир-

ковими залозами, нирками, нижньою порожнистою веною та аортою (ззаду). 
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Названий клітковинний шар обмежений: дорсально – заочеревинною фас-

цією, вентрально – заорганною фасцією дванадцятипалої кишки (похідною 

спинної брижі). Характерно, що ця клітковина продовжується в передорган-

ний шар, який розмежовує кишку з підшлунковою залозою (ззаду) та брижу 

ободової кишки (спереду). При цьому передня поверхня каудального сегме-

нта низхідної і нижньої частин дванадцятипалої кишки, а також нижня пове-

рхня підшлункової залози покриті фасціально-клітковинною пластинкою, 

утвореною чотирма тканинними шарами: глибокою передорганною фасцією 

(похідною спинної брижі), міжочеревинним (міжорганним) шаром клітко-

вини, поверхневою передорганною фасцією (похідною первинно-лівого лис-

тка брижі ободової кишки) та дефінітивним пристінковим листком очеревини 

(похідним первинно-правого листка брижі ободової кишки). 

Висновки. 1. Зачатки передорганної та заорганної фасцій дванадцяти-

палої кишки утворюються наприкінці передплодового періоду розвитку і є 

похідними спинної брижі. 2. Передня поверхня каудальної ділянки низхідної 

та всієї нижньої частини кишки додатково покривається первинно-лівим лис-

тком брижі ободової кишки, який слід вважати поверхневою передорганною 

фасцією дванадцятипалої кишки. 3. Дві передорганні (глибока і поверхнева) 

фасції дванадцятипалої кишки розмежовуються шаром клітковини, який є 

продовженням міжорганного, що варто враховувати при лікуванні гнійно-за-

пальних процесів заочеревинного простору. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Увага науковців зосереджена на діагностиці та лікуванні природжених вад 

органів травлення, які потребують хірургічного лікування [17, 13, 37], адже 

питома вага летальних наслідків у структурі смертності дітей з хірургічними 

захворюваннями сягає 90 % [10]. Подібний підхід у перинатології дозволяє 

визначити тактику ведення вагітності [31, 22].  

Назрівшою необхідностю є розширення анатомічних досліджень лю-

дини у перинатальному періоді, оскільки численні захворювання дітей і до-

рослих етіологічно пов’язані з внутрішньоутробним періодом розвитку [4, 30, 

39]. 

Аналіз літератури свідчить, що відомості про закономірності будови 

панкреатодуоденального органокомплексу в перинатальному періоді фраг-

ментарні та безсистемні [18, 36]. Здебільшого вони присвячені або анатомії 

певного органокомплексу, або раннім ембріональним перетвореннням [33-35, 

38]. Досі відсутня спільна думка науковців про анатомічні взаємовідношення 

складових панкреатодуоденального органокомплексу між собою та суміж-

ними органами черевної порожнини. Відсутність комплексних робіт щодо 

визначення динаміки органометричних змін складових панкреатодуоденаль-

ного органокомплексу в перинатальному періоді підтверджує пріоритетність 

даного дослідження.  

Мета дослідження. Визначити закономірності хронологічної послідо-

вності становлення будови і топографії панкреатодуоденального органоком-

плексу та його складових у перинатальному періоді онтогенезу. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 239 препаратах трупів 

плодів (з них 35 органокомплексів) і 29 новонароджених (з них 5 органоком-

плексів) без зовнішніх ознак анатомічних відхилень або аномалій та без яв-

них макроскопічних відхилень від нормальної будови шлунково-кишкового 

тракту. Матеріал одержували з Чернівецьких міських гінекологічних клінік 

упродовж 1999-2003 років. У роботі також використані препарати трупів 

плодів людини з колекції кафедри анатомії, топографічної анатомії та опера-

тивної хірургії Буковинського медуніверситету. Окремі препарати плодів ви-

вчали в Чернівецькому обласному патологоанатомічному бюро під час пла-

нових розтинів у рамках договору про наукову співпрацю. Дослідження про-

ведені згідно з методичними рекомендаціями ”Дотримання етичних та зако-

нодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень” 

[19]. За висновком комісії з питань біомедичної етики Буковинського медуні-

верситету (протокол № 31 від 6 листопада 2008 року), робота виконана з до-

триманням основних положень Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 

асоціації про етичні принципи проведення науково-медичних досліджень за 

участю людини (1964–2000) та наказу МОЗ України від 13.02.06 № 66. 
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Поділ матеріалу на вікові групи проводили відповідно до класифікації 

періодів онтогенезу людини, ухваленої VII Всесоюзною конференцією з про-

блем вікової морфології, фізіології та біохімії (Москва, 1965), періодизації 

внутрішньоутробного розвитку за Г.А.Шмідтом (1968) та з врахуванням “Ін-

струкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості 

та мертвонародженості”, затвердженої наказом МОЗ України від 29.03.06 

№ 179. Віковий склад об’єктів дослідження визначали за таблицями Б.М.Пет-

тена (1959), А.Г.Кнорре (1967), Б.П.Хватова, Ю.М.Шаповалова (1969), 

А.И.Брусиловського, Л.С.Георгиевської (1985) на підставі вимірювання 

тім’яно-куприкової (ТКД) та тім’яно-п’яткової (ТПД) довжин. Препарати 

трупів плодів після вимірювання ТКД і ТПД фіксували у 10 % розчині нейтра-

льного формаліну впродовж 2-3 тижнів, після чого їх зберігали у 5 % розчині 

нейтрального формаліну. Вибір фіксуючого розчину зумовлений тим, що саме 

такий розчин нейтрального формаліну найменше змінює розміри препарату 

[12]. 

Дослідження 61 новонародженої дитини (від 1 до 7 днів) без патології 

органів травлення проведено в рамках планового клінічного обстеження на 

базі Хмельницької міської дитячої клінічної лікарні апаратом “Sonoline 

G60S” фірми “Siemens” (Німеччина) за допомогою мікроконвексних датчиків 

5 і 10 МГц. 

У дослідженні поєднані сучасні анатомічні та морфостатистичні ме-

тоди з оцінкою вірогідності одержаних результатів, які передбачають вигото-

влення послідовних гістологічних та топографоанатомічних зрізів, макромік-

ропрепарування під контролем мікроскопа МБС-10, ін’єкцію кровоносних 

судин з подальшим препаруванням, контрастну рентгенографію, органомет-

рію. 

Після виготовлення серій гістологічних зрізів складових панкреатодуо-

денального органокомплексу завтовшки 10-15 мкм у трьох взаємоперпенди-

кулярних площинах (сагітальній, фронтальній, горизонтальній) їх дофарбо-

вували на предметних скельцях гематоксиліном та еозином. Визначали взає-

мовідношення тканинних шарів стінки дванадцятипалої кишки (ДПК), ви-

вчали мікроструктуру підшлункової залози (ПЗ), особливості взаємовідно-

шень та будову складових панкреатодуоденального органокомплексу. Циф-

рові копії оптичного зображення ділянок мікроскопічних препаратів фотог-

рафували за допомогою цифрового фотоапарата Olympus C-740UZ при вико-

ристанні мікроскопа ЛЮМАМ-Р8. На мікропрепаратах товщину тканинних 

оболонок ДПК і мікроструктур ПЗ проводили за допомогою програми “Ви-

деоТест-Размер 5.0” (Санкт-Петербург, 2000). 

Для макроскопічного дослідження використовували як нефіксовані, так 

і фіксовані трупи плодів та новонароджених. Під час макромікропрепару-

вання визначали форму і положення ДПК та ПЗ, їх відношення до очеревини, 

взаємовідношення із суміжними органами та структурами черевної порож-

нини, після чого замальовували окремі структури і фотографували за допо-
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могою цифрового фотоапарата (Sony-DSC – F828), що є способом докумен-

тування та документального ілюстрування одержаних результатів у морфо-

логічному дослідженні [3]. Для фотографування анатомічних препаратів за-

стосовували безтіньовий освітлювач, розроблений співробітниками кафедри 

анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського ме-

дуніверситету [26]. 

Для вивчення анатомічних особливостей артеріальних судин ДПК та 

ПЗ, їх топографоанатомічних взаємовідношень із гілками черевного стовбура 

та верхньої брижової артерії на нефіксованому препараті через грудну час-

тину аорти вводили ін’єкційну суміш (свинцевий сурик, ефір, клей БФ-6 або 

універсальний клей “Момент”). Після застигання і фіксації проводили мак-

ромікропрепарування під контролем бінокулярної лупи з подальшою рентге-

нографією. Скелетотопію, голотопію та рентгенанатомію складових панкреа-

тодуоденального органокомплексу вивчали методом рентгенанатомічного 

дослідження за допомогою апарата EDR-750B. 

Статистичну обробку даних, включаючи кореляційний та багатофакто-

рний регресійний аналізи, проводили за допомогою комп’ютерних програм 

“Statgrafics”, “Exсel 7.0” та “Statistica”.  

Результати дослідження та їх обговорення. Перинатальний період 

розвитку ДПК і ПЗ характеризується зміною розміщення їх анатомічних час-

тин у площинах, що зумовлено синтопічним впливом суміжних органів і 

структур черевної порожнини. Найбільш виражені зміни відбуваються у вер-

хній та нижній частинах ДПК.  

У 4-місячних плодів верхня частина ДПК розміщена майже прямолі-

нійно у фронтальній площині, у 5-місячних – косо-краніально (зліва направо 

і знизу вверх), у 6-10-місячних плодів і новонароджених – косо-каудально 

(зліва направо і зверху вниз). Для нижньої частини кишки характерна незна-

чна каудальна випуклість, прямолінійний напрям у фронтальній площині для 

ранніх плодів (4-5-місячних) і косий напрям (справа наліво, знизу вверх) для 

6-10-місячних плодів та новонароджених. Низхідна частина ДПК спрямована 

каудально. З 6-го місяця внутрішньоутробного розвитку її напрям визнача-

ється як вентродорсальний у сагітальній площині. Висхідна частина кишки 

спрямована косо-краніально (справа наліво, знизу вверх) з лівобічною опук-

лістю, напрям дорсовентральний у сагітальній площині. 

На 4-7 місяцях голівка ПЗ має виражену вентральну опуклість у сагіта-

льній площині, яка майже не виражена у пізніх плодів та новонароджених. У 

4-5-місячних плодів тіло залози спрямоване зазвичай поперечно, у 6-10-міся-

чних плодів та новонароджених – краніально (справа наліво і знизу вверх). 

На початку плодового періоду хвіст залози спрямований поперечно, вверх 

або вниз, у 6-10-місячних плодів та новонароджених тільки початкова тре-

тина хвоста має поперечне спрямування, хвостовий кінець залози має орієн-

тацію вверх або вниз. 

Наведені результати дослідження доповнюють відомі дані [5, 6, 41] про 
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розміщення анатомічних частин ДПК і ПЗ відносно площин, що є важливим 

для проведення ультразвукового сканування вагітних у 2-3 триместрах при 

визначенні топічного положення складових панкреатодуоденального органо-

комплексу. 

У перинатальному періоді розвитку простежена хронологічна послідо-

вність просторово-часових перетворень з боку органів і структур, що вияв-

ляють вплив на становлення топографії і формоутворення ДПК та ПЗ. Син-

топічного впливу ДПК зазнає з боку нутряної поверхні печінки, яка охоплює 

значну її ділянку та голівку ПЗ. У ранніх плодів на становлення топографії і 

формоутворення ДПК впливають ще й права та ліва нирки, у пізніх плодів та 

новонароджених – сигмоподібна ободова кишка.  

Гачкуватий відросток ПЗ у ранніх плодів (4-5 місяці) охоплює верхні 

брижові судини. У 6-10-місячних плодів та новонароджених верхні брижові 

судини розміщені між гачкуватим відростком ПЗ та бічною поверхнею ви-

східної частини ДПК. Відсоток примикання правої надниркової залози до го-

лівки ПЗ з розвитком плодів зменшується. Порівняно з 4-7-місячними пло-

дами у пізніх плодів та новонароджених хвостата частка печінки в жодному 

випадку не стикається з ПЗ. Між хвостовим кінцем залози та нутряною пове-

рхнею селезінки у пізніх плодів та новонароджених лівий вигин товстої ки-

шки не виявляється на відміну від попередніх вікових груп. 

Враховуючи вираженість анатомічних частин ДПК у перинатальному 

періоді, нами підтверджено наявність 4 основних форм ДПК (кільцеподібної, 

V-подібної, C-подібної та U-подібної), що узгоджується з результатами дос-

лідження Ю.Т.Ахтемійчука [5], О.В.Власової [8] і відрізняється від даних 

А.О.Лойтри и др. [23] про діапазон мінливості та різноманітності топічного 

положення окремих частин ДПК. 

Типовою формою ДПК у перинатальному періоді є кільцеподібна, яка 

спостерігається у 64±5 % випадків, рідше виявляються V- і С-подібні форми 

– 16 ± 1 і 11 ± 3 % відповідно, найрідше – U-подібна (8±2 %). З розвитком 

плодів кількість випадків кільце- і С-подібної форм ДПК зменшується, U-по-

дібної – збільшується, а V-подібна форма має майже однакові процентні 

співвідношення впродовж перинатального періоду (рис. 1). 

В результаті дослідження кільцеподібної форми ДПК як типової форми 

у плодів та новонароджених завдяки регресійному аналізу органометричних 

її параметрів нами запропонований спосіб морфометричної діагностики кіль-

цеподібної форми ДПК у перинатальному періоді онтогенезу, який прово-

диться за допомогою вимірювання довжин її анатомічних частин. За 

відсутності вірогідних відмінностей (р<0,05) між цими параметрами 

забезпечується точність (100 %) дослідження її кільцеподібної форми. 

На основі вираженості та спрямування анатомічних частин ПЗ нами 

виділено три основних її форми: зігнута, дугоподібна, пряма. Такі форми на-

водить Ю.Т.Ахтемійчук [6], але без анатомічної характеристики. Г.А.Аманов 

[1] виділяє дві крайні форми ПЗ (пряму і зігнуту), Д.Худайбердыев [25] – у 
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вигляді коми, молоткоподібну, S-подібну, пряму плоску, пряму тригранну, 

зігнуту плоску і зігнуту тригранну форми.  
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Рис. 1. Динаміка зміни форм дванадцятипалої кишки в перинатальному пері-

оді. 

 

За нашими даними, типовою формою ПЗ у перинатальному періоді є зі-

гнута, яка виявляється у 71 ± 4 % випадків, рідше трапляється дугоподібна 

(17 ± 5 %), найрідше – пряма (9 ± 2 %) (рис. 2). Важливим є те, що величини 

середніх процентних співвідношень частоти зігнутої і прямої форм ПЗ більші 

у плодів 6-7 місяців, менші – у ранніх і пізніх плодів та новонароджених. На 

наш погляд, це зумовлено тим, що у даній віковій групі у 9 % спостережень 

виявлені варіанти будови залози. Зігнута і дугоподібна форми ПЗ характери-

зуються більшим розміром голівки. При всіх анатомічних формах ПЗ її голі-

вка розміщена вентральніше і каудальніше тіла та хвоста. 

Для точнішої характеристики зігнутої форми ПЗ як типової форми для 

перинатального періоду нами обґрунтована характеристика органа на основі 

визначених кореляційних зв’язків між довжиною залози та її анатомічними 

частинами. Нами запропонований спосіб органометричної діагностики зігну-

тої форми ПЗ завдяки визначенню суми довжин її голівки, тіла і хвоста. За 

наявністю вірогідно (р<0,05) більших значень цієї суми по відношенню до 

довжини органа забезпечується точність (100 %) дослідження її зігнутої фо-

рми. 

Форма ПЗ співвідноситься з формою ДПК, що чітко спостерігається у 

ранніх плодів. Зігнута і дугоподібна форми ПЗ частіше виявляється у поєд-

нанні з кільцеподібною формою ДПК (17 ± 4 та 4 ± 1 % відповідно). При ви-

раженому гачкуватому відростку залози ДПК набуває V- і U-подібної форм. 

ПЗ прямої форми здебільшого поєднується з С-подібною кишкою. 

Враховуючи вираженість переднього краю ПЗ, нами виділено два типи 
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її поперечного перерізу: плоский та тригранний. Плоский тип є типовим у 

перинатальному періоді, але з розвитком плодів зменшується (у ранніх пло-

дів він виявлений у 78 % випадків, у 6-7-місячних – 62 %, у 8-10-місячних та 

новонароджених – 58 %). З розвитком плодів збільшується кількість три-

гранного типу ПЗ (у ранніх плодів – 22 %, у пізніх плодів та новонароджених 

– 42 %), такі ж дані наводяться і в дослідженнях інших авторів [14, 27]. Три-

гранний тип поперечного перерізу хвоста ПЗ у пізніх плодів та новонародже-

них становить 55 % спостережень.  
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Рис. 2. Динаміка зміни форм підшлункової залози в перинатальному періоді. 

 

При ультразвуковому дослідженні нами встановлено, що в новонаро-

джених дітей хвіст ПЗ має найбільшу ширину порівняно з голівкою і тілом, 

чого не виявлено на анатомічному матеріалі. 

Відношення до очеревини анатомічних частин ДПК впродовж перина-

тального періоду змінюється, відношення до очеревини ПЗ стале. Для ранніх 

плодів (4-5 місяці) характерне ретроперитонеальне розміщення ДПК, крім 

верхньої частини і дванадцятипало-порожньокишкового вигину. У 6-10-міся-

чних плодів та новонароджених частіше верхня частина, верхній і дванадця-

типало-порожньокишковий вигини розміщені інтраперитонеально, верхня 

третина або половина низхідної частини і висхідна частина ДПК – мезопери-

тонеально, решта частин – ретроперитонеально, що підтверджує результати 

дослідження Ю.Т.Ахтемійчука [5]. ПЗ розташована зазвичай ретроперитоне-

ально, тільки у 16 % випадків у пізніх плодів та новонароджених – мезопери-

тонеально. При тригранному типі хвіст ПЗ покритий очеревиною мезопери-

тонеально. 

Скелетотопічна проекція ДПК і ПЗ у перинатальному періоді мінлива. 

Верхня частина ДПК зміщується краніально на один міжхребцевий проміжок 

(у ранніх плодів відповідає верхньому краю Th12 хребця, у пізніх плодів – 
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нижньому краю Th11 хребця), нижня частина кишки зміщується каудально на 

висоту тіла хребця і двох міжхребцевих проміжків, аж до L2 хребця. Всі ана-

томічні частини ПЗ зміщуються каудально на один міжхребцевий проміжок. 

Наші дані узгоджуються з результатами досліджень Ю.Т.Ахтемійчука [2, 5, 

6]. 

У плодів і новонароджених панкреатична частина спільної жовчної 

протоки (СЖП) частіше (79 %) оточена паренхімою голівки ПЗ і розміщена 

ближче до її задньої поверхні, що варто враховувати при виконанні хірургіч-

них маніпуляцій на СЖП і голівці ПЗ у новонароджених та грудних дітей. У 

ранніх плодів діаметр панкреатичної частини СЖП значно (на 0,3-0,5 мм) пе-

ревищує діаметр головної протоки ПЗ, а в 6-10-місячних плодів та новонаро-

джених він перевищує тільки на 0,1-0,3 мм. Здебільшого у перинатальному 

періоді в межах голівки ПЗ панкреатична частина СЖП з’єднується з голов-

ною протокою залози, у 28 % випадків у 6-10-місячних плодів та новонаро-

джених вони окремо пронизують стінку ДПК.  

З розвитком плодів кут з’єднання СЖП зі стінкою ДПК зменшується: 

якщо у ранніх плодів він становить 45-55°, то у пізніх плодів та новонаро-

джених – 15-35°. Наведені дані відрізняються від даних H.G.Beger et al. [42], 

E.Corazziari et al. [32]. 

Починаючи з 7-го місяця, поперечні борозни слизової оболонки ДПК 

макроскопічно мають чітке спрямування. У ранніх плодів великий сосочок 

ДПК нагадує валикоподібне потовщення слизової оболонки, на верхівці яко-

го визначається заглибина лійкоподібної форми. З 6-го місяця великий сосочок 

визначається у трьох формах: плоско-горбкувата, горбкувата, гострокінцева. Дані 

форми визначені з врахуванням морфометричних параметрів (висоти і діаметра) 

великого сосочка ДПК.  

При плоско-горбкуватій формі висота великого сосочка ДПК менша від 

його діаметра, при горбкуватій – відповідає його діаметру, при гострокінце-

вій – перевищує його діаметр. Частіше (73 ± 2 %) спостерігається горбкувата 

форма сосочка, яка є типовою для плодів, рідше (20 ± 1 %) – плоско-горбку-

вата, найрідше (7,0 ± 1,5 %) – гострокінцева (рис. 3). З розвитком плодів кі-

лькість випадків горбкуватої форми великого сосочка ДПК збільшується, а 

плоско-горбкуватої та гострокінцевої – зменшується. Такий морфологічний 

підхід до визначення форм великого сосочка ДПК вважаємо доцільним, оскі-

льки наведені форми збігаються з ендоскопічними формами в дорослих лю-

дей [20] і не підтверджують дані літератури [24, 28], в яких наводяться інші 

форми великого сосочка (напівсферична, циліндрична, конусоподібна, папі-

лярна, плоска, щілиноподібно-плоска, напівкуляста). 

Отвір великого сосочка ДПК у перинатальному періоді має лійкоподі-

бну (72 %) і криптоподібну (28 %) форми. Остання форма частіше спостері-

гається при плоско-горбкуватій формі великого сосочка, рідше – при горбку-

ватій. Такі форми отворів великого сосочка ДПК варто враховувати під час 

виконання ретроградної холангіопанкреатографії у новонароджених і дітей 
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раннього віку. 

Положення великого сосочка ДПК зі збільшенням терміну гестації змі-

нюється: якщо у 4-5-місячних плодів він визначається на межі верхньої і се-

редньої третин низхідної частини кишки на передньомедіальній її поверхні, 

то у 6-10-місячних плодів та новонароджених – частіше на медіальній або 

передньомедіальній поверхні середньої третини низхідної частини. Рідко 

(16 %) у пізніх плодів великий сосочок ДПК розміщений на межі середньої і 

нижньої третин її низхідної частини. Наші результати щодо положення вели-

кого сосочка ДПК збігаються з даними И.П.Протасевич, И.Г.Жук [21], 

А.А.Должикова [11], які проводили дослідження в дорослих людей. На підс-

таві проведеного дослідження нами розроблений спосіб визначення топіч-

ного положення великого сосочка ДПК.  
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Рис. 3. Динаміка зміни форм великого сосочка дванадцятипалої кишки в 

перинатальному періоді. 

 

При проведенні макромікропрепарування після ін’єкції артерій контра-

стною речовиною нами встановлено, що у більшості спостережень (86 %) 

найдовша гілка задньої верхньої підшлунково-дванадцятипалокишкової ар-

терії відповідає проекції великого сосочка ДПК. Тому з метою попередження 

травмування великого сосочка під час хірургічних втручань доцільно вико-

нувати ангіографію судин черевної порожнини. 

Варто зазначити, що з 6-го місяця розвитку на макропрепаратах визна-

чається малий сосочок ДПК: у 53 % 6-7-місячних плодів, у 65 % 8-10-місяч-

них плодів та новонароджених. Він розміщений на медіальній або передньо-

медіальній поверхні низхідної частини ДПК, вище великого сосочка. 

Гістологічно виявлено, що у 4-5-місячних плодів у ділянці великого со-

сочка ДПК слизова оболонка стоншена на 50-70 % порівняно із суміжними 

ділянками, починаючи з 6-го місяця, вона однакова. Підслизова основа мало-
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виражена. М’язова оболонка у проекції великого сосочка ДПК суцільна і не 

стоншується. М’язові волокна сосочка не мають відношення до м’язової обо-

лонки ДПК. Наші дані узгоджуються з результатами Л.Л.Колесникова [15], 

А.В.Бородач [7], L.Li et al. [29], I.Muraoka et al. [40], які виконували дослі-

дження ділянки великого сосочка ДПК у дорослих людей. 

За нашими даними, з 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку чітко 

диференціюються ворсинки слизової оболонки ДПК. Наприкінці 5-го місяця 

спостерігаються поодинокі первинні крипти. У 6-7-місячних плодів добре 

сформований епітелій, який представлений ентероцитами кубічної або цилі-

ндричної форми. У 8-10-місячних плодів визначаються прозорі і розподілені 

нерівномірно келихоподібні клітини. З розвитком плодів збільшується кіль-

кість клітин у сполучній тканині слизової оболонки ДПК, а також кількість 

кровоносних судин у підслизовій основі. Починаючи з 6-го місяця, власна 

м’язова пластинка слизової оболонки добре виражена. Поодинокі брунеров-

ські залози у підслизовій основі виявляються у 7-місячних плодів, які пізніше 

представлені компактними структурами, які практично охоплюють всю підс-

лизову основу. М’язова оболонка ДПК представлена циркулярним і поздов-

жнім шарами. Якщо у 4-7-місячних плодів поздовжній шар іноді перерива-

ється, то у 8-10-місячних плодів та новонароджених він майже однакової то-

вщини з циркулярним. Для 4-5-місячних плодів характерна маловираженість 

серозної оболонки ДПК, яка в 6-10-місячних плодів та новонароджених міс-

тить велику кількість сполучнотканинних волокон та кровоносних судин. У 

межах примикання ПЗ до ДПК спостерігається зрощення серозної оболонки 

кишки з капсулою залози. 

У плодів 5-6 місяців визначається часточкова будова ПЗ. Часточки роз-

ділені прошарками сполучної тканини, в якій з розвитком плодів збільшу-

ється кількість кровоносних судин. У міру формування часточок спостеріга-

ється чітка градація проток (додаткових, внутрішньочасточкових, міжчасточ-

кових). Наприкінці плодового періоду внутрішньочасточкові протоки збіль-

шуються кількісно, міжчасточкові – більших розмірів і мають товстішу сті-

нку порівняно з протоками у попередні стадії. У пізніх плодів та новонаро-

джених у слизовій оболонці міжчасточкових проток і головної протоки ПЗ 

виявляються келихоподібні клітини. У 4-7-місячних плодів головна протока 

ПЗ на поперечних зрізах овальної форми, її стінка вкрита одношаровим або 

кубічним епітелієм, у 8-10-місячних та новонароджених ця поверхня нерівна, 

вкрита циліндричним епітелієм, де 10-15 % припадає на келихоподібні клі-

тини. 

З 5-го місяця ендокринний апарат ПЗ представлений достатньою кіль-

кістю острівців. Якщо в ранніх плодів (4-5 місяці) острівці Лангерганса ста-

новлять 1,2-3,5 % від об’єму залозистого компонента органа і розподілені не-

рівномірно, то у пізніх плодів (8-10 місяців) та новонароджених – 4,8-8,3 %, 

розподілені рівномірно. Наприкінці перинатального періоду острівці Лангер-

ганса виглядають зрілими, що узгоджується з результатами досліджень 
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О.В.Волковой, М.И.Пекарского [9], J.J.Wong et al. [41]. 

У результаті органометричного дослідження нами встановлено, що для 

ДПК і ПЗ характерні два періоди прискореного розвитку (5-й і 8-10 місяці) та 

період відносного сповільнення (6-й і 7-й місяці). У 6- і 7-місячних плодів 

відносний сповільнений розвиток властивий не для всіх, а тільки для 50 % 

досліджуваних органометричних параметрів анатомічних частин ДПК і ПЗ. 

Прискорений ріст органометричних параметрів ДПК у 8-10-місячних плодів 

характерний для довжин верхньої і низхідної частин, діаметра нижньої її час-

тини та діаметра і довжини висхідної частини, а для ПЗ – для її довжини, до-

вжини та ширини голівки, довжини тіла та ширини її хвоста. 

Виявлені прямі кореляційні залежності між органометричними параме-

трами різних анатомічних частин ДПК та ПЗ в перинатальному періоді вка-

зують на значний ступінь інтеграції та істотний синергізм прискореного і 

сповільненого розвитку досліджуваних утворень. У 8-10-місячних плодів 

обернена кореляція ширини голівки ПЗ з довжиною її хвоста вказує на анта-

гоністичну взаємодію досліджуваних органометричних параметрів, що, ймо-

вірно, пояснюється синтопічним впливом суміжних органів та структур. 

Нами встановлені прямі кореляційні залежності тім’яно-п’яткової дов-

жини плода з певними анатомічними частинами ДПК і ПЗ на всіх етапах пе-

ринатального розвитку. Зауважимо, що в 6-місячних плодів кореляційної за-

лежності між тім’яно-п’ятковою довжиною плода та органометричними па-

раметрами ПЗ не встановлено, що, на нашу думку, пов’язано з найбільшим 

виявом варіантів будови ПЗ в цьому віковому періоді. 

Виявлена нами за допомогою інтегрованого багатофакторного регре-

сійного аналізу діаметрів та довжин верхньої, низхідної, нижньої та висхідної 

частин ДПК у перший період прискореного розвитку (5-й місяць) вигнута 

форма діаграми з орієнтацією купола вниз, а в другому періоді прискореного 

розвитку (8-10 місяці) пірамідальна форма з орієнтацією верхівки вверх є ін-

тегративним відображенням прискорення розвитку ДПК. У період сповіль-

неного розвитку (6-7 місяці) згладжена форма діаграм багатофакторного ре-

гресійного аналізу інтегративно відображає процес сповільнення розвитку 

ДПК. На основі одержаних результатів нами розроблений спосіб визначення 

критеріїв оцінки пренатального розвитку ДПК в третьому триместрі (пат. 38689) 

внаслідок наявності вірогідної діаграми багатофакторної регресійної залежно-

сті (р<0,05) пірамідальної форми з орієнтацією вершини вверх, що точно 

(100 %) встановлюють 8-10 місяці внутрішньоутробного розвитку (другий 

період прискореного розвитку), на відміну від 7-го місяця (період сповільне-

ного розвитку), коли вказана діаграма залежності згладженої форми. Даний 

спосіб можна використовувати як один із критеріїв визначення терміну вагі-

тності. 

При проведенні інтегрованого багатофакторного регресійного аналізу 7 

досліджуваних органометричних параметрів ПЗ (довжина ПЗ, довжина і ши-

рина її голівки, тіла, хвоста) у періоди прискореного розвитку (5-й і 8-10 мі-
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сяці) встановлено, що діаграми мають пірамідальну форму з орієнтацією ве-

ршин вверх, що є інтегративним відображенням прискорення розвитку ПЗ. 

Упродовж 6-7 місяців згладжена форма діаграм багатофакторного регресій-

ного аналізу інтегративно відображає процес сповільнення розвитку ПЗ. На-

ведені дані виявились основою для розроблення способу визначення 

критеріїв оцінки пренатального розвитку ПЗ в 3-му триместрі (пат. 37305) 

внаслідок наявності вірогідної діаграми багатофакторної регресійної залеж-

ності (р<0,05) пірамідальної форми з орієнтацією вершини вверх, що точно 

(100 %) встановлюють 8-10 місяці внутрішньоутробного розвитку (другий 

період прискореного розвитку), на відміну від 7-го місяця (період сповільне-

ного розвитку), коли вказана діаграма залежності має згладжену форму, що 

також має важливе практичне значення для медицини. 

З’ясовано, що голівка ПЗ перебуває в тісному морфологічному зв’язку 

зі всіма анатомічними частинами ДПК, що сприяло визначенню закономір-

ностей перинатального взаємовпливу даних утворень. Установлені прямі ко-

реляційні залежності між органометричними параметрами певних анатоміч-

них частин ДПК і голівкою ПЗ у періоди прискореного та сповільненого роз-

витку в перинатальному періоді зумовлені синергізмом та інтеграцією розви-

тку досліджуваних структур. Значна кількість прямо пропорційних кореля-

ційних залежностей пакреатодуоденального органокомплексу визначається у 

8-10-місячних плодів, що вказує на істотний синергізм між ДПК та голівкою 

ПЗ. 

Встановлена обернено пропорційна кореляційна залежність діаметра 

нижньої частини ДПК від ширини голівки ПЗ, на нашу думку, пояснюється 

наявністю процесів антагонізму між цими структурами, які виявляються у 6-

місячних плодів і зникають у 7-місячних і тим самим створюють передумови 

для виключення елементів антагонізму з переходом до повного синергізму в 

наступні місяці перинатального періоду онтогенезу.  

Істотні позитивні кореляції між довжиною висхідної частини ДПК і довжи-

ною та шириною голівки ПЗ пояснюються паралелізмом формування цих 

утворень у 8-10-місячних плодів і характеризуються рівняннями регресійного 

аналізу: 1) довжина висхідної частини ДПК становить 7,99 ± 0,22 довжини 

голівки ПЗ; r = 0,551; n = 14; p < 0,05; 2) довжина висхідної частини ДПК 

становить 4,95 ±  0,89 ширини голівки ПЗ; r = 0,749; n = 14; p < 0,01. 

Виявлені обернені кореляційні залежності довжини висхідної частини 

ДПК від довжини і ширини ПЗ вказують на антагонізм розвитку цих струк-

тур під час першого періоду прискореного розвитку (5-й місяць), які зміню-

ються на прямі кореляційні залежності в другому періоді прискореного роз-

витку (8-10 місяці), під час якого виявлено істотніший синергізм взає-

мозв’язків між довжиною висхідної частини ДПК і шириною голівки ПЗ 

(15,34 %) порівняно із взаємозв’язками між довжиною висхідної частини 

ДПК та довжиною голівки ПЗ (5,22 %). Завдяки встановленню обернених і 

прямих кореляційних залежностей нами розроблений спосіб органометрич-
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ного дослідження панкреатодуоденального органокомплексу в перинаталь-

ному періоді (пат. 38057) на основі застосування методу багатофакторного 

регресійного аналізу, за допомогою якого визначають ступінь антагонізму чи 

синергізму між органометричними параметрами складових компонентів ор-

ганокомплексу. 

Характерним у кровопостачанні ДПК і голівки ПЗ є спільність артерій. 

ДПК в перинатальному періоді кровопостачається 9 основними артеріями. Її 

верхня частина кровопостачається правою шлунковою, правою шлунково-са-

льниковою артеріями та гілочками шлунково-дванадцятипалокишкової арте-

рії. У кровопостачанні низхідної частини ДПК беруть участь гілки верхньої 

та нижньої підшлунково-дванадцятипалокишкової артерій. Верхню половину 

низхідної частини ДПК кровопостачає передня, середня і задня верхні підш-

лунково-дванадцятипалокишкові артерії (система черевного стовбура). На 

нашому матеріалі в 62 % випадків спостерігалася верхня середня підшлун-

ково-дванадцятипалокишкова артерія – гілка, яка відходить від верхньої зад-

ньої підшлунково-дванадцятипалокишкової артерії і кровопостачає медіа-

льну стінку низхідної частини ДПК, зокрема інтрамуральну частину СЖП та 

прилеглу частину кишки. Нижню половину низхідної частини і нижню час-

тину ДПК кровопостачають передня і задня нижні підшлунково-дванадцяти-

палокишкові артерії – гілки, які відходять від нижньої підшлунково-дванад-

цятипалокишкової артерії (система верхньої брижової артерії). У кровопос-

тачанні висхідної частини ДПК беруть участь гілки, які відходять від верх-

ньої брижової артерії. Її нижній відділ кровопостачають здебільшого гілки 

нижньої підшлунково-дванадцятипалокишкової артерії, верхній відділ – час-

тіше перші або другі гілки порожньокишкової артерії. 

Підшлункова залоза в перинатальному періоді кровопостачається 11 

основними артеріями. Голівка ПЗ кровопостачається гілками спільної печін-

кової, шлунково-дванадцятипалокишкової, передньої і задньої верхніх підш-

лунково-дванадцятипалокишкових, передньої і задньої нижніх підшлунково-

дванадцятипалокишкових артерій, правою гілкою нижньої підшлункової ар-

терії, а також гілкою шлунково-дванадцятипалокишкової артерії, яку нази-

вають “довгою артерією підшлункової залози” [16]. Починаючи з 7-го місяця, 

у кровопостачанні голівки ПЗ, крім названих, беруть участь “вища передня 

підшлункова артерія” [16] (10 %) та велика артерія ПЗ (24 %). Селезінкова 

артерія – основна артерія, яка кровопостачає тіло ПЗ. У 30 % випадків тіло 

залози, крім основної артерії, кровопостачається лівою гілкою нижньої підш-

лункової артерії, у 24 % – великою підшлунковою артерією, у 9 % – довгою 

артерією ПЗ. У кровопостачанні хвоста ПЗ бере участь селезінкова артерія та 

її гілки і гілки довгої та нижньої підшлункових артерій (31 %). 

Крім основних, нами виявлені й додаткові артерії, які кровопостачають 

компоненти панкреатодуоденального органокомплексу в перинатальному 

періоді. Дрібні гілочки діаметром 0,1-0,2 мм відходять від непостійних дже-

рел кровопостачання: для верхньої і низхідної частин ДПК та верхнього від-
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ділу голівки ПЗ – гілочки власне печінкової артерії, для нижньої частини 

ДПК та нижнього відділу голівки ПЗ – гілочки верхньої брижової і порож-

ньокишкової артерій. 

На нашому матеріалі в ділянці голівки ПЗ виділено п’ять видів артеріа-

льних дуг – три вертикальні та дві горизонтальні, зокрема, вертикальні: 1) 

анастомоз між передньою верхньою підшлунково-дванадцятипалокишковою 

і передньою нижньою підшлунково-дванадцятипалокишковою артеріями; 2) 

анастомоз між задньою верхньою підшлунково-дванадцятипалокишковою і 

задньою нижньою підшлунково-дванадцятипалокишковою артеріями; 3) ана-

стомоз між середньою верхньою підшлунково-дванадцятипалокишковою і 

передньою верхньою підшлунково-дванадцятипалокишковою артеріями; го-

ризонтальні: 1) анастомоз між правою гілкою великої підшлункової артерії і 

верхньою передньою підшлунково-дванадцятипалокишковою артерією; 2) 

анастомоз між правою гілкою великої підшлункової артерії і верхньою зад-

ньою підшлунково-дванадцятипалокишковою артерією або між правою гіл-

кою нижньої підшлункової артерії і верхньою задньою підшлунково-дванад-

цятипалокишковою артерією. 

Вертикальні артеріальні дуги простягаються паралельно одна до другої 

або інколи перетинаються. Задня артеріальна дуга коротша від передньої і 

розміщується вище та медіальніше від неї. 

У разі формування артеріальних дуг у ділянці голівки ПЗ тип кровопо-

стачання панкреатодуоденального органокомплексу ми назвали магістраль-

ним. Він є типовим для перинатального періоду онтогенезу (81 %). Виявлено 

два види розсипного типу кровопостачання даних структур. Перший вид 

(12 %) характеризується віялоподібним розгалуженням шлунково-дванадця-

типалокишкової артерії в ділянці передньої поверхні голівки ПЗ (рис. 4, А). 

Дані гілочки беруть участь у кровопостачанні верхньої, низхідної і нижньої 

частин ДПК та голівки ПЗ. Висхідна частина ДПК і нижні відділи голівки ПЗ 

кровопостачаються гілочками нижньої підшлунково-дванадцятипалокишко-

вої або верхньої брижової артерій. Другий вид розсипного типу кровопоста-

чання панкреатодуоденального органокомплексу (7 %) характеризується тим, 

що перша гілка верхньої брижової артерії простягається коротким стовбуром 

по передній поверхні голівки ПЗ, яка віялоподібно розгалужується і бере 

участь у кровопостачанні верхньої і низхідної частин ДПК та голівки ПЗ 

(рис. 4, Б). При цьому верхня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія 

має короткий стовбур, який розгалужується на передні та задні гілки і крово-

постачає частково верхню та низхідну частини ДПК. Нижня та висхідна час-

тини ДПК кровопостачаються окремими гілками від верхньої брижової арте-

рії. 

Нами виділено три відділи селезінкової артерії: 1) початковий – від черев-

ного стовбура до стикання з підшлунковою залозою; 2) середній (найдовший) – 

простягається вздовж ПЗ; 3) кінцевий – від хвостового кінця ПЗ до воріт селезінки. 

Для селезінкової артерії характерно два типи галуження: магістральний і роз-
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сипний. Магістральний тип галуження селезінкової артерії є типовим для пе-

ринатального періоду (80 %); він характеризується тим, що стовбур артерії 

ділиться на кінцеві гілочки біля воріт селезінки. Розсипний тип (20 %) харак-

теризується тим, що стовбур артерії ділиться на кінцеві гілочки на певній ві-

дстані від воріт селезінки, вони трохи менші за діаметром від її основного 

стовбура. 

 

 
 

Рис. 4. Типи розсипного кровопостачання панкреатодуоденального органо-

комплексу в перинатальному періоді (пояснення в тексті). 

 

Нами встановлено два варіанти кровопостачання тіла і хвоста ПЗ, почи-

наючи з 6-го місяця (всі можливі варіанти кровопостачання тіла і хвоста ПЗ). 

Перший варіант визначається в тому разі, коли селезінкова артерія прямує по 

верхньому краю ПЗ і віддає гілочки до тіла або хвоста, не утворюючи анас-

томозів з артеріями (рис. 5, А). Даний варіант при кровопостачанні тіла ПЗ 

виявлено у 5 % випадків, хвоста – у 12 %. Здебільшого спостерігається дру-

гий варіант кровопостачання ПЗ (тіла – у 95 %, хвоста – у 88 %), який харак-

теризується формуванням численних анастомозів між артеріями, що знахо-

дяться на верхньому і нижньому краях ПЗ (рис. 5, Б). 

 
 

Рис. 5. Варіанти кровопостачання тіла та хвоста підшлункової залози в пери-

натальнму періоді (пояснення в тексті). 

В межах ПЗ завдяки широкій сітці анастомозів між артеріями черев-
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ного стовбура і верхньої брижової артерії формуються перипанкреатичні і 

внутрішньопанкреатичні дуги, які забезпечують рівномірну васкуляризацію 

органа, на основі чого нами розроблений спосіб хірургічної обробки ран па-

ренхіматозних органів в експерименті (пат. 65750).  

Знання особливостей топографії і варіантів розміщення артерій, які 

кровопостачають компоненти панкреатодуоденального органокомплексу в 

перинатальному періоді, є необхідною умовою успіху хірургічних втручань 

на ДПК та ПЗ у новонароджених та дітей раннього віку. 

 

Висновки. 1. У перинатальному періоді онтогенезу типова будова пан-

креатодуоденального органокомплексу характеризується наявністю кільце-

подібної дванадцятипалої кишки (ДПК) – 64±5 % та зігнутої підшлункової 

залози (ПЗ) – 71±4 %. Зігнута і дугоподібна форми ПЗ частіше поєднуються з 

кільцеподібною ДПК – 17±4 та 4±1 % відповідно. За наявності гачкуватого 

відростка ПЗ дванадцятипала кишка набуває V- або U-подібної форм. ПЗ 

прямої форми частіше поєднується з С-подібною формою ДПК – 5±2 %. 2. 

Для ДПК і ПЗ характерні два періоди прискореного розвитку (5-й і 8-10-й 

місяці) та період відносного сповільнення (6-7 місяці). Прямі кореляційні за-

лежності між органометричними параметрами анатомічних частин ДПК та 

ПЗ у перинатальному періоді свідчать про ступінь їх інтеграції та синергізму. 

3. Періоди прискореного розвитку панкреатодуоденального органокомплексу 

характеризуються протилежними органометричними взаємозв’язками його 

складових: на 5-му місяці визначається обернена кореляційна залежність до-

вжини висхідної частини ДПК від розмірів (довжини, ширини) голівки ПЗ, 

наприкінці пренатального періоду (8-10-й місяці) – пряма кореляційна зале-

жність між даними параметрами. 4. Скелетотопічно верхня частина ДПК 

упродовж перинатального періоду зміщується краніально на один міжхреб-

цевий проміжок, нижня частина – каудально на висоту тіла хребця і двох мі-

жхребцевих проміжків. Анатомічні частини ПЗ зміщуються каудально на 

один міжхребцевий проміжок. 5. Гістоструктура стінки ДПК в ранніх плодів 

(4-5 місяці) характеризується наявністю первинних крипт, м’язової пласти-

нки слизової оболонки, різною товщиною шарів м’язової оболонки та малою 

вираженістю серозної оболонки; у пізніх плодів (8-10 місяці) – наявністю во-

рсинок слизової оболонки, прозорих келихоподібних клітин, брунеровських 

залоз у підслизовій основі та майже однаковою товщиною шарів м’язової 

оболонки. 6. На 4-5 місяцях великий сосочок ДПК розташований на межі 

верхньої і середньої третин її низхідної частини, на передньомедіальній сті-

нці, у 6-10-місячних плодів та новонароджених – частіше на медіальній або 

передньомедіальній стінці середньої третини низхідної частини. Великий со-

сочок ДПК має три форми: плоско-горбкуватий (20±1 %), горбкуватий 

(73±2 %), гострокінцевий (7±1,5 %); отвір великого сосочка має лійкоподібну 

(72±8 %) або криптоподібну (28±8 %) форми. 7. Часточкова будова ПЗ визна-

чається наприкінці 2-го триместру внутрішньоутробного розвитку. У 3-му три-
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местрі та в новонароджених у слизовій оболонці головної та міжчасточкових 

проток ПЗ виявляються келихоподібні клітини. Острівці Лангерганса у ранніх 

плодів (4-5 місяці) становлять 1,2–3,5 % від об’єму залозистого компонента ор-

гана і розподілені нерівномірно, у пізніх плодів та новонароджених – 4,8–8,3 % з 

рівномірним розподілом. 8. Ультрасонографічні параметри ПЗ в новонародже-

них дітей характеризуються найбільшою шириною (5,16±0,34 мм) хвоста та 

найменшою шириною (3,35±0,22 мм) тіла. 9. Панкреатична частина спільної 

жовчної протоки (СЖП) з’єднується з головною протокою ПЗ в межах її го-

лівки; у 28 % випадків протоки пронизують стінку ДПК розрізнено. З розвит-

ком плодів кут з’єднання СЖП зі стінкою ДПК зменшується з 45-55° – на 6-7 

місяцях до 15-35° – на 8-10 місяцях. 10. Для типового аркадного артеріаль-

ного кровопостачання панкреатодуоденального органокомплексу властива 

наявність магістральних судин, які утворюють п’ять артеріальних дуг (81 %): 

3 вертикальні та 2 горизонтальні. Розсипний тип кровопостачання характери-

зується віялоподібним розгалуженням шлунково-дванадцятипалокишкової  

артерії (проксимальний розсипний тип – 12 %) або нижньої підшлунково-

дванадцятипалокишкової артерії (дистальний розсипний тип – 7 %). Власти-

вою ознакою артеріального кровопостачання ПЗ є численні анастомози між 

селезінковою артерією, нижньою і довгою артеріями ПЗ в межах її тіла 

(95 %) та хвоста (88 %). 
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ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ ІНФРАМЕЗОКОЛІЧНОГО  

ВІДДІЛУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

 

 
Вивчення особливостей перинатальної анатомії набуває важливого практич-

ного значення, що зумовлено вдосконаленням діагностичних та лікувальних 

прийомів на основі сучасних технологій – магнітно-резонансної та 

комп’ютерної томографії [3, 18, 22, 25, 40]. Широке впровадження в практи-

чну медицину ультразвукової діагностики сприяє антенатальному виявленню 

багатьох вад. Окремі з них піддаються хірургічній корекції після наро-

дження, а деякі потребують хірургічного втручання в утробі матері [1, 13, 36, 

37]. 

Однією з головних причин дитячої смертності є природжені вади, зна-

чна частка яких належить травній системі [2, 9, 12, 23, 24]. Вагоме значення в 

абдомінальній хірургії має природжена та набута патологія дванадцятипалої 

кишки (ДПК) [34, 35, 39]. Складністю діагностики і тяжким клінічним пере-

бігом вирізняються ізольовані травми ДПК у дітей. Частіше пошкоджуються 

низхідна та горизонтальна її частини, що пов’язано з топічними особливос-

тями органа [16]. Невирішеною проблемою в педіатрії та дитячій хірургії є 

хронічне порушення дуоденальної прохідності, однією з причин якого є ар-

теріомезентеріальна компресія [15, 20, 38, 40]. 

Водночас для медичної науки надзвичайно важливим є уточнення тер-

мінів появи тих чи інших перетворень, які в цілому забезпечують системоге-

нез плода, бо й досі відсутня єдина система, в якій морфогенез був би висвіт-

лений у повній хронологічній послідовності [10]. Об’єктивні дані про зако-

номірності становлення топографії внутрішніх органів та структур вельми 

важливі для розроблення ефективних методів хірургічних втручань.  

Про важливість і потребу пильної уваги з боку сучасної охорони здоро-

в'я до особливостей розвитку плода людини йшлося на численних наукових 

форумах. Проте літературне дослідження свідчить про відсутність цілісного 

уявлення про анатомічні особливості частин ДПК в нижньому поверсі черев-

ної порожнини, тобто її інфрамезоколічного відділу. Пошуковий аналіз ви-

явив фрагментарність та суперечливість даних літератури з цього питання. З 

огляду на це, вивчення хронологічної послідовності анатомічних перетворень 

та взаємовідношень ДПК в межах нижнього поверху черевної порожнини в 

перинатальному періоді онтогенезу є однією з актуальних задач сучасного 

розвитку нормальної анатомії. 

Мета дослідження. Визначити хронологічну послідовність станов-

лення топографії ДПК в нижньому поверсі черевної порожнини у плодовому 

та ранньому неонатальному періодах онтогенезу.  

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 89 препаратах плодів та 

новонароджених людини без ознак патології органів травлення. Вік об’єктів 

дослідження визначали за зведеними таблицями Б.М.Пэттена [27], 
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Б.М.Хватова, Ю.Н.Шаповалова [31] на підставі вимірювань тім’яно-купри-

кової довжини (ТКД) та тім’яно-п’яткової довжин (ТПД). Матеріал одержу-

вали із патологоанатомічних закладів м. Чернівці. Препарати плодів понад 

500 г вивчали безпосередньо у дитячому патологоанатомічному бюро. Трупи 

плодів і новонароджених вимірювали, а потім фіксували у 10 % розчині фор-

маліну протягом 2-3 тижнів, після чого їх зберігали в 5 % розчині формаліну. 

Форму, положення, будову, топографію ДПК та її судин вивчали мето-

дом препарування за методикою В.В.Кованова, Ю.М.Бомаша [21]. В деяких 

випадках для полегшення препарування у відповідний тканинний шар вво-

дили 10 % розчин формаліну та гідрокарбонату натрію, внаслідок чого утво-

рюваний вуглекислий газ сприяв розшаруванню тканинних структур [17]. 

Дані макроскопічних досліджень протоколювали, зарисовували та фотогра-

фували [5] як спосіб документування та документального ілюстрування оде-

ржаних результатів у морфологічному дослідженні [18]. 

Для вивчення топографоанатомічних взаємовідношень ДПК із суди-

нами на нефіксованому препараті за допомогою катетера в грудну частину 

аорти та пупкову вену вводили розчин туші з желатиною. У разі ін’єкції ао-

рти застосовували червону туш, вени – блакитну. Після застигання желатини 

судини ставали гнучкими, еластичними і зберігали свою форму, що значно 

полегшувало препарування.  

Для вивчення рентгенанатомії ДПК та особливостей її кровопостачання 

в нижньому поверсі черевної порожнини застосовували метод ін’єкції з на-

ступною рентгенографією. У грудну частину аорти та ДПК ретроградно вво-

дили рентгеноконтрастну суміш (свинцевий сурик, ефір, клей БФ-6) [6]. Пі-

сля фіксації препарату проводили рентгенографію на апараті EDR-750B. На-

пруга на трубці становила 40-50 кВ, сила струму – 25-50 мА, фокусна відс-

тань – 90,0 см, експозиція – 25-34 с.  

Для уточнення форми та взаємовідношення ДПК із судинами застосо-

вували метод корозії. Для виготовлення корозійних препаратів використову-

вали протакрил. Суміш готували в такому співвідношенні: 5 частин порошку 

протакрилу і 3 частини його розчинника [6]. Перед ін’єкцією надсікали поча-

ткову петлю порожньої кишки, лігатурами закріплювали катетер у грудній 

частині стравоходу, промивали 10 % розчином аміаку. Після промивання пе-

рев’язували порожню кишку і через катетер вводили ін’єкційну суміш до ту-

гого заповнення шлунка і ДПК. Через добу препарат занурювали в 70-80 % 

розчин соляної кислоти на 3-4 доби. Після корозії препарат промивали під 

проточною водою і висушували. 

З метою визначення та уточнення ультрасонографічних ознак ДПК в 

неонатальному періоді досліджено 25 новонароджених дітей обох статей (се-

редній вік – 3 дні) у рамках загального плану обстеження на базі пологового 

будинку № 1 м. Чернівці.
 
Крім цього, дослідили 10 нефіксованих трупів пло-

дів 8-10 місяців обох статей. Сонографічні ознаки ДПК у плодів та новонаро-

джених визначали за допомогою апарата “Medison SonoAge 600” з лінійним 
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датчиком 7,5 МГц, що пройшов метрологічний контроль. Дітей досліджували 

через 0,5-1 год. після годування. За даними клінічних досліджень, додатко-

вих методів дослідження та консультацій спеціалістів усі новонароджені бу-

ли здоровими. У живих новонароджених поле дослідження для датчика ста-

новило 40х10 мм, глибина дослідження – 10 см. У трупів плодів ДПК ві-

зуалізували після попереднього накладання гелевої подушки на черевну сті-

нку. Процес дослідження записували на стандартну відеоплівку через відео-

вихід ультразвукового апарата, після чого переводили у цифрове зображення 

на персональному комп’ютері. 

Під час ультразвукового дослідження брали до уваги особливості тех-

ніки обстеження ДПК у дорослих [19, 26]. Дослідження починали з визна-

чення воротарної частини шлунка при поздовжньому скануванні. Поступаль-

ними рухами датчик зміщували вправо до медіальної стінки жовчного мі-

хура. Латерально, ззаду, іноді зверху від воротаря визначається ампула ДПК. 

Після візуалізації верхньої частини і верхнього вигину ДПК досліджували її 

низхідну частину. При цьому орієнтувалися на жовчний міхур, по відно-

шенню до якого низхідна частина ДПК зазвичай розташована медіально і до-

рсальніше. Виконували поздовжнє, косе і поперечне сканування, розташову-

ючи датчик у правому підребер’ї відповідно до проекції жовчного міхура та 

медіально від нього. При дослідженні горизонтальної частини ДПК датчик 

розміщували косо-горизонтально, при цьому орієнтувалися на дистальний 

відділ низхідної частини та нижній вигин. Площину поздовжнього скану-

вання горизонтальної частини кишки визначали нижче голівки підшлункової 

залози косо (знизу вверх, справа наліво). Дослідження проводили у поло-

женні дитини на спині з фіксованими ручками, при дослідженні трупів пло-

дів фіксували верхні і нижні кінцівки. Дослідження проводили в горизонта-

льній, вертикальній та сагітальній площинах при горизонтальному, вертика-

льному та боковому розташуванні датчика, поступово зміщуючи його на 

крок 0,5-1 см. Починали з горизонтального розташування датчика, кінці його 

торкалися реберних дуг. Визначали товщину стінки і зовнішній діаметр низ-

хідної та горизонтальної частин ДПК.  

Результати дослідження та їх обговорення. Дані нашого дослідження 

свідчать, що частішою формою ДПК (60 %) у плодовому періоді та в новона-

роджених є кільцеподібна. Протягом 6-7 місяців збільшується частота ДПК 

U-подібної форми (22%); С-подібна форма частіше трапляється у плодів 8-9 

місяців (25%); у новонароджених кишка U-подібної та С-подібної форми ви-

являється у 15% випадків відповідно. Наші результати узгоджуються з да-

ними Ю.Т.Ахтемійчука [4], який вважає, що виділення численних форм ор-

гана зумовленна різними методичними підходами дослідників в процесі дос-

лідження. 

З’ясовано, що низхідна і висхідна частини ДПК з 4-го місяця внутріш-

ньоутробного розвитку збільшується в довжину рівномірно. На 5-7 місяцях 

інтенсивніше збільшується довжина горизонтальної частини, на 7-9 місяцях – 
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діаметр висхідної частини; на 9-10 місяцях – діаметр горизонтальної частини.  

Для частин ДПК в нижньому поверсі черевної порожнини уу плодів 

властиві тісні топографоанатомічні взаємовідношення з такими суміжними 

органами та структурами: з підшлунковою залозою, правою ниркою (4-5 міс 

– 83,3 %, 6-7 міс – 78,1 %, 8-10 міс – 83,3 %) та коренем брижі тонкої кишки 

– для низхідної частини; з підшлунковою залозою, коренем брижі тонкої ки-

шки, верхніми брижовими судинами, петлею сигмоподібної кишки, вели-

кими судинами заочеревинного простору – для горизонтальної частини; з 

верхніми брижовими судинами, поперечною ободовою кишкою, черевною 

частиною аорти – для висхідної частини; з підшлунковою залозою, шлунком, 

брижою поперечної ободової кишки, нижньою брижовою веною та лівою 

наднирковою залозою (4-5 міс – 89 %, 6-7 міс – 75 %, 8-10 міс – 83,3%) – для 

дванадцятипало-порожньокишкового вигину. Наші результати підтверджу-

ють дані Ю.Т.Ахтемійчука [4] щодо нормальної анатомії ДПК у плодів і до-

повнюють відомості щодо анатомії ДПК у новонароджених.  

У плодів  6-7 міс та в новонароджених виявляється очеревинна загли-

бина, обмежена висхідною частиною ДПК і дванадцятипало-порожньокиш-

ковим вигином (справа) та складкою очеревини, в якій простягається нижня 

брижова вена (зліва). Заглибина спрямована краніально. Біля дванадцяти-

пало-порожньокишкового вигину спостерігаються верхня і нижня очеревинні 

дуоденальні складки. Верхня дуоденальна складка починається на рівні два-

надцятипало-порожньокишкового вигину, прямує зверху вниз, справа наліво 

(вздовж нижньої брижової вени), складка має серпоподібну форму. Нижня 

дуоденальна складка прямує від дванадцятипало-порожньокишкового вигину 

у пристінкову очеревину.  

Скелетотопія ДПК залежить від її форми та віку. Для плодового пері-

оду характерний широкий діапазон скелетотопічної мінливості ДПК С- та U-

подібної форм. По відношенню до хребта упродовж плодового періоду час-

тини ДПК змінюють своє положення на висоту майже двох тіл хребців.  

За даними деяких авторів [14], верхня частина ДПК новонароджених 

відповідає серединній площині тулуба або ділянці справа від неї. Частіше во-

на визначається на рівні І поперекового або ХІІ грудного хребців. Горизон-

тальна частина знаходиться частіше на рівні ІІІ чи ІV поперекових хребців. 

Дослідивши скелетотопію ДПК у новонароджених в нижньому поверсі чере-

вної порожнини, встановлено, що при кільцеподібній, С-подібній та U-подіб-

ній формах кишки її частини визначаються в межах тіл ІІ-IV поперекових 

хребців. Винятком була V-подібна форма ДПК, яка визначалася в межах ІІ-ІІІ 

поперекових хребців. 

Наші дослідження показали, що ДПК у плодів та новонароджених кро-

вопостачається артеріальними гілками із системи черевного стовбура та вер-

хньої брижової артерії, які утворюють передню (90 %) і задню (75 %) артері-

альні дуги вздовж медіального контура кишки, що узгоджується з даними 

інших авторів [29, 30, 32, 33]. Екстраорганне кровоносне русло ДПК має бу-
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дову на зразок артеріального кільця або двох магістралей. Від черевного сто-

вбура відгалужується шлунково-дванадцятипалокишкова артерія, яка віддає 

передню і задню верхні підшлунково-дванадцятипалокишкові артерії. В од-

ного плода 245,0 мм ТПД нами виявлено відгалуження верхньої задньої під-

шлунково-дванадцятипалокишкової артерії від спільної печінкової артерії.  

Для нижньої підшлунково-дванадцятипалокишкової артерії властива 

індивідуальна мінливість: у 77,5 % випадків вона представлена одним стов-

буром, який ділиться на передню і задню гілки; у 22,5 % випадків передня і 

задня гілки починаються безпосередньо від стовбура верхньої брижової ар-

терії, що дає підстави виділити відповідно передню і задню нижні підшлун-

ково-дванадцятипалокишкові артерії. 

Згідно з нашими даними, частота варіантного відгалуження нижньої 

підшлунково-дванадцятипалокишкової артерії становить: від верхньої бри-

жової артерії – 57,1 %; від першої або другої порожньокишкової гілок верх-

ньої брижової артерії – 41,5 %; від спільної печінкової артерії у разі відгалу-

ження останньої від верхньої брижової артерії – 1,5 %. Одержані результати 

узгоджуються з даними І.Г.Бірюка та ін. [7], згідно з якими в більшості випа-

дків нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія відгалужується від 

верхньої брижової артерії. В нашому дослідженні виявлено відгалуження 

нижніх підшлунково-дванадцятипалокишкових артерій окремо одна від дру-

гої. 

Передня нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія відгалу-

жується від різних джерел з такою частотою: від верхньої брижової артерії – 

20 %; від першої або другої порожньокишкової гілок верхньої брижової ар-

терії – 60 %; від спільної печінкової артерії або додаткової печінкової артерії 

– 10 %. 

Частота варіантного відгалуження задньої нижньої підшлунково-два-

надцятипалокишкової артерії становить: від верхньої брижової артерії – 40 

%; від першої або другої порожньокишкової гілок верхньої брижової артерії 

– 30 %; від спільної печінкової артерії – 30 %; від черевного стовбура – 10 %. 

Дванадцятипала кишка в нижньому поверсі черевної порожнини кро-

вопостачається такими додатковими гілками: низхідна частина – додатко-

вими гілками шлунково-дванадцятипалокишкової артерії (58 %), правої шлу-

нково-сальникової (22,4 %) та печінкових артерій (13,5 %); горизонтальна і 

висхідна частини – додатковими гілками першої порожньокишкової артерії 

(32 %), гілочками анастомозу між нижньою підшлунково-дванадцятипало-

кишковою, першою порожньокишковою (13,5 %) та верхньою брижовою ар-

теріями (4,5 %). 

Упродовж 4-6 міс кут між черевною частиною аорти та верхньою бри-

жовою артерією становить 75  5. Наприкінці плодового періоду та в ново-

народжених названий кут збільшується до 85  5. Величина кута у плодів та 

новонароджених залежить від рівня відгалуження верхньої брижової артерії: 

чим вище рівень – тим гостріший кут. Якщо кут менше 40, то, як наслідок, 
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може виникнути артеріомезентеріальна компресія ДПК [20]. Остання є од-

нією з частих причин виникнення дуоденальної непрохідності у дітей та до-

рослих [11]. 

Нами розроблені 12 положень датчика для визначеня сонографічної 

анатомії ДПК у новонароджених дітей та 7 положень – для трупів плодів. 

Оптимальна візуалізація різних частин ДПК досягається при горизонталь-

ному та вертикальному розташуванні датчика.  

У плодів ДПК візуалізується в ІІІ і IV позиціях горизонтального розта-

шування датчика та в V і VI позиціях вертикального положення датчика. При 

горизонтальному та вертикальному скануванні ДПК візуалізується у вигляді 

гіпоехогенного утворення з гіперехогенними краями діаметром до 7 мм. Ре-

зультати нашого дослідження узгоджуються з даними Р.Ромеро и др. [28], які 

стверджують, що при діаметрі тонкої кишки у плода понад 7 мм виникає пі-

дозра на порушення кишкової прохідності. 

Практично значимими положеннями датчика (рисунок) при дослі-

дженні ДПК у новонароджених є IV, V і XII, тобто горизонтальне розташу-

вання датчика в ділянці пупкового кільця та вертикальне лівобічне. 

 

                               
 

Рис. Схема горизонтального (А) та вертикального (B) розміщення датчика на 

передній стінці живота для дослідження дванадцятипалої кишки в новонаро-

джених дітей.  

 

Ультрасонографічно у новонароджених дітей ДПК має вигляд гіпоехо-

генної структури різноманітної форми в різних положеннях датчика з гіпере-

хогенними стінками. Найменший діаметр кишки визначається на рівні її низ-

хідної частини (8,04  0,27 мм), найбільший – в межах горизонтальної час-

тини (14,52  0,1 мм). Висхідна частина ДПК має діаметр в середньому 11,96 

 0,7 мм.  

Проведене нами дослідження відрізняється від відомих тим, що будова 

та особливості топографії ДПК в нижньому поверсі черевної порожнини ви-

вчені в динаміці анатомічних перетворень від 4-го міс внутрішньоутробного 

розвитку до періоду новонародженості. Встановлені особливості синтопії та 

скелетотопії кишки залежно від її зовнішньої форми, варіанти кровопоста-

чання, що дало змогу запропонувати узагальнені їх схеми. Вперше визначені 

ультразвукові параметри та розроблена методика ультразвукового дослі-

дження ДПК у новонароджених дітей, що має важливе значення для розвитку 
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живої анатомії. 

Отже, за допомогою сучасних морфологічних методів дослідження ви-

рішене актуальне питання нормальної анатомії щодо індивідуальної анатомі-

чної мінливості та хронологічної послідовності просторово-часових перетво-

рень частин ДПК в нижньому поверсі черевної порожнини у плодовому та 

неонатальному періодах онтогенезу людини, розроблення ультрасонографіч-

них параметрів ДПК у новонароджених дітей. 

Висновки. 1. Варіабельність зовнішньої форми дванадцятипалої кишки 

(ДПК) зумовлена її топографоанатомічними взаємовідношеннями з органами 

та структурами живота, а також особливостями фіксації органа до задньої че-

ревної стінки. Типовою формою ДПК у плодів та новонароджених є кільце-

подібна, яка виявляється у 60 % спостережень. 2. С-подібна та U-подібна фо-

рми ДПК у плодів характеризується широким діапазоном скелетотопічної 

мінливості. У новонароджених кільцеподібна, С-подібна і U-подібна форми 

кишки в межах нижнього поверху черевної порожнини визначаються на рівні 

ІІ-IV поперекових хребців. 3. Джерелами кровопостачання ДПК в нижньому 

поверсі черевної порожнини є нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова 

артерія і додаткові гілки від шлунково-дванадцятипалокишкової (58 %) та 

правої шлунково-сальникової (22,4 %) артерій – для її низхідної частини; 

верхньої брижової (4,5 %), першої порожньокишкової (32 %) артерій та анас-

томозу (13,5 %) між нижньою підшлунково-двнадцятипалокишковою і пер-

шою порожньокишковою артеріями – для її горизонтальної та висхідної час-

тин. 4. Будова нижньої підшлунково-дванадцятипалокишкової артерії мін-

лива; здебільшого (77,5 %) артерія ділиться на передню і задню гілки, а в 22,5 

% випадків названі гілки беруть початок безпосередньо від верхньої брижо-

вої артерії. 5. Кут між верхньою брижовою артерією та черевною частиною 

аорти, який утворює анатомічний „пінцет” для горизонтальної частини ДПК, 

у плодовому періоді збільшується і в новонароджених становить 85 ± 5°. 6. У 

новонароджених дітей ультрасоногафічно ДПК має вигляд гіпоехогенної 

структури різноманітної форми з гіперехогенними стінками.  

Практичні рекомендації. 1. Під час діагностичних та хірургічних 

прийомів у педіатричній практиці варто враховувати варіабельність форми 

ДПК (кільцеподібна, С-подібна, U-подібна, V-подібна), величину кута (85 ± 

5°) між черевною частиною аорти та верхньою брижовою артерією у новона-

роджених, а також можливе (53 %) взаємопримикання горизонтальної час-

тини ДПК та петлі сигмоподібної ободової кишки. 2. Під час ультразвукового 

дослідження дистального відділу ДПК найкраще зображення органа забезпе-

чується горизонтальним положенням датчика на рівні пупкового кільця та 

вертикальним у проекції середньоключичної лінії в межах лівої реберної ду-

ги. 3. У практичній роботі неонатологів, педіатрів, дитячих хірургів та лікарів 

функціональної діагностики варто враховувати, що в новонароджених дітей 

найбільший діаметр ДПК в нижньому поверсі властивий для її горизон-

тальної частини (14,52 ± 0,1 мм), найменший – для низхідної (8,04 ± 0,27 мм); 
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діаметр висхідної частини становить 11,96 ± 0,7 мм. 
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ 

ЗАЛОЗИ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Клінічна анатомія органів черевної порожнини викликає наукову зацікавле-

ність як клініцистів, так і представників теоретичної медицини [26]. Широко 

впроваджуються сучасні методи візуалізації внутрішніх органів – комп’юте-

рна томографія, магнітно-резонансна томографія, спіральна томографія [14, 

15, 22]. 

Завдяки розвитку методів дослідження будова людського тіла, кількісні 

параметри анатомічних структур набувають важливого значення в діагнос-

тиці та лікуванні внутрішніх хвороб [4, 24]. Прогрес хірургії, розвиток мікро-

хірургічних технологій значно підвищує зацікавленість фахівців до ранніх 

етапів розвитку людини [21]. Практика диктує потребу вивчення антенаталь-

ного морфогенезу внутрішніх органів, що є основою для профілактики бага-

тьох захворювань [19]. Частота хірургічної корекції природжених вад з кож-

ним роком збільшується, що зумовлює розширення і доцільність проведення 

ембріологічних досліджень з метою визначення органоспецифічних критич-

них періодів розвитку та з’ясування особливостей просторових взаємовідно-

шень органів і структур [16]. 

Підшлункова залоза (ПЗ) є важливим екзокринним органом, який за-

безпечує адекватний перебіг травлення. Це – друга за величиною залоза тра-

вної системи зі складною трубчасто-альвеолярною будовою [10, 30]. У пре-

натальному періоді ПЗ розвивається в три етапи. Упродовж 5-10 тижнів (пе-

рший етап) відбувається закладка органа, визначається її форма і топографія. 

Другий етап (11-20 тижнів) характеризується активним гістогенезом залози, 

становленням її кровоносного русла та нервового апарату. Під час третього 

етапу, який триває до народження, відбувається диференціювання панкреа-

тичних структур, їх кількісний ріст, залоза починає функціонувати (А.Д.Баш-

кин, 1991). За даними Л.М.Давиденко (1993), з 18-го до 40-го тижня відбува-

ється структурно-функціональне дозрівання ПЗ, вдосконалюються судинно-

тканинні та нервово-тканинні взаємовідношення. 

Процес становлення форми і топографії ПЗ зумовлені ембріональними 

перетвореннями, які відбуваються в самій залозі, та динамікою топографо-

анатомічних взаємовідношень з дванадцатипалою кишкою (ДПК), шлунком, 

лівою наднирковою залозою, сечостатевим органокомплексом та печінкою 

[7]. Формоутворення ПЗ закінчується наприкінці 8-го тижня [1]. Форма ПЗ 

вирізняється значною мінливістю: S-подібна (31 %), молоткоподібна з розви-

нутим гачкоподібним відростком (44 %) і буловоподібна (25 %). На попереч-

ному перерізі ПЗ має плоску (55 %) або трикутну (45 %) форми, крім цього 

трапляється вкорочена (36 %) або подовжена (64 %) ПЗ (И.П.Протасевич, 

1989).  

Д.Худайбердыев (1981) виділяє такі форми ПЗ: у вигляді коми, молот-
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коподібну, S-подібну, пряму плоску, пряму тригранну, зігнуту плоску і зіг-

нуту тригранну. Численність форм ПЗ залежить від форми і положення сумі-

жних  органів. В.П.Юрченко [20] описує чотири основні форми ПЗ: молотко-

подібну, булавоподібну, поясоподібну та S-подібну. При вісцеронормі час-

тіше виявляється молоткоподібна (34 %) та булавоподібна (40 %) форми, при 

вісцероптозі – S-подібна (42 %) та поясоподібна (23 %). При вісцероптозі 

спостерігається тенденція до збільшення поздовжніх розмірів анатомічних 

частин ПЗ і зменшення їх вертикального розміру. 

Г.І.Кокощук та ін. [11] наводять такі форми ПЗ: зігнуту, дугоподібну і 

пряму. Частіше (70 %) трапляється зігнута форма залози, рідше (12 %) – пря-

ма. Зі збільшенням віку плодів ПЗ зігнутої форми виявляється рідше, а залоза 

прямої форми – частіше. Г.А.Аманов (1981) виділяє дві крайні форми ПЗ у 

плодів (пряму і зігнуту), лівобічне і правобічне положення залози відносно 

серединної сагітальної площини. 

На основі зовнішньої форми голівки ПЗ, С.Д.Денисов, А.П.Анципович 

[6] визначають булавоподібну (47,8 %) та S-подібну (52,2 %) форми органа. 

Для булавоподібної характерна наявність потовщеної голівки ПЗ; індекс від-

ношення поперечного розміру голівки до поздовжнього коливається від 1,0 до 

1,2. Залоза S-подібної форми характеризується зігнутою формою та індексом 

відношення – 0,7-0,9. За поперечними зрізами тіла та хвоста виділяють три-

гранну та плоску форму ПЗ. 

Для характеристики форми ПЗ на томографічних зрізах С.В.Чемезов и 

др. [14] запропонували використовувати показники кутів між осями голівки, 

тіла та хвоста. При цьому автори виділяють дві крайні форми: трапецієподі-

бну та зигзагоподібну. 

Розвиток голівки ПЗ впливає на розвиток, форму і взаємовідношення 

частин ДПК. У плодів рідше трапляється ПЗ у вигляді коми і гачка, зростає 

частота тригранної форми залози [12]. На макропрепаратах ПЗ плодів здебі-

льшого має тригранну призматичну форму, рідше – подовжену. Описано косе 

та горизонтальне положення ПЗ (М.Турдыев и др., 1987). 

На ранніх етапах ембріогенезу верхній край ПЗ утворює краніальну 

опуклість, а передній край має вентрокаудальну опуклість або може бути 

прямолінійним. На голівці виявляється гачкуватий відросток. Така зовнішня 

будова властива для зігнутої форми ПЗ. У тих випадках, коли голівка ПЗ чі-

тко не розрізняється, гачкуватий відросток відсутній, має місце краніальна 

опуклість на верхньому та передньому краях, а хвіст спрямований каудально, 

залоза має дугоподібну форму. У ПЗ, структурні частини якої визначаються в 

одній площині, голівка та гачкуватий відросток чітко не розрізняються, а 

верхній і передній краї прямолінійні. Зігнута форма виявляється найчастіше і 

її можна вважати типовою для плодів [3]. 

Вивчення варіантів розміщення ПЗ та взаємовідношення із суміжними 

органами в процесі розвитку має певне значення для пояснення основних 

етапів ембріогенезу і функцій у постнатальному періоді [23, 28]. Просторово 
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ПЗ плодів частіше (75 %) розташована косо, тобто майже посередині між са-

гітальною та горизонтальною площинами. Положення залози біля сагітальної 

площини (майже вертикально) частіше виявлено в плодів 4-5 місяців (13 %), 

горизонтальне положення органа характерно для плодів 6 та 7 місяців (30 % 

та 48 % відповідно), а посередині між сагітальною та горизонтальною пло-

щинами ПЗ розміщується частіше в плодів 8-10 місяців (29 %). Топографо-

анатомічні взаємовідношення ПЗ з органами та структурами черевної порож-

нини зумовлюють її відповідні синтопічні поля у плодів. До передньої повер-

хні ПЗ примикають: у межах голівки – початковий відділ поперечної ободо-

вої кишки, нижче – петлі тонкої кишки; в межах тіла – шлунок, брижа попе-

речної ободової кишки, що простягається вздовж переднього краю залози; в 

межах хвоста – шлунок та низхідна ободова кишка. Задньою поверхнею ПЗ 

межує: на рівні голівки – із нижньою порожнистою веною, ворітною веною 

та спільною жовчною протокою; в межах тіла – з аортою та лівою наднирко-

вою залозою; в ділянці хвоста – із лівою наднирковою залозою та селезінкою 

[3]. 

Очеревинні структури ПЗ мають велике значення в обмеженні та роз-

повсюдженні гнійно-запальних процесів. Передня поверхня голівки ПЗ тіль-

ки в нижній третині покрита очеревиною. У більшості випадків (72 %) тіло 

ПЗ покрито очеревиною тільки спереду, у решті випадків (28 %) – передня і 

нижня поверхні. Хвіст залози в 90 % випадків покритий очеревиною тільки 

спереду, у 10 % – з трьох боків. ПЗ ззаду не покрита очеревиною, а своєю фа-

сціальною капсулою примикає безпосередньо до ретропанкреатичної клітко-

вини. Корінь брижі поперечної ободової кишки частіше (63 %) розміщується 

вздовж нижнього краю тіла ПЗ. При тригранній формі тіла ПЗ на поперечно-

му перерізі корінь брижі прикріплюється до переднього її краю на межі пе-

редньої і нижньої поверхонь органа. Рідше спостерігається високе прикріп-

лення кореня брижі, ближче до верхнього краю передньої поверхні ПЗ (4 %), 

та низьке прикріплення – на 0,5-1,5 см нижче нижнього краю (6 %). Корінь 

брижі поперечної ободової кишки в ділянці хвоста ПЗ має різне положення, 

частіше (65 %) прикріплюється біля нижнього краю органа (Г.А.Аманов, 

1980). 

Передня поверхня ПЗ вкрита тонким листком очеревини, який донизу 

переходить на поперечну ободову кишку. Часто цей листок називають капсу-

лою ПЗ, хоча залоза як орган розміщений ретроперитонеально і капсули не 

має [13, 18]. Як наголошує Л.М.Железнов [9], капсула ПЗ добре розвинута на 

задній поверхні, верхньому та нижньому краях і з’єднана з перетинками 

першого порядку. На відміну від тіла і хвоста, у голівці ПЗ виявляється скла-

дна архітектоніка сполучнотканинних вузлів. Між фасцією ПЗ спереду та за-

очеревинною фасцією ззаду на рівні аорти визначається шар пухкої жирової 

клітковини – міжорганний клітковинний простір [2]. Простеживши особли-

вості антенатального розвитку ПЗ, А.П.Гвоздухин (1983) розділив її голівку 

на два сегменти – передній та задній, які мають автономні відвідні протоки. 
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За винятком ділянки великого сосочка, ПЗ відокремлена від ДПК прошарком 

пухкої сполучної тканини, внаслідок чого її можна мобілізувати з викорис-

танням операційного мікроскопа (Л.М.Железнов, 1995). 

Довжина ПЗ плодів коливається від 15 до 25 мм [6]. За даними 

С.Р.Хурсандова (1972), найбільші розміри ПЗ спостерігаються в плодів 5-мі-

сячного віку: довжина – 39 мм, ширина – 5 мм, товщина 4 мм; у 10-місячних 

плодів ці велечини менші: 31, 4,5 і 4 мм відповідно. Протилежні дані наво-

дить G.Enriquer et al. [27]: довжина та ширина тіла ПЗ найінтенсивніше збі-

льшуються впродовж 8-го місяця, а висота голівки – на 9-му місяці. За допо-

могою морфометрії, координатно-фігурної мерометрії М.Турдыев и др. 

(1987) виявили, що відділи ПЗ повільно збільшуються в плодів 5-7 місяців, у 

плодів 9-10 місяців відбувається інтенсивний ріст всіх відділів залози. 

Панкреатичний відділ спільної жовчної протоки розташований у спо-

лучнотканинному вмістищі, яке з’єднано з ретропанкреатичною кліткови-

ною, що дозволяє виділяти протоку без ушкодження ПЗ. Гістотопографічні 

дослідження в трьох площинах дозволили Л.М.Железнову (1995) дійти ви-

сновку про виражений сполучнотканинний прошарок між задньою частиною 

голівки ПЗ з гачкоподібним відростком та рештою ПЗ, що зумовлено особли-

востями антенатального розвитку і може бути використане для анатомічних 

резекцій. 

Методами стереологічного аналізу за допомогою електронної мікрос-

копії А.А.Пузырев, В.Ф.Иванова [17] відзначили, що в плодів острівковий 

апарат ПЗ знаходиться на ранніх стадіях диференціації і кінцевої структурно-

функціональної зрілості набуває в постнатальному періоді онтогенезу.  

При вивченні гістотопограм голівки залози Л.М.Железнов [8] вияввив 

різницю у формі часточок, котрі розвинулися з вентрального і дорсального 

зачатків. Часточки передньої частини голівки ПЗ круглі, розмежовані широ-

кими міжчасточковими перетинками, на відміну часточок задньої частини, 

які розмежовані вузькими перетинками і мають довгасту форму. 

Розроблення питань сегментарної трансплантації ПЗ зумовлена чітки-

ми даними з топографії ендокринної частини залози [29]. Острівці Лан-

герганса становлять 1-3 % маси ПЗ. Одні автори (А.В.Смирнов и др., 1972) 

повідомляють про максимальне скупчення острівців Лангерганса у голівці 

ПЗ, інші (L.Orci, 1979; A.Pissas, 1984) наводять протилежні дані. Деякі автори 

[5, 25] вважають, що острівці Лангерганса розміщенні за випадковим прин-

ципом у тривимірному просторі. 

Висновок. Аналіз наукової літератури свідчить про різноманітність 

форм і положення підшлункової залози в плодовому періоді онтогенезу. Іс-

нує суперечливість та дискусійність повідомлень щодо впливу росту плода 

на темпи розвитку залози або впливу суміжних органів і структур на процеси 

її становлення. Дані про синтопічну кореляцію залози із суміжними органами 

та структурами в плодів людини несистематизовані. Необхідність вивчення 

хронологічної послідовності топографоанатомічних особливостей підшлун-
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кової залози на ранніх етапах розвитку людини визначає потребу в подаль-

ших наукових дослідженнях. 
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПЛОДІВ 5-7 МІСЯЦІВ 
 

 

Одним із завдань сучасної перинатології є впровадження сучасних ефектив-

них перинатальних технологій із раціоналізацією медичної допомоги [4]. Се-

ред різноманіття методів діагностики природжених вад травної системи пер-

спективним є пренатальне ультразвукове дослідження [3, 6]. Але поняття но-

рми для порівняння з нею фактичних даних дослідження на даний час є до-

сить складним і маловивченим питанням [2, 8]. Відомості про синтопічні ко-

реляції анатомічних частин підшлункової залози (ПЗ) в перинатальному пе-

ріоді онтогенезу сприятимуть розумінню механізмів їх нормального формоу-

творення і становлення топографії [7]. Для визначення закономірностей ор-

ганогенезу ПЗ варто враховувати особливості органометричних змін у пері-

оди її прискореного та сповільненого розвитку [1]. 

Мета дослідження. Провести аналіз кореляційних взаємозв’язків орга-

нометричних параметрів анатомічних частин ПЗ у 5-7-місячних плодів. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено in situ на 35 препаратах 

трупів плодів 5-7 місяців без зовнішніх ознак анатомічних відхилень чи ано-

малій. Матеріал одержували з Чернівецьких міських гінекологічних клінік 

упродовж 1999-2003 років. Дослідження проведені згідно з методичними ре-

комендаціями “Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при вико-

нанні наукових морфологічних досліджень” [5] методами макромікропрепа-

рування, виготовлення топографоанатомічних зрізів у трьох взаємноперпен-

дикулярних площинах, органометрії. За допомогою штангенциркуля вимірю-

вали 7 параметрів ПЗ: довжину ПЗ (від голівки до хвоста), довжину і ширину 

її голівки, тіла та хвоста (рис. 1). Статистичну обробку одержаних даних, 

включаючи кореляційний та багатофакторний регресійний аналізи, прово-

дили за допомогою комп’ютерних програм “Statgrafics”, “Exсel 7.0” та “Sta-

tistica”.  

Результати дослідження. Результати наших досліджень (табл. 1) пока-

зали, що довжина ПЗ, довжина її голівки, ширина тіла і хвоста вірогідно зро-

стають як на 6-му, так і на 7-му місяцях. Сповільненого розвитку зазнають 

ширина голівки, довжина тіла і хвоста ПЗ. На 6-му місяці встановлена пряма 

кореляційна залежність між довжиною ПЗ і довжиною її хвоста (табл. 2). До-

вжина голівки позитивно корелює з її шириною, яка в свою чергу зв’язана 

прямими кореляційними залежностями з довжиною і шириною хвоста. Ши-

рина тіла ПЗ позитивно корелює з шириною її хвоста. На 7-му місяці вияв-

лено прямі кореляційні залежності між тім’яно-п’ятковою довжиною (ТПД) 

плода з довжиною ПЗ, шириною її голівки і тіла (табл. 3). Довжина ПЗ пози-

тивно корелює з шириною її голівки та довжиною тіла. Довжина голівки ПЗ 

позитивно корелює з довжиною її тіла. Ширина голівки позитивно корелює з 

шириною її тіла, яка в свою чергу зв’язана прямою кореляційною залежністю 
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з шириною хвоста ПЗ. 

 

  
 

Рис. 1. Досліджувані параметри підшлункової залози: довжина підшлункової 

залози (1), голівки (2), тіла (3), хвоста (4); ширина голівки (5), тіла (6) та хво-

ста (7). 

 

Таблиця 1 

Динаміка змін органометричних параметрів підшлункової залози (ПЗ) 

та тім’яно-п’яткової довжини (ТПД) у 5-7-місячних плодів (x ± Sx) 
 

Показники 
5-й місяць 

(n = 15) 

6-й місяць 

(n = 9) 

7-й місяць 

(n = 11) 

ТПД, мм 221,3 ± 4,15 

 

263,8 ± 3,20 

P < 0,001 

317,7 ± 4,59 

P < 0,001 

Довжина ПЗ, мм 15,57 ± 0,323 

 

18,10 ± 0,833 

P < 0,05 

19,00 ± 1,075 

P < 0,02 

Довжина голівки ПЗ, мм 6,94 ± 0,101 

 

8,36 ± 0,393 

P < 0,01 

7,71 ± 0,305 

P < 0,05 

Ширина голівки ПЗ, мм 4,72 ± 0,178 

 

4,41 ± 0,187 

 

4,91 ± 0,381 

 

Довжина тіла ПЗ, мм 7,06 ± 0,263 

 

7,92 ± 0,392 

 

8,60 ± 0,541 

 

Ширина тіла ПЗ, мм 4,44 ± 0,111 

 

4,97 ± 0,225 

P < 0,01 

5,88 ± 0,599 

P < 0,02 

Довжина хвоста ПЗ, мм 5,92 ± 0,148 

 

6,16 ± 0,457 

 

6,29 ± 0,425 

 

Ширина хвоста ПЗ, мм 3,74 ± 0,098 

 

4,03 ± 0,229 

P < 0,05 

4,21 ± 0,195 

P < 0,02 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з 5-тим місяцем; n – кіль-

кість спостережень. 
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Таблиця 2 

Пари кореляційних зв’язків між параметрами  

підшлункової залози (ПЗ) у 6-місячних плодів 

 

Пари кореляційних зв’язків Коефі- 

цієнт ко-

реляції, r 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку, p 

Довжина ПЗ Довжина хвоста ПЗ 0,818 < 0,01 

Довжина голівки ПЗ Ширина голівки ПЗ 0,779 < 0,02 

Ширина голівки ПЗ Довжина хвоста ПЗ 0,691 < 0,05 

Ширина голівки ПЗ Ширина хвоста ПЗ 0,762 < 0,02 

Ширина тіла ПЗ Ширина хвоста ПЗ 0,698 < 0,05 

 

 

Таблиця 3 

Пари кореляційних зв’язків між параметрами підшлункової залози (ПЗ) 

та тім’яно-п’ятковою довжиною (ТПД) у 7-місячних плодів  

Пари кореляційних зв’язків Коефі- 

цієнт ко-

реляції, r 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку, p 

ТПД Довжина ПЗ 0,748 < 0,01 

ТПД Ширина голівки ПЗ 0,710 < 0,02 

ТПД Ширина тіла ПЗ 0,629 < 0,05 

Довжина ПЗ Ширина голівки ПЗ  0,724 < 0,02 

Довжина ПЗ Довжина тіла ПЗ 0,603 < 0,05 

Довжина голівки ПЗ Довжина тіла ПЗ 0,820 < 0,01 

Ширина голівки ПЗ Ширина тіла ПЗ 0,715 < 0,02 

Ширина тіла ПЗ Ширина хвоста ПЗ 0,798 < 0,01 

 

Багатофакторний кореляційний аналіз виявив кореляційні взає-

мозв’язки в 7-місячних плодів між довжиною ПЗ, довжиною і шириною її го-

лівки. Інтенсивність забарвлення графіка на рисунку 2 відповідає ступеню 

вираженості вірогідних кореляцій (р < 0,05) для різних значень коефіцієнта F. 

Отже, сповільнений період розвитку (6-7 місяці) анатомічних частини 

ПЗ має відносний характер і властивий не для всіх, а тільки для 50 % дослі-

джуваних показників.  

Виявлені у 7-місячних плодів прямі кореляційні залежності між ТПД з 

довжиною ПЗ, шириною її голівки і тіла зумовлені однаковою швидкістю бі-

осинтетичних процесів органа та плода в цілому. Виявлені прямі кореляційні 

залежності між морфометричними параметрами анатомічних частин ПЗ у 6-

7-місячних плодів зумовлені інтеграцією сповільненого розвитку даних стру-

ктур. Установлені за допомогою багатофакторного регресійного аналізу ко-

реляційні взаємозв’язки в 7-місячних плодів між довжиною ПЗ, довжиною і 
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шириною її голівки вказують на гармонічність розвитку даних структур. 
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Рис. 2. Вираженість кореляційних зв’язків у 7-місячних плодів між довжи-

ною підшлункової залози  (X), довжиною (Y), шириною (Z) її голівки. Інтен-

сивність забарвлення відповідає ступеню вираженості вірогідних кореляцій 

(р < 0,05) для різних значень коефіцієнта (F), наведених на лівому полі рису-

нка. 

 

Висновок. Установлені за допомогою багатофакторного регресійного 

аналізу кореляційні взаємозв’язки в 7-місячних плодів між довжиною підш-

лункової залози, довжиною і шириною її голівки вказують на гармонічність 

розвитку цих структур. 
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БАГАТОФАКТОРНИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

МОРФОГЕНЕЗУ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО 

ОРГАНОКОМПЛЕКСУ  

 

 

Завдяки впровадженню сучасних методів дослідження кількісні параметри 

анатомічних структур набувають важливого значення в діагностиці та ліку-

ванні внутрішніх хвороб [1, 10]. Прогрес хірургії, розвиток мікрохірургічних 

технологій значно підвищує зацікавленість фахівців до ранніх етапів розви-

тку людини [9]. Водночас збільшується потреба у вивченні морфогенезу 

внутрішніх органів, що є основою для постнатальної профілактики багатьох 

захворювань [8]. Частота хірургічної корекції природжених вад з кожним ро-

ком збільшується, що зумовлює потребу в розширенні анатомічних до-

сліджень з метою визначення органоспецифічних критичних періодів роз-

витку та з’ясування особливостей просторових взаємовідношень органів та 

структур [5, 11]. 

Відомості про синтопічні кореляції дванадцятипалої кишки (ДПК) і го-

лівки підшлункової залози (ПЗ) в пренатальному періоді онтогенезу людини 

сприяють розумінню механізмів їх нормального формоутворення і станов-

лення топографії. Форма ДПК і ПЗ у плодів та новонароджених вирізняються 

значною мінливістю, що зумовлює складність їх топографії [2-4].  

Нами встановлено, що довжина висхідної частини ДПК істотно збіль-

шується на 5-му та 8-10 місяцях, при цьому вона знаходиться в вірогідних 

кореляційних антагоністичних залежностях з довжиною та шириною голівки 

ПЗ у перший період прискореного розвитку (5-й місяць), яка змінююється на 

синергічні взаємозв’язки в другому періоді прискореного розвитку (8-10 мі-

сяці) [6, 7]. Така особливість взаємозв’язків ставить питання про можливості 

застосування багатофакторного регресійного аналізу для оцінки взає-

мозв’язків між довжиною висхідної частини ДПК, довжиною і шириною го-

лівки ПЗ в першому та другому періодах прискореного розвитку.  

Мета дослідження. Встановити за допомогою багатофакторного ре-

гресійного аналізу взаємозв’язки між довжиною висхідної частини ДПК, до-

вжиною і шириною голівки ПЗ у плодів та новонароджених людини. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 26 ізольованих органо-

комплексах і 58 трупах плодів та новонароджених in situ методами макромік-

ропрепарування, виготовлення топографоанатомічних зрізів у трьох взаєм-

ноперпендикулярних площинах та органометрії. Статистичну обробку даних, 

включаючи кореляційний та багатофакторний регресійний аналізи, прово-

дили за допомогою комп’ютерних програм “Statgrafics”, “Exel 7.0” та «Statis-

tica». 

Результати дослідження. Довжина висхідної частини ДПК виявляє 

обернену кореляційну залежність з довжиною та шириною голівки ПЗ у пер-

шому періоді прискореного розвитку і супроводжується змінами цих ко-
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реляційних залежностей на прямі в другому періоді прискореного розвитку 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Коефіцієнти кореляції між довжиною висхідної частини дванадцяти-

палої кишки, довжиною (1) і шириною (2) голівки підшлункової залози (ПЗ) 

на 5-му місяці та довжиною (3) і шириною (4) голівки ПЗ на 8-10 місяцях ро-

звитку людини; p – вірогідність кореляційного зв’язку. 

 

Проведення багатофакторного регресійного аналізу між довжиною ви-

східної частини ДПК та довжиною і шириною голівки ПЗ дає можливість 

отримати діаграму цих взаємозалежностей (рис. 2). Інтенсивність забарв-

лення відповідає ступеню вираженості кореляцій. Багатофакторний регресій-

ний аналіз другого періоду прискореного розвитку наведений на рисунку 3. У 

цей період прискореного розвитку встановлено дольовий вплив взаємо-

зв’язків синергізму між довжиною висхідної частини ДПК та довжиною і 

шириною голівки ПЗ (рис. 4).  

 

x = 4,93 + 0,071y + 0,768z (F-Ratio = 7,67; p < 0,01)  

 

У даному дослідженні вперше застосовано новий метод статистичного 

аналізу для оцінки взаємозв’язків між органометричними параметрами ДПК і 

голівкою ПЗ у перинатальному періоді онтогенезу людини. Виявлені обер-

нені кореляційні залежності довжини висхідної частини ДПК з довжиною і 

шириною ПЗ вказують на антагонізм розвитку цих структур під час першого 

періоду прискореного розвитку, які змінюються на прямі кореляційні залеж-

ності в другому періоді прискореного розвитку, коли виявлено істотніший 

синергізм взаємозв’язків між довжиною висхідної частини ДПК і шириною 

голівки ПЗ (15,34%) порівняно із взаємозв’язками між довжиною висхідної 

частини ДПК та довжиною голівки ПЗ (5,22%). 
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Рис. 2. Діаграма багатофакторного регресійного аналізу взаємозв’язків між 

довжиною (мм) висхідної частини дванадцятипалої кишки (х), довжиною 

(мм) голівки підшлункової залози (ПЗ) – у, шириною (мм) голівки ПЗ (z) в 

першому періоді прискореного розвитку (5-й місяць гестації). 
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Рис. 3. Діаграма багатофакторного регресійного аналізу взаємозв’язків між 

довжиною (мм) висхідної частини дванадцятипалої кишки (х), довжиною 

(мм) голівки підшлункової залози (ПЗ) – у, шириною (мм) голівки ПЗ (z) у 

другому періоді прискореного розвитку (8-10 місяці гестації). 
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Рис. 4. Багатофакторний регресійний аналіз дольового впливу взаємозв’язків 

синергізму між довжиною (мм) висхідної частини дванадцятипалої кишки 

(х), довжиною (мм) голівки підшлункової залози (ПЗ) – у, шириною (мм) го-

лівки ПЗ (z) у другому періоді прискореного розвитку (8-10 місяці гестації); p 

– вірогідність рівняння багатофакторного регресійного аналізу. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Під час пер-

шого періоду прискореного розвитку (5-й місяць пренатального розвитку) 

виявлені обернені кореляційні залежності довжини висхідної частини двана-

дцятипалої кишки (ДПК), довжини і ширини голівки підшлункової залози 

(ПЗ). 2. У другому періоді прискореного розвитку (8-10 місяці пренатального 

розвитку) виявлено істотніший синергізм взаємозв’язків між довжиною ви-

східної частини ДПК і шириною голівки ПЗ (15,34%) порівняно із взає-

мозв’язками між довжиною висхідної частини ДПК та довжиною голівки ПЗ 

(5,22%). 3. Обгрунтованою є перспектива широкого застосування методу ба-

гатофакторного регресійного дослідження для статистичного аналізу оцінки 

взаємозв’язків між органометричними параметрами ДПК та ПЗ в перината-

льному періоді онтогенезу. 
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ОРГАНОМЕТРІЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО 

ОРГАНОКОМПЛЕКСУ В ПЛОДІВ 4-10 МІСЯЦІВ 
 

 

Вивчення закономірностей органогенезу людини набуває дедалі більшого 

клінічного значення [8]. Кількісні параметри анатомічних структур мають 

важливе значення в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб [1, 5], розро-

бці ефективних способів оперативних втручань та профілактики перинаталь-

ної патології [2]. 

Відомості про синтопічні кореляції дванадцятипалої кишки (ДПК) і го-

лівки підшлункової залози (ПЗ) в пренатальному періоді онтогенезу людини 

сприяють розумінню механізмів їх нормального формоутворення і станов-

лення топографії [3]. Успіх оперативних втручань на панкреатодуоденаль-

ному органокомплексі в новонароджених і дітей раннього віку істотно зале-

жить від врахування індивідуальних топографоанатомічних особливостей [7, 

9]. Для визначення закономірностей процесів органогенезу ДПК і голівки ПЗ 

слід звернути особливу увагу на особливості органометричних змін у періоди 

їх прискореного та сповільненого розвитку [4, 6].  

Мета дослідження. Визначення хронологічної послідовності органо-

метричних змін ДПК та голівки ПЗ та їх кореляційних зв’язків у плодовому 

періоді онтогенезу. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 18 ізольованих органо-

комплексах і 52 трупах плодів 4-10 місяців in situ методами макромікропре-

парування, виготовлення топографоанатомічних зрізів у трьох взаємноперпе-

ндикулярних площинах, органометрії. Статистичну обробку даних, включа-

ючи кореляційний аналіз, проводили за допомогою комп`ютерних програм 

“Statgrafics” та “Exel 7.0”. 

Результати дослідження. У плодовому періоді онтогенезу голівка ПЗ 

охоплена всіма анатомічними частинами ДПК (рисунок). Результати наших 

досліджень показали, що діаметр верхньої частини ДПК істотно зростає на 5-

му місяці з подальшим сповільненим росту цього показника на 6-10 місяцях 

(табл. 1). Схожа закономірність характерна для довжини верхньої частини 

ДПК. Діаметр низхідної частини ДПК суттєво збільшується на 5-му місяці з 

наступним поступовим збільшенням цього показника на 6-10 місяцях. Дов-

жина низхідної частини ДПК суттєво збільшується на 5-му і 8-10 місяцях з 

незначним сповільненням росту цього показника на 6-7 місяцях. Діаметр ни-

жньої частини ДПК істотно зростає на 5-му місяці з подальшим сповільне-

ним росту цього показника на 6-10 місяцях. Довжина нижньої частини ДПК 

істотно збільшується на 5-му та 8-10 місяцях, на 6-му і 7-му місяцях її дов-

жина зростає незначно. Діаметр висхідної частини ДПК істотно зростає на 5-

му місяці з подальшим сповільненим росту на 6-10 місяцях. Довжина висхід-

ної частини ДПК суттєво збільшується на 5-му та 8-10 місяцях зі сповільнен-

ням росту на 6-му і 7-му місяцях. Довжина та діаметр голівки ПЗ істотно зро-
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стають на 5-му та 8-10 місяцях зі сповільненням росту на 6-му і 7-му місяцях.  

 

 
 

Рис. Верхня (1), низхідна (2), нижня (3) і висхідна (4) частини дванадцятипалої 

кишки та голівка підшлункової залози (5) плода 300,0 мм тім’яно-п’яткової до-

вжини. Макропрепарат. 

 

У перший період прискореного розвитку ДПК та голівки ПЗ на 5-му 

місяці встановлені прямі кореляційні залежності тім’яно-п’яткової довжини 

плода з діаметрами нижньої та висхідної частин ДПК (табл. 2). Довжина вер-

хньої частини ДПК позитивно корелює з діаметром низхідної частини і 

зв’язана прямою кореляційною залежністю з довжиною голівки ПЗ. Діаметр 

низхідної частини ДПК позитивно корелює з її довжиною. Діаметр нижньої 

частини ДПК прямопропорційно корелює з діаметром висхідної частини. До-

вжина нижньої частини ДПК позитивно корелює з довжиною висхідної час-

тини. Нами виявлено обернену кореляційну залежність довжини висхідної 

частини ДПК з довжиною та діаметром голівки ПЗ. Довжина голівки ПЗ по-

зитивно корелює з її діаметром. 

 

Таблиця 1 

Динаміка органометричних параметрів дванадцятипалої кишки  

та голівки підшлункової залози у плодовому періоді (x ± Sx) 
 

 

Показники 

4-й мі-

сяць 

(n = 14) 

5-й мі-

сяць 

(n = 14) 

6-й мі-

сяць 

(n = 14) 

7-й мі-

сяць 

(n = 14) 

8-10 мі-

сяць 

(n = 14) 

Діаметр верх-

ньої частини 

ДПК, мм 

3,44 ± 

0,108 

4,35 ± 

0,111 

P < 0,001 

4,91 ± 

0,179 

P < 0,001 

5,31 ± 

0,199 

P < 0,001 

6,02 ± 

0,250 

P < 0,001 
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Довжина верх-

ньої частини 

ДПК, мм 

5,26 ± 

0,115 

7,11 ± 

0,491 

P < 0,01 

6,54 ± 

0,566 

P < 0,05 

7,38 ± 

0,434 

P < 0,001 

9,79 ± 

1,040 

P < 0,001 

Діаметр низхід-

ної частини 

ДПК, мм 

3,37 ± 

0,078 

4,49 ± 

0,158 

P < 0,001 

4,81 ± 

0,116 

P < 0,001 

5,32 ± 

0,285 

P < 0,001 

5,77 ± 

0,230 

P < 0,001 

Довжина низ-

хідної частини 

ДПК, мм 

6,65 ± 

0,177 

8,49 ± 

0,334 

P < 0,001 

10,11 ± 

0,532 

P < 0,001 

10,03 ± 

0,532 

P < 0,001 

12,38 ± 

0,434 

P < 0,001 

Діаметр нижньої 

частини ДПК, 

мм 

3,61 ± 

0,116 

4,67 ± 

0,148 

P < 0,001 

4,92 ± 

0,216 

P < 0,001 

5,82 ± 

0,191 

P < 0,001 

6,72 ± 

0,312 

P < 0,001 

Довжина ниж-

ньої частини 

ДПК, мм 

4,82 ± 

0,138 

6,15 ± 

0,265 

P < 0,001 

7,14 ± 

0,519 

P < 0,001 

7,41 ± 

0,610 

P < 0,001 

8,77 ± 

0,643 

P < 0,001 

Діаметр висхід-

ної частини 

ДПК, мм 

3,34 ± 

0,108 

4,12 ± 

0,111 

P < 0,001 

4,82 ± 

0,199 

P < 0,001 

5,22 ± 

0,201 

P < 0,001 

6,00 ± 

0,179 

P < 0,001 

Довжина ви-

східної частини 

ДПК, мм 

6,11 ± 

0,167 

7,07 ± 

0,232 

P < 0,01 

8,13 ± 

0,431 

P < 0,001 

7,87 ± 

0,406 

P < 0,001 

10,33 ± 

0,341 

P < 0,001 

Довжина голівки 

ПЗ, мм 

6,48 ± 

0,088 

7,27 ± 

0,263 

P < 0,01 

8,62 ± 

0,271 

P < 0,001 

7,64 ± 

0,242 

P < 0,001 

10,72 ± 

0,859 

P < 0,001 

Діаметр голівки 

ПЗ, мм 

3,87 ± 

0,106 

4,91 ± 

0,202 

P < 0,001 

4,86 ± 

0,212 

P < 0,001 

5,19 ± 

0,430 

P < 0,001 

6,04 ± 

0,286 

P < 0,001 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з 4-м місяцем розвитку; n 

– кількість спостережень; ДПК – дванадцятипала кишка; ПЗ – підшлункова 

залоза. 

 

Отже, в динаміці розвитку ДПК та голівки ПЗ можна виділити два пе-

ріоди прискореного розвитку (на 5-му і 8-10-му місяцях) та період відносного 

сповільнення (6-7 місяцях). Другий період прискореного розвитку характер-

ний не для всіх органометричних параметрів, а тільки для довжини всіх ана-

томічних частин ДПК, а також для довжини та діаметра голівки ПЗ. Виявлені 

у перший період прискореного розвитку ДПК та голівки ПЗ на 5-му місяці 

прямі кореляційні залежності тім’яно-п’яткової довжини плода з діаметрами 

нижньої та висхідної частин ДПК зумовлені однаковою швидкістю біосинте-

тичних процесів щодо складових компонентів панкреатодуоденального орга-

нокомплексу та плода в цілому. Прямі кореляційні залежності між розмірами 

різних частин ДПК зумовлені інтеграцією прискореного розвитку досліджу-

ваних структур. Позитивна кореляційна залежність довжини верхньої час-
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тини ДПК з довжиною голівки ПЗ вказує на синергізм розвитку цих струк-

тур. Обернені кореляційні залежності довжини висхідної частини ДПК з до-

вжиною і діаметром ПЗ вказують на антагонізм розвитку цих структур в 

першому періоді прискореного розвитку. Позитивна кореляція довжини голі-

вки ПЗ з її діаметром вказує на гармонічність розвитку цих структур. 

 

Таблиця 2 

Пари кореляційних зв’язків між тім’яно-п’ятковою довжиною та розмі-

рами панкреатодуоденального органокомплексу на 5-му місяці внутріш-

ньоутробного розвитку  

 

 

Пари кореляційних зв’язків 

Коефі- 

цієнт ко-

реляції, r 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку, p 

ТПД Діаметр нижньої частини 

ДПК 

0,553 < 0,05 

ТПД Діаметр висхідної частини 

ДПК 

0,683 < 0,01 

Довжина верхньої час-

тини ДПК 

Діаметр низхідної частини 

ДПК 

0,702 < 0,01 

Довжина верхньої час-

тини ДПК 

Довжина голівки ПЗ 0,607 < 0,05 

Діаметр низхідної час-

тини ДПК 

Довжина низхідної части-

ни ДПК 

0,615 < 0,02 

Діаметр нижньої час-

тини ДПК 

Діаметр висхідної частини 

ДПК 

0,719 < 0,01 

Довжина нижньої час-

тини ДПК 

Довжина висхідної части-

ни ДПК 

0,799 < 0,001 

Довжина висхідної 

частини ДПК 

Довжина голівки ПЗ -0,564 < 0,05 

Довжина висхідної 

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ - 0,546 < 0,05 

Довжина голівки ПЗ Діаметр голівки ПЗ 0,651 < 0,02 

Примітка: ТПД – тім’яно-п’яткова довжина; ДПК – дванадцятипала кишка; 

ПЗ – підшлункова залоза.  

 
Висновки та перспективи подальших розробок. 1. У плодів визна-

чаються два періоди прискореного розвитку дванадцятипалої кишки і голівки 

підшлункової залози (5-й і 8-10 місяці) та період сповільненого зростання їх 

параметрів (6-7 місяці). 2. Під час першого періоду прискореного розвитку 

довжина і діаметр голівки підшлункової залози зв’язані оберненою кореля-

ційною залежністю з довжиною висхідної частини дванадцятипалої кишки. 3. 

Обгрунтованою перспективою подальших досліджень є з’ясування кореля-
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ційних залежностей між органометричними показниками дванадцятипалої 

кишки та голівки підшлункової залози в динаміці онтогенезу людини. 
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО ОРГАНОКОМПЛЕКСУ 

В 4-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ 

 

 

Умовою визначення закономірностей онтогенезу людини є розгляд організму 

як цілісної системи в індивідуальному та історичному розвитку. З цього пог-

ляду об’єктом дослідження мають бути не окремі органи, а їх органокомпле-

кси та системи як одиниці інтеграції специфічних форм, функцій та процесів 

[2, 3]. Для визначення закономірностей морфогенезу дванадцатипалої кишки 

(ДПК) та голівки підшлункової залози (ПЗ) необхідно враховувати їхні орга-

нометричні зміни в періоди прискореного (5-й та 8-10 місяці) і сповільненого 

(6-7 місяці) розвитку. Особливого значення надають вивченню топографо-

анатомічного становлення панкреатодуоденального органокомплексу на по-

чатку плодового періоду [1, 4-6].  

Мета дослідження. Провести аналіз кореляційних взаємозв’язків орга-

нометричних параметрів анатомічних частин ДПК та голівки ПЗ на 4-му мі-

сяці антенатального розвитку. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 14 трупах 4-місячних 

плодів in situ методами макромікропрепарування, виготовлення топографо-

анатомічних зрізів у трьох взаємноперпендикулярних площинах, органомет-

рії. Статистичну обробку даних, включаючи кореляційний та регресійний 

аналізи, проводили за допомогою комп’ютерних програм “Statgrafics” та “Ex-

el 7.0”. 

Результати дослідження. На початку плодового періоду онтогенезу 

складові панкреатодуоденального органокомплексу набують рис дефінітив-

ної топографії. Розміри анатомічних частин ДПК наведені в таблиці 1. Дов-

жина низхідної, нижньої та висхідної частин ДПК вірогідно більша від дов-

жини верхньої частини. При цьому найбільшу довжину має низхідна частина 

ДПК. Довжина голівки ПЗ становить 6,48 ± 0,088 мм, її діаметр – 3,87 ± 0,106 

мм.  

 

Таблиця 1 

Органометричні показники дванадцятипалої кишки  

(n=14) в 4-місячних плодів (x ± Sx) 

Показники 
Анатомічні частини ДПК 

верхня низхідна Нижня висхідна 

Діаметр, мм 3,44±0,108 3,37±0,078 3,61±0,116 3,34±0,108 

Довжина, мм 
5,26±0,115 6,65±0,177 

p< 0,001 

4,82±0,138 

p< 0,05 

6,11±0,167 

p< 0,001 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з верхньою частиною два-

надцятипалої кишки; n – кількість спостережень. 
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Нами виявлені прямі кореляційні залежності між тім’яно-п’ятковою 

довжиною 4-місячного плода з діаметром і довжиною верхньої частини ДПК, 

діаметром нижньої частини ДПК та діаметром голівки ПЗ (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Пари кореляційних зв’язків між тім’яно-п’ятковою довжиною, розміра-

ми дванадцятипалої кишки та голівки підшлункової залози в 4-місячних 

плодів 

Пари кореляційних зв’язків 

Коефі 

цієнт ко-

реляції, r 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку, p 

ТПД Діаметр верхньої  

частини ДПК 

0,755 < 0,01 

ТПД Довжина верхньої 

 частини ДПК 

0,546 < 0,05 

ТПД Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,815 < 0,001 

ТПД Діаметр голівки ПЗ 0,785 < 0,001 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,674 < 0,01 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,615 < 0,02 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,562 < 0,05 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Довжина нижньої 

 частини ДПК 

0,631 < 0,02 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,603 < 0,05 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,667 < 0,01 

Довжина низхідної 

 частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,612 < 0,02 

Довжина низхідної 

 частини ДПК 

Довжина висхідної  

частини ДПК 

0,925 < 0,001 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Довжина нижньої  

частини ДПК 

0,572 < 0,05 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,639 < 0,02 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,829 < 0,001 

Довжина нижньої 

 частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,843 < 0,001 

Довжина нижньої Довжина висхідної  0,656 < 0,02 
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 частини ДПК частини ДПК 

Довжина нижньої 

 частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,543 < 0,05 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

Довжина висхідної  

частини ДПК 

0,704 < 0,01 

Примітки: ТПД – тім’яно-п’яткова довжина; ДПК – дванадцятипала кишка; 

ПЗ – підшлункова залоза. 

 

Діаметр верхньої частини ДПК позитивно корелює з діаметром її ниж-

ньої частини та діаметром голівки ПЗ. Довжина верхньої частини ДПК 

зв’язана прямою кореляційною залежністю з діаметром та довжиною ниж-

ньої частини, діаметром висхідної частини ДПК та діаметром голівки ПЗ.  

Довжина низхідної частини ДПК позитивно корелює з діаметром та до-

вжиною її висхідної частини. Діаметр нижньої частини ДПК позитивно коре-

лює з довжиною її нижньої частини, діаметром висхідної частини ДПК та ді-

аметром голівки ПЗ. 

У процесі дослідження виявлена пряма кореляційна залежність дов-

жини нижньої частини ДПК від діаметра і довжини її висхідної частини та 

діаметра голівки ПЗ. Діаметр висхідної частини ДПК прямо пропорційно ко-

релює з довжиною її висхідної частини.  

Найбільш істотні прямо пропорційні кореляційні залежності між 

тім’яно-п’ятковою довжиною, діаметром і довжиною нижньої частини ДПК, 

довжиною низхідної частини, довжиною і діаметром висхідної частини ДПК 

та діаметром голівки ПЗ представлені в вигляді діаграми та рівняння регре-

сійного аналізу (рисунок). 

Отже, на 4-му місяці внутрішньоутробного розвитку тіло плода та пан-

креатодуоденальний органокомплекс характеризується істотним синергізмом 

та інтеграцією органометричних параметрів, що підтверджено наявністю 19 

позитивних вірогідних кореляційних зв’язків. Виявлені в цей період прямі 

кореляційні залежності тім’яно-п’яткової довжини плода з діаметром і дов-

жиною верхньої частини, діаметром нижньої частини ДПК та діаметром го-

лівки ПЗ зумовлені однаковою швидкістю біосинтетичних процесів панкреа-

тодуоденального органокомплексу та плода в цілому. Прямі кореляційні за-

лежності між розмірами анатомічних частин ДПК та голівки ПЗ в 4-місячних 

плодів зумовлені інтеграцією розвитку досліджуваних структур.  

Прямо пропорційні кореляційні залежності між тім’яно-п’ятковою до-

вжиною, діаметром і довжиною нижньої частини, довжиною низхідної час-

тини, довжиною і діаметром висхідної частини ДПК та діаметром голівки ПЗ 

на 4-му місяці внутрішньоутробного розвитку вказують на високий ступінь 

інтеграції та синергізму взаємозв’язків між досліджуваними параметрами. 
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Рис. Регресійний аналіз кореляційних зв’язків між тім’яно-п’ятковою 

довжиною, діаметром і довжиною нижньої частини дванадцятипалої кишки 

(ДПК), довжиною низхідної частини ДПК, довжиною і діаметром висхідної 

частини ДПК та діаметром голівки підшлункової залози в 4-місячних плодів 

(r – коефіцієнт кореляції, p – вірогідність кореляційного зв’язку, n – кількість 

спостережень). 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Для складових 

панкреатодуоденального органокомплексу 4-місячних плодів властиві синер-

гізм та інтеграція, що підтверджено наяністю між ними позитивних вірогід-

них кореляційних зв’язків. 2. Істотні позитивні кореляційні зв’язки синергіч-

ної інтеграції виявлені між тім’яно-п’ятковою довжиною, діаметром нижньої 

частини дванадцятипалої кишки та діаметром голівки підшлункової залози; 

довжиною низхідної частини і довжиною висхідної частини дванадцятипалої 

кишки; довжиною нижньої частини та діаметром висхідної частини дванад-

цятипалої кишки. 3. Доцільно з’ясувати регресійну залежність між морфоме-
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тричними показниками дванадцятипалої кишки і голівки підшлункової за-

лози із судинно-нервовими структурами. 
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ОРГАНОМЕТРИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ КОМПОНЕНТІВ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО ОРГАНОКОМПЛЕКСУ  

В ПЛОДІВ 5-7 МІСЯЦІВ 

 

 

Природжені вади, ізольовані пошкодження та інші захворювання панкреато-

дуоденального органокомплексу залишаються актуальною проблемою гаст-

роентерології і є порівняно частою причиною оперативних втручань у ново-

народжених та дітей раннього віку [4, 5]. Важливого значення надають своє-

часному виявленню і прогнозуванню природжених вад, пошкоджень та іншої 

патології панкреатодуоденального органокомплексу за допомогою сучасних 

методів діагностики [2]. Правильне тлумачення результатів діагностики 

відіграє вирішальну роль, проте поняття норми для порівняння з нею фак-

тичних даних дослідження на даний час є досить складним і маловивченим 

питанням [3, 6]. Водночас розроблення неінвазивної топічної діагностики та 

ідентифікації різноманітних вад і пошкоджень компонентів панкреатодуоде-

нального органокомплексу в перинатальному періоді забезпечуються алго-

ритмами тактичних рішень та об’єктивними відомостями з топографічної 

анатомії дванадцатипалої кишки (ДПК) та підшлункової залози (ПЗ) [8]. Зок-

рема, відомості про синтопічні кореляції ДПК і голівки ПЗ в пренатальному 

періоді онтогенезу людини сприяють з’ясуванню механізмів їх нормального 

формоутворення і становлення топографії [1]. Для визначення закономірнос-

тей органогенезу ДПК і голівки ПЗ важливо враховувати особливості орга-

нометричних змін у періоди їх прискореного (5-й та 8-10 міс.) і сповільне-

ного (6-7 міс.) розвитку [7]. 

Мета дослідження. Провести аналіз кореляційних взаємозв’язків орга-

нометричних параметрів між частинами ДПК та голівкою ПЗ в плодів 5-7 мі-

сяців. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 42 трупах плодів 5-7 

міс. in situ методами макромікропрепарування, виготовлення топографоана-

томічних зрізів у трьох взаємоперпендикулярних площинах та органометрії. 

Статистичну обробку даних, включаючи кореляційний та регресійний ана-

лізи, проводили за допомогою комп`ютерних програм “Statgrafics” та “Exel 

7.0”. 

Результати дослідження. На 5-7 міс. внутрішньоутробного розвитку 

голівка ПЗ охоплена всіма анатомічними частинами ДПК (рис. 1). Результати 

наших досліджень показали, що не всі органометричні показники панкреато-

дуоденального органокомплексу характеризуються значним збільшенням на 

6-му і 7-му міс. порівняно з 5-м місяцем (табл. 1). Так, діаметр верхньої час-

тини ДПК вірогідно зростає порівняно з 5-м міс. як на 6-му, так і на 7-му міс. 

Вірогідне зростання органометричних параметрів порівняно з 5-м міс. харак-

терне також для діаметра низхідної частини ДПК на 7-му міс., довжини низ-

хідної частини ДПК – на 6-му та 7-му міс., для діаметра нижньої частини 
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ДПК – на 7-му міс., діаметра висхідної частини ДПК – на 6-му та 7-му міс., 

довжини висхідної частини ДПК – на 6-му міс., довжини голівки ПЗ – на 6-

му міс.  

 

Таблиця 1 

Органометричні показники дванадцятипалої кишки та голівки підшлу-

нкової залози у плодів 5-7 місяців (x ± Sx) 

 

Показники 
5-й місяць 

(n = 14) 

6-й місяць 

(n = 14) 

7-й місяць 

(n = 14) 

Д
в
ан

ад
ц

я
ти

п
ал

а 
к
и

ш
к
а 

Діаметр верхньої частини, 

мм 

4,35 ± 0,111 

 

4,91 ± 0,179 

P < 0,02 

5,31 ± 0,199 

P < 0,001 

Довжина верхньої частини, 

мм 

7,11 ± 0,491 

 

6,54 ± 0,566 

 

7,38 ± 0,434 

 

Діаметр низхідної частини, 

мм 

4,49 ± 0,158 

 

4,81 ± 0,116 

 

5,32 ± 0,285 

P < 0,02 

Довжина низхідної части-

ни, мм 

8,49 ± 0,334 

 

10,11 ± 0,532 

P < 0,02 

10,03 ± 0,532 

P < 0,05 

Діаметр нижньої частини, 

мм 

4,67 ± 0,148 

 

4,92 ± 0,216 

 

5,82 ± 0,191 

P < 0,001 

Довжина нижньої частини, 

мм 

6,15 ± 0,265 

 

7,14 ± 0,519 

 

7,41 ± 0,61 

 

Діаметр висхідної частини, 

мм 

4,12 ± 0,111 

 

4,82 ± 0,199 

P < 0,01 

5,22 ± 0,201 

P < 0,001 

Довжина висхідної части-

ни, мм 

7,07 ± 0,232 

 

8,13 ± 0,431 

P < 0,05 

7,87 ± 0,406 

 

П
ід

ш
л
у
н

-

к
о
в
а 

за
-

л
о
за

 

Довжина голівки, мм 7,27 ± 0,263 8,62 ± 0,271 

P < 0,01 

7,64 ± 0,242 

Діаметр голівки, мм 4,91 ± 0,202 4,86 ± 0,212 5,19 ± 0,43 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з 5-м міс.; n – кількість 

спостережень. 

 

Установлена пряма кореляційна залежність тім’яно-п’яткової довжини 

плода з діаметром нижньої частини ДПК на 6-му міс. (табл. 2). Діаметр низ-

хідної частини ДПК позитивно корелює з довжиною низхідної частини та 

зв’язаний прямою кореляційною залежністю з діаметром нижньої частини 

ДПК. Довжина верхньої частини ДПК позитивно корелює з довжиною ниж-

ньої частини ДПК. Діаметр нижньої частини ДПК позитивно корелює з діа-

метром висхідної частини ДПК. Виявлена пряма кореляційна залежність до-

вжини низхідної частини з довжиною висхідної частини ДПК. Діаметр ниж-

ньої частини ДПК обернено пропорційно корелює з діаметром голівки ПЗ. 

Довжина голівки ПЗ прямо корелює з діаметром голівки ПЗ.  
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Рис. 1. Органи живота плода 250,0 мм тім’яно-п’яткової довжини. Макропре-

парат: верхня (1), низхідна (2), нижня (3) та висхідна (4) частини дванадцати-

палої кишки; голівка (5), тіло (6) та хвіст (7) підшлункової залози; хвостата 

частка печінки (8), шлунок (9) та селезінка (10). 

 

На 7-му міс. встановлені прямі кореляційні залежності тім’яно-

п’яткової довжини плода з діаметром низхідної частини і довжиною нижньої 

частини ДПК та діаметром голівки ПЗ (табл. 3). Діаметр верхньої частини 

ДПК позитивно корелює з діаметром її низхідної частини та діаметром ви-

східної частини. Діаметр низхідної частини ДПК позитивно корелює з діа-

метром та довжиною її нижньої частини. Довжина верхньої частини ДПК по-

зитивно корелює з діаметром голівки ПЗ. Виявлена пряма кореляційна зале-

жність діаметра нижньої частини з діаметром висхідної частини ДПК. Дов-

жина нижньої частини ДПК прямо пропорційно корелює з діаметром її ви-

східної частини та довжиною голівки ПЗ.  

При проведені регресійного аналізу органометричних параметрів пан-

креатодуоденального органокомплексу в плодів 6-7 міс. тільки в одному ви-

падку виявлена обернено пропорційна кореляційна залежність між діаметром 

нижньої частини ДПК і голівкою ПЗ, яка наведена в вигляді діаграми та рів-

няння регресійного аналізу (рис. 2).  

Отже, відносний характер сповільненого розвитку панкреатодуодена-

льного органокомплексу властивий не для всіх, а тільки для 50 % досліджу-

ваних органометричних параметрів.  

Виявлені у 6-місячних плодів прямі кореляційні залежності тім’яно-

п’яткової довжини з діаметром нижньої частини ДПК та прямі кореляційні 

залежності тім’яно-п’яткової довжини з діаметром низхідної частини і дов-

жиною нижньої частини ДПК та діаметром голівки ПЗ зумовлені однаковою 

швидкістю біосинтетичних процесів цих параметрів та плода в цілому.   
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Таблиця 2 

Пари кореляційних зв’язків між тім’яно-п’яткової довжиною, розмірами 

дванадцятипалої кишки та голівки підшлункової залози в 6-місячних 

плодів  

 

Пари кореляційних зв’язків 

Коефі 

цієнт кореляції, r 

Вірогідність ко-

реляційного 

зв’язку, p 

ТПД Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,602 < 0,05 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

Довжина низхідної 

частини ДПК 

0,591 < 0,05 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,741 < 0,01 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Довжина нижньої  

частини ДПК 

0,674 < 0,01 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,611 < 0,05 

Довжина низхідної 

частини ДПК 

Довжина висхідної 

частини ДПК 

0,623 < 0,02 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ - 0,555 < 0,05 

Довжина голівки 

ПЗ 

Діаметр голівки ПЗ 0,702 < 0,01 

Примітка: ТПД – тім’яно-п’яткова довжина; ДПК – дванадцятипала кишка; 

ПЗ – підшлункова залоза. 

 

Прямі кореляційні залежності між розмірами різних частин ДПК та ПЗ 

на 6-7 міс. зумовлені інтеграцією сповільненого розвитку досліджуваних 

структур. Обернено пропорційна кореляційна залежність діаметра нижньої 

частини ДПК з діаметром голівки ПЗ, на нашу думку, пояснюється наявністю 

процесів антагонізму між цими структурами, який виявляється у плодів 6 міс. 

та зникає на 7-му міс. і тим самим створює передумови для виключення еле-

ментів антагонізму з переходом до повного синергізму в наступні місяці пре-

натального періоду онтогенезу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  1. На 6-7 міс. 

внутрішньоутробного розвитку відбувається відносно сповільнене збіль-

шення параметрів панкреатодуоденального органокомплексу порівняно з 5 

міс. 2. У 6-місячних плодів існує антагонізм між діаметром нижньої частини 

дванадцятипалої кишки (ДПК) і діаметром голівки підшлункової залози (ПЗ). 

3. Перспективним видається з’ясування регресійних залежностей між орга-

нометричними показниками ДПК та голівки ПЗ із судинно-нервовими струк-

турами в динаміці перинатального періоду. 



145 

 

 

Діам. нижн. ДПК = 7,68 - 0,57 шир. 

голів. ПШЗ; r= - 0,555;

 n= 14; p < 0,05
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Рис. 2. Регресійний аналіз взаємовідношень між діаметром нижньої частини 

дванадцятипалої кишки та діаметром голівки підшлункової залози в 6-місяч-

них плодів; r – коефіцієнт кореляції, p – вірогідність кореляційного зв’язку, n 

– кількість спостережень. 

 

Таблиця 3 

Пари кореляційних зв’язків між тім’яно-п’ятковою довжиною, розміра-

ми дванадцятипалої кишки та голівки підшлункової залози в 7-місячних 

плодів 

Пари кореляційних зв’язків 

Коефі- 

цієнт ко-

реляції, r 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку, p 

ТПД Діаметр низхідної  

частини ДПК 

0,598 < 0,05 

ТПД Довжина нижньої 

 частини ДПК 

0,733 < 0,01 

ТПД Діаметр голівки ПЗ 0,659 < 0,02 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

0,654 < 0,02 

Діаметр нисхідної  

частини ДПК 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,766 < 0,01 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,575 < 0,05 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,594 < 0,05 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

Довжина нижньої 

 частини ДПК 

0,590 < 0,05 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,775 < 0,01 
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Довжина нижньої 

 частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,558 < 0,05 

Довжина нижньої 

 частини ДПК 

Довжина голівки ПЗ 0,678 < 0,01 

Примітка: ТПД – тім’яно-п’яткова довжина; ДПК – дванадцятипала кишка; 

ПЗ – підшлункова залоза. 
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО ОРГАНОКОМПЛЕКСУ  

В ТРЕТЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ 

 

 

З’ясування закономірностей органогенезу людини набуває важливого прак-

тичного значення [2]. Подібні дані є анатомічною основою для розроблення 

нових способів оперативних втручань та профілактики перинатальної пато-

логії [4, 6, 8]. Відомості про синтопічні кореляції дванадцятипалої кишки 

(ДПК) і підшлункової залози (ПЗ) в пренатальному періоді онтогенезу спри-

яють визначенню механізмів їх формоутворення та становлення топографії 

[3]. Успіх оперативних втручань на панкреатодуоденальному органокомпле-

ксі в новонароджених та грудних дітей певною мірою залежить від враху-

вання топографоанатомічних даних [7, 5, 10]. Для визначення закономірнос-

тей органогенезу ДПК і ПЗ важливо визначити динаміку органометричних 

змін у періоди їх прискореного та сповільненого розвитку [1, 9]. 

Мета дослідження. Провести аналіз кореляційних взаємозв’язків орга-

нометричних параметрів анатомічних частин ДПК та голівки ПЗ у другій по-

ловині плодового періоду онтогенезу. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено in situ на 28 трупах плодів 

7-10 місяців методами макромікропрепарування, виготовлення топографо-

анатомічних зрізів у трьох взаємоперпендикулярних площинах та органомет-

рії. Статистичну обробку даних, включаючи кореляційний та регресійний 

аналізи, проводили за допомогою комп`ютерних програм “Statgrafics” та “Ex-

cel 7.0”. 

Результати дослідження. У плодів 3-го триместру анатомічні частини 

ДПК щільно охоплюють голівку ПЗ. Установлено, що не всі органометричні 

параметри ДПК та ПЗ характеризуються прискореним розвитком на 8-10 мі-

сяцях порівняно з 7-м (табл. 1). Так, прискорений розвиток характерний для 

довжини верхньої і довжини низхідної частин ДПК, діаметра нижньої час-

тини ДПК, діаметра і довжини висхідної частини ДПК та довжини голівки 

ПЗ. Діаметр верхньої і низхідної частин ДПК, довжина нижньої частини ДПК 

та діаметр голівки ПЗ не зазнають значного прискореного розвитку в цей пе-

ріод. Слід зауважити, що найбільш інтенсивний розвиток характерний для 

довжини висхідної частини ДПК.  

На 8-10 місяцях встановлені прямі кореляційні залежності між тім’яно-

п’ятковою довжиною (ТПД) плода та діаметрами верхньої і висхідної частин 

ДПК, довжиною і діаметром голівки ПЗ (табл. 2). Діаметр верхньої частини 

ДПК позитивно корелює з діаметром низхідної частини і зв’язаний прямими 

кореляційними залежностями з діаметром висхідної частини ДПК, діаметром 

голівки ПЗ та довжиною нижньої частини ДПК. Діаметр низхідної частини 

ДПК позитивно корелює з довжиною нижньої частини ДПК, діаметром ви-

східної частини ДПК та діаметром нижньої частини ДПК. Довжина нижньої 
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частини ДПК позитивно корелює з діаметром висхідної частини ДПК. Між 

діаметром висхідної частини ДПК та діаметром голівки ПЗ встановлена пря-

ма кореляційна залежність. Довжина висхідної частини ДПК позитивно ко-

релює з довжиною та діаметром голівки ПЗ. Довжина голівки ПЗ зв’язана 

позитивною кореляційною залежністю з її діаметром. Визначальні кореля-

ційні залежності між довжиною висхідної частини ДПК та параметрами голі-

вки ПЗ наведені у вигляді діаграм та рівнянь регресійного аналізу (рисунок). 

 

Таблиця 1 

Динаміка органометричних параметрів дванадцятипалої 

 кишки та голівки підшлункової залози у плодів 8-10 місяців (x ± Sx) 

Показники 7-й місяць 

(n = 14) 

8-10 місяці 

(n = 14) 

Діаметр верхньої частини 

ДПК, мм 

5,31 ± 0,199 

 

6,02 ± 0,25 

 

Довжина верхньої частини 

ДПК, мм 

7,38 ± 0,434 

 

9,79 ± 1,04 

P < 0,05 

Діаметр низхідної частини 

ДПК, мм 

5,32 ± 0,285 

 

5,77 ± 0,23 

 

Довжина низхідної части-

ни ДПК, мм 

10,03 ± 0,532 

 

12,38 ± 0,434 

P < 0,01 

Діаметр нижньої частини 

ДПК, мм 

5,82 ± 0,191 

 

6,72 ± 0,312 

P < 0,02 

Довжина нижньої частини 

ДПК, мм 

7,41 ± 0,61 

 

8,77 ± 0,643 

Діаметр висхідної частини 

ДПК, мм 

5,22 ± 0,201 

 

6,00 ± 0,179 

P < 0,01 

Довжина висхідної части-

ни ДПК, мм 

7,87 ± 0,406 

 

10,33 ± 0,341 

P < 0,001 

Довжина голівки ПЗ, мм 7,64 ± 0,242 

 

10,72 ± 0,859 

P < 0,01 

Діаметр голівки ПЗ, мм 5,19 ± 0,43 6,04 ± 0,286 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з 7-м місяцем; n – 

кількість спостережень; ДПК – дванадцятипала кишка; ПЗ – підшлункова за-

лоза. 

 

Отже, у плодів 7-10 місяців прискорений ріст характерний для довжини 

верхньої і низхідної частин ДПК, діаметра нижньої частини ДПК, діаметра і 

довжини висхідної частини ДПК та довжини голівки ПЗ. Виявлені прямі ко-

реляційні залежності між ТПД плода і діаметрами верхньої та висхідної час-

тин ДПК, довжиною і діаметром голівки ПЗ зумовлені однаковою швидкістю 

біосинтетичних процесів у другій половині плодового періоду. Прямі коре-

ляційні залежності між розмірами різних частин ДПК та ПЗ зумовлені інтег-
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рацією прискореного розвитку досліджуваних структур. Слід зауважити, що 

кореляційних залежностей виявлена значна кількість (всього 16) і вони но 

 

Таблиця 2 

Пари кореляційних зв’язків між тім’яно-п’ятковою довжиною та орга-

нометричними параметрами панкреатодуоденального органокомплексу 

в плодів 8-10 місяців  

 

Пари кореляційних зв’язків Коефі 

цієнт коре-

ляції, r 

Вірогідність 

кореляційно-

го зв’язку, p 

ТПД Діаметр верхньої  

частини ДПК 

0,635 < 0,02 

ТПД Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,596 < 0,05 

Розмір ТПД Довжина голівки ПЗ 0,823 < 0,001 

Розмір ТПД Діаметр голівки ПЗ 0,539 < 0,05 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

0,661 < 0,02 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,714 < 0,01 

Діаметр верхньої  

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,592 < 0,05 

Довжина верхньої  

частини ДПК 

Довжина нижньої  

частини ДПК 

0,802 < 0,001 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

Довжина нижньої  

частини ДПК 

0,653 < 0,02 

Діаметр низхідної  

частини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,742 < 0,01 

Довжина низхідної 

частини ДПК 

Діаметр нижньої  

частини ДПК 

0,667 < 0,01 

Довжина нижньої час-

тини ДПК 

Діаметр висхідної  

частини ДПК 

0,630 < 0,02 

Діаметр висхідної час-

тини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ  0,611 < 0,05 

Довжина висхідної 

частини ДПК 

Довжина голівки ПЗ 0,551 < 0,05 

Довжина висхідної 

частини ДПК 

Діаметр голівки ПЗ 0,749 < 0,01 

Довжина голівки ПШЗ Діаметр голівки ПЗ 0,575 < 0,05 

Примітка: ТПД – тім’яно-п’яткова довжина; ДПК – дванадцятипала кишка; 

ПЗ – підшлункова залоза. 
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сять тільки прямопропорційний характер, що вказує на значну ступінь інтег-

рації та істотний синергізм розвитку на 8-10 місяцях. Найбільш істотне прис-

корення зростання довжини висхідної частини ДПК, яка при цьому позити-

вно корелює з довжиною та діаметром голівки ПЗ, пояснюється компенсато-

рним синергізмом між цими структурами упродовж 8-10 місяців. 

 

 

Довж. висх. ДПК=7,99 +

0,22 довж. голів. ПШЗ;

r=0,551; n=14; p<0,05
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Довж. висх. ДПК=4,95 +

0,89 шир. голів. ПШЗ;

r=0,749; n=14; p<0,01
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Рис. Регресійний аналіз органометричних параметрів панкреатодуоденаль-

ного органокомплексу в плодів 8-10 місяців (r – коефіцієнт кореляції, p – ві-

рогідність кореляційного зв’язку, n – кількість спостережень). 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. На 8-10 місяцях 

внутрішньоутробного розвитку істотно зростає довжина висхідної частини 

дванадцятипалої кишки (ДПК) порівняно з 7-м місяцем. 2. Довжина висхід-

ної частини ДПК зв’язана позитивними кореляційними залежностями з дов-

жиною та діаметром голівки підшлункової залози (ПЗ), що характеризується 

рівняннями регресійного аналізу: 1) довжина висхідної частини ДПК = 7,99 + 

0,22 довжини голівки ПЗ; r = 0,551; n = 14; p < 0,05; 2) довжина висхідної ча-

стини ДПК = 4,95 + 0,89 діаметра голівки ПЗ; r = 0,749; n = 14; p < 0,01. 3. 

Обгрунтованою перспективою подальших досліджень є з’ясування регресій-

них залежностей між органометричними параметрами ДПК та голівки ПЗ в 

динаміці онтогенезу людини. 

 

Література 

1. Ахмедова М.С. Возрастные изменения морфометрических парамет-

ров двенадцатиперстной кишки у человека / М.С.Ахмедова, А.С.Чурикова // 

Морфол. – 1999. – Т. 114, № 1. – С. 56-58. 

2. Ахтемiйчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії / Ахтемiйчук Ю.Т. – Чер-

нівці: Вид. дім “Букрек”, 2008. – 200 с. 

3. Ахтемійчук Ю.Т. Особливості топографоанатомічних взаємовідно-



151 

 

шень дванадцятипалої кишки з органами та структурами черевної порожнини 

плода / Ю.Т.Ахтемійчук // Бук. мед. вісник. – 1998. – Т. 2, № 4. – С. 188-192. 

4. Власова О.В. Морфогенез дванадцятипалої кишки / О.В.Власова // 

Укр. морфол. альманах. – 2004. – Т. 2, № 1. – С. 24-26. 

5. Молитвословов А.Б. Повреждения двенадцатиперстной кишки / 

А.Б.Молитвословов, А.Э.Маркаров, А.А.Баев // Хирургия. – 2000. – № 5. – С. 

52-57. 

6. Формоутворення дванадцятипалої кишки у пренатальному періоді 

онтогенезу людини / А.О.Лойтра, Ф.Д.Марчук, Г.М.Чернікова, В.Г.Мигляс // 

Бук. мед. вісник. – 1998. – Т. 2, № 1. – С. 112-116. 

7. Экономные резекции поджелудочной железы / И.Буршев, 

В.Цвиркун, В.Кубышкин [и др.] // Анн. хир. гепатол. – 2002. – Т. 7, № 1. – С. 

277-278. 

8. Böck P. Development of pancreas / P.Böck, M.Abdel-Moneim, 

M.Egerbacher // Microsc. Res. and Techn. – 1997. – Vol. 37, № 5-6. – P. 374-383. 

9. Occlusion and subsequent recanalization in early duodenal development 

of human embryos: integrated organogenesis and histogenesis through a possible 

epithelial-mesenchymal interaction / A.Matsumoto, K.Hashimoto, T.Yoshioka, 

H.Otani // Anat. Embryol. – 2002. – Vol. 205, № 1. – P. 53-65. 

10. Ryerson R. Duodenocolostomy: A surgical complication of duodenal 

atresia repair / R.Ryerson, W.H.McAlister // Can. Assoc. Radiol. J. – 1996. – Vol. 

47, № 4. – P. 270-271. 

 

 

 



152 

 

ВНУТРІШНЬООРГАННІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ 

ВЕНОЗНИХ СТРУКТУР ПЕЧІНКИ В НОВОНАРОДЖЕНИХ 
 

 

Формування внутрішньоорганних трубчастих структур печінки на момент 

народження дитини не закінчується [1]. Класична анатомія судинного русла 

печінки достатньо розроблена [2, 5-8, 10, 11], але сучасний розвиток клініч-

ної медицини, зокрема, дитячої хірургії, потребує поглиблених даних в цій 

галузі. Ультразвукова, комп’ютерна та ядерно-магнітна томографії, створю-

ючи значні можливості для своєчасного виявлення захворювань, визначення 

локалізації патологічного процесу та вирішення питань хірургічної тактики 

[9], потребують всебічної топографоанатомічної характеристики венозних 

структур печінки у дітей раннього віку.  

Мета дослідження. Визначити особливості внутрішньоорганного 

взаєморозташування венозних структур печінки новонароджених людини з 

погляду сегментарної будови органа. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 28 ізольованих препа-

ратах печінки та 5 трупах новонароджених методами макромікроскопічного 

препарування, рентгенографії та поліхромної ін’єкції венозних судин з на-

ступною корозією. Топографоанатомічне розташування судин вивчали в на-

прямку від вісцеральної поверхні печінки до діафрагмальної. Сегментарну 

будову органа визначали за схемою С.Сouinaud (1957) з доповненнями Між-

народної анатомічної номенклатури (1995), зручність якої підтверджена клі-

нічно [3, 4, 12]. Розподіл венозних судин вивчали в межах загальноприй-

нятого зовнішньочасткового поділу печінки. 

Результати дослідження. На вісцеральній поверхні печінки в межах 

лівої сагітальної борозни простягаються пупкова вена (передній відділ боро-

зни) та венозна протока (задній відділ борозни). Ці структури, особливо пуп-

кова вена, частіше прикриті по нижній поверхні містком тканини печінки. В 

такому разі вони розташовуються внутрішньопечінково найбільш поверх-

нево. Венозна протока, основний стовбур пупкової вени та ворітна пазуха 

гілок не мають. Ворітна пазуха розташовується в межах поперечної борозни 

печінки. 

Після перев’язування пупкового канатика і припинення надходження 

до печінки крові по пупковій вені, остання і ворітна пазуха повністю утво-

рюються за рахунок лівої гілки ворітної вени. 

Внутрішньопечінково розташовуються розгалуження лівої і правої гі-

лок ворітної вени, а також притоки та основні стовбури печінкових вен. Саме 

внутрішньоорганному взаєморозташуванню цих структур ми і приділемо 

увагу. 

У лівій частці печінки новонароджених ближче до вісцеральної повер-

хні (перший шар) розміщуються 2-6 лівих бічних гілочок лівої гілки ворітної 

вени 2-го порядку, які простягаються нижче приток лівої печінкової вени, в 
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межах 2-3 сегментів органа. Середній (другий) шар містить ліву печінкову 

вену з її латеральними та медіальними притоками. Верхній (третій) шар 

утворюють кінцеві розгалуження лівих та частково верхніх бічних гілочок 

ворітної вени, які переплітаються з верхніми притоками лівої печінкової ве-

ни. 

У проекції лівої сагітальної борозни печінки вище лівої гілки ворітної 

вени розміщується постійна “фісуральна” гілка, яка дренує 4-й сегмент і впа-

дає в ліву печінкову вену. 

У квадратній частці печінки в першому шарі розташовані 2-5 правих 

бічних гілочок 2-3 порядків лівої гілки ворітної вени. Кінцеві розгалуження 

останніх розміщуються в межах цієї частки, нижче приток середньої печін-

кової вени (4-й сегмент). У середньому шарі розміщуються притоки серед-

ньої печінкової вени, над якими знаходяться розгалуження бічних гілочок 

верхньої групи лівої гілки ворітної вени і притоки середньої  печінкової вени 

(верхній шар). 

У хвостатій частці (1-й сегмент) знизу вверх розміщуються кінцеві роз-

галуження гілочок, які відходять від правої гілки ворітної вени (перший 

шар), середня печінкова вена разом з притоками (середній шар), а в верх-

ньому шарі переплітаються притоки середньої вени з кінцевим розгалужен-

ням верхніх гілочок бічної групи лівої гілки ворітної вени.  

У правій частці печінки ближче до вісцеральної поверхні (перший шар) 

розташоване нижнє відгалуження правої гілки ворітної вени, яке частіше ді-

литься на дві гілочки (передню та задню) 3-го порядку. Кінцеві розгалуження 

останніх розміщуються нижче правої печінкової вени та її приток, що відпо-

відає 5-8 сегментам. У середньому (другому) шарі розміщується права печін-

кова вена, яка дугоподібно простягається на межі правого латерального та 

правого медіального секторів печінки. Медіальні та латеральні притоки 

правої печінкової вени розміщуються в одній площині з її основним стовбу-

ром. Біля діафрагмальної поверхні (верхній шар) відповідної частки органа 

переплітаються кінцеві гілочки верхнього відгалуження правої гілки ворітної 

вени з верхніми притоками правої печінкової вени. 

Висновок. У паренхімі печінки новонароджених людини розгалуження 

ворітної вени та основні печінкові вени з притоками розташовуються в три 

шари. 
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУПКОВОЇ ВЕНИ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  
 

 

У теперішній час, коли активно розвивається судинна хірургія, питання при-

життєвої вазографії набувають великого практичного значення. Особлива 

увага приділяється розв’язанню проблеми хірургічного лікування порушень 

портального кровообігу при різноманітних захворювань печінки та інших 

органів черевної порожнини у дітей раннього віку [7]. 

Аналіз літератури [1, 2, 4-6, 9, 10] свідчить, що існує чимало супереч-

ливих поглядів щодо використання пупкових судин, зокрема, пупкової вени в 

хірургічній практиці. Як наголошує В.С.Кондрашов [3], інтраумбілікальний 

шлях введення лікарських речовин є раціональним, оскільки дозволяє підве-

сти до патологічного вогнища необхідні речовини у високій концентрації з -

тривалим депонуванням їх у пошкоджених тканинах та органах. 

Отже, потреба в дослідженні топографоанатомічних особливостей пуп-

кової вени в ранньому періоді онтогенезу людини зумовлена запитами прак-

тичної медицини. Подібні знання сприятимуть удосконаленню існуючих та 

розробці нових методів хірургічних маніпуляцій на пупковій вені та прави-

льній діагностиці захворювань гепатобіліарної системи у дітей. 

Мета дослідження. Визначити особливості будови і топографії пупко-

вої вени у плодів та новонароджених людини. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 47 трупах плодів віком 

4-10 місяців з тім’яно-п’ятковою довжиною (ТПД) від 161,0 до 500,0 мм та 17 

новонароджених людини методами макромікроскопії, препарування, ін’єкції 

пупкової вени з наступною рентгенографією та морфометрії. Варіаційно-

статистична обробка цифрових даних проведена за методикою Р.Б.Стрєлкова 

[8], критерій вірогідності становить – Р  95%. 

Результати дослідження. Позапечінкова частина пупкової вени у пло-

дів та новонароджених в межах передньої черевної стінки простягається між 

поперечною фасцією живота та очеревиною, від пупкового кільця прямує 

вверх і вступає в печінку в ділянці пупкової западини. Довжина позапечінко-

вої частини пупкової вени залежить від типу положення печінки. При вент-

ропетальному типі її довжина на момент народження становить 1,8  0,4 см, 

при дорсопетальному – 2,6  0,6 см. Зовнішній діаметр пупкової вени біля 

парієтального листка очеревини у новонароджених становить 0,3  0,1 см. 

Проекція позапечінкової частини пупкової вени на передньобічну стін-

ку живота у плодів та новонароджених частіше (29 із 47) відповідає лінії, яка 

з’єднує пупок і верхівку мечоподібного відростка, у 8 випадках – відповідала 

лінії, яка з’єднує пупок і точку, що перетинає реберну дугу зліва по парасте-

рнальній лінії, у 5 випадках – лінії, яка проводиться від пупка до точки, що 

перетинає реберну дугу по парастернальній лінії справа. В окремих випадках 

проекція позапечінкової частини пупкової вени відповідала лінії, яка прохо-
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дить від пупка до точки перетину з реберною дугою середньоключичної лінії 

справа (2 із 47) або зліва (1 із 47), а також між останньою і правою парастер-

нальною лінією (2 із 47). 

Печінкова частина пупкової вени (від краю печінки до розгалуження на 

венозну протоку та ворітну пазуху) розташована в передній частині лівої сагіта-

льної борозни між лівою та квадратною частками печінки. У більшості препа-

ратів (32 із 47) борозна знизу прикрита печінковою тканиною, яка у вигляді міс-

тка розміщена між квадратною та лівою частками печінки. 

Пупкова вена оточена волокнистою тканиною, яка є спільним футля-

ром для розгалужень печінкової артерії та жовчних проток. Частіше вона має 

прямолінійне спрямування, рідше утворює дугу з лівобічною опуклістю. Ве-

на має конусоподібну форму, ширший її кінець знаходиться біля місця розга-

луження. Довжина та зовнішній діаметр її печінкової частини в динаміці 

плодового періоду зростають нерівномірно, найбільш інтенсивні зміни спо-

стерігаються в період від кінця 5-го до кінця 7-го місяців. Починаючи з 8-го 

місяця, і до моменту народження зміна зовнішнього діаметра біля місця роз-

галуження пупкової вени сповільнюється, в окремих випадках зовсім не змі-

нюється або, навпаки, зменшується. На момент народження пупкова вена на-

буває циліндричної форми. Довжина печінкової частини пупкової вени у но-

вонароджених становить 2,3  0,2 см, зовнішній діаметр – 0,5  0,1 см. 

Пупкова вена віддає бічні гілки, які можна поділити на три групи: ліві, 

праві та верхні. До лівої групи відносяться дві великі гілки (передня і задня) 

та 2-4 малі. Передня гілка відходить від основного стовбура пупкової вени 

під кутом 30-80, має дугоподібний хід і простягається вздовж відповідного 

краю печінки. Передня гілка проходить нижче лівої печінкової вени і віддає 

гілочки, які розгалужуються в межах ІІІ сегмента печінки. Задня гілка відхо-

дить від основного стовбура пупкової вени частіше під тупим кутом. Вона 

прямує майже паралельно задньому краю печінки, розташована нижче лівої 

печінкової вени. Ділянка її розгалуження визначається у верхньозадньому 

відділі лівої частки печінки, що відповідає її ІІ сегментові. 

До правої групи бічних гілок пупкової вени належать судини (2-5 гі-

лок) квадратної частки печінки. Найбільша з них – коса гілка, яка простяга-

ється нижче приток середньої печінкової вени і досягає переднього краю ям-

ки жовчного міхура. Вона віддає гілочки, які розгалужуються в межах квад-

ратної частки печінки (IV сегмент). 

Верхня група гілок пупкової вени, в кількості 2-7, прямує до ділянки 

прикріплення серпоподібної зв’язки і розгалужується у квадратній та хвоста-

тій частках (I та IV сегменти), вище середньої печінкової вени, досягаючи 

верхньої частини діафрагмальної поверхні печінки. 

На рівні поперечної борозни печінкова частина пупкової вени ділиться 

на дві кінцеві гілки: венозну протоку та ворітну пазуху. Венозна протока у 

плодів та новонароджених має здебільшого конусоподібну форму, розташо-

вана в задній частині лівої сагітальної борозни печінки, між її лівою та хвос-
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татою частками. Частіше (34 із 47) вона є прямим продовженням пупкової 

вени, у 13 випадках – відходила від пупкової вени під тупим кутом. У 38 спо-

стереженнях протока самостійно впадала в нижню порожнисту вену, вище 

місця впадання печінкових вен, у 9 – утворювала з лівою печінковою веною 

спільний стовбур, який впадав в нижню порожнисту вену. 

Ворітна пазуха є другою кінцевою гілкою пупкової вени, яка утворює з 

нею тупий кут (близько 140). Пазуха розташована у воротах печінки і сполу-

чається з лівою гілкою ворітної вени. 

Висновки. 1. У печінці пупкова вена визначається у передній частині 

лівої сагітальної борозни, між лівою та квадратною частками. 2. Печінкова 

частина пупкової вени віддає три групи бічних гілок, її кінцевими гілками є 

венозна протока та ворітна пазуха. 3. Особливості будови і топографії пупко-

вої вени у плодів та новонароджених варто враховувати при проведенні 

трансумбілікальної портографії. 
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ГРУШОПОДІБНОЇ ФОРМИ ЖОВЧНОГО 

МІХУРА В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  
 

 

Пізнання кореляційних закономірностей морфогенезу має неабияке значення 

при тлумаченні синтопічних зв’язків внутрішніх органів у процесі їх розви-

тку і сприяє визначенню істинного напрямку онтогенетичних перетворень [6, 

7]. Результати антенатальних досліджень є основою для розроблення нових 

профілактичних, діагностичних та лікувальних методів з приводу перината-

льної патології [1]. 

Відомості про співвідношення між органометричними параметрами 

грушоподібної форми жовчного міхура (ГФЖМ) та правої частки печінки 

(ПЧП) в перинатальному періоді онтогенезу сприяють розумінню механізмів 

їх нормального формоутворення і становлення топографії [2]. Успіх операти-

вних втручань на жовчному міхурі та печінці в новонароджених і дітей ран-

нього віку істотно залежить від вивчення їх топографоанатомічних особливо-

стей на ранніх етапах онтогенезу [5, 3]. При визначенні закономірностей ор-

ганогенезу жовчного міхура (ЖМ) та печінки важливо звернути увагу на 

особливості їх органометричних змін у періоди прискореного та сповільне-

ного розвитку [4]. Аналіз літератури свідчить, що динаміка органометричних 

змін ГФЖМ та ПЧП у плодів і новонароджених досліджені недостатньо.  

Мета дослідження. Визначити співвідношення органометричних па-

раметрів грушоподібної форми жовчного міхура та правої частки печінки у 

плодів та новонароджених.  

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 30 ізольованих органо-

комплексах трупів плодів і новонароджених in situ методами макромікропре-

парування, виготовлення топографоанатомічних зрізів у трьох взаємоперпен-

дикулярних площинах та органометрії. За допомогою штангенциркуля вимі-

рювали (рис. 1): довжину ПЧП (від переднього до заднього краю, від бічного 

краю до ворітної вени); довжину ЖМ (від дна до шийки – місця продовження 

ЖМ у міхурову протоку); ширину ЖМ (на рівні місця переходу дна в тіло). 

Статистичну обробку даних, включаючи багатофакторний регресійний ана-

ліз, проводили за допомогою комп’ютерних програм “Statgrafics”, “Exсel 7.0” 

та “Statistica”. 

Результати дослідження. ГФЖМ, виявлена нами у 76 % випадків, ха-

рактеризується наявністю широкого та округлого дна, спрямованого вперед, 

до нижнього краю печінки. Ширина тіла в напрямку шийки міхура поступово 

зменшується. Результати наших досліджень свідчать, що всі параметри 

ГФЖМ і ПЧП істотно зростають на 5-му місяці порівняно з 4-м із подальшим 

сповільненим збільшенням цих показників на 6-му і 7-му місяцях та з насту-

пним зростанням на 8-10 місяці (таблиця). На 8-10 місяцях виявлена вірогі-

дна кореляційна залежність між довжиною та шириною ГФЖМ (рис. 2). 
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Рис. 1. Грушоподібна форма жовчного міхура та печінка плода 390,0 мм 

тім’яно-п’яткової довжини. Макропрепарат: 1 – довжина правої частки печі-

нки; 2 – відстань від бічного краю правої частки печінки до ворітної вени; 3 – 

ширина жовчного міхура; 4 – довжина жовчного міхура. 
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Рис. 2. Кореляційна залежність між довжиною (вісь ординат, мм) та шири-

ною (вісь абсцис, мм) жовчного міхура грушоподібної форми на 8-10 місяцях 

(r – коефіцієнт кореляції, n – кількість спостережень, p – вірогідність кореля-

ційного зв’язку). 

 

Проведення багатофакторного кореляційного аналізу дає можливість 

виявити кореляційні зв’язки у другий період прискореного розвитку (8-10 мі-

сяці) між відстанню від правого бічного краю печінки до ворітної вени (X), 

шириною ГФЖМ (Y), довжиною ГФЖМ (Z). Інтенсивність забарвлення від-

повідає ступеню вираженості вірогідних кореляцій (р < 0,05) для різних зна-

чень коефіцієнта F (рис. 3). 

Отже, в динаміці розвитку ГФЖМ можна виділити два періоди приско-

реного розвитку (на 5-му і 8-10 місяцях) та період відносного сповільнення 

(на 6-му та 7-му місяцях). Виявлені в другий період прискореного розвитку 
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(8-10 місяці) за допомогою вірогідної багатофакторної регресійної залежнос-

ті корелятивні зв’язки між відстанню від правого бічного краю печінки до 

ворітної вени, між довжиною та шириною ГФЖМ зумовлені найбільшим 

ступенем синергізму та інтеграції розвитку між досліджуваними структура-

ми. Встановлені закономірності відображають гармонічність розвитку 

ГФЖМ та ПЧП у другому періоді прискореного розвитку.  

 

Таблиця 

Зміна довжини правої частки печінки, ширини і довжини жовчного мі-

хура грушоподібної форми 

та тім’яно-п’яткової довжини у плодів (x ± Sx) 

 

Показники 4 міс. (n = 

6) 

5 міс. (n 

= 6) 

6 міс. (n = 

6) 

7 міс. (n 

= 6) 

8-10 міс. 

(n = 6) 

ТПД, мм 183,5 ± 

5,88 

217,3 ± 

1,74 

P < 0,01 

282,8 ± 

6,99 

P < 0,001 

325,8 ± 

8,00 

P < 0,001 

426,6 ± 

24,98 

P < 0,001 

Довжина правої 

частки печінки (від 

переднього до зад-

нього краю), мм 

24,20 ± 

2,023 

37,25 ± 

0,340 

P < 0,01 

44,46 ± 

2,878 

P < 0,01 

41,86 ± 

2,998 

P < 0,01 

53,18 ± 

2,340 

P < 0,001 

Відстань від бічно-

го краю правої ча-

стки печінки до 

ворітної вени, мм 

14,81 ± 

1,419 

24,81 ± 

0,553 

P < 0,01 

24,33 ± 

0,593 

P < 0,01 

24,31 ± 

2,037 

P < 0,01 

31,81 ± 

1,873 

P < 0,001 

Ширина жовчного 

міхура, мм 

4,78 ± 

0,688 

7,86 ± 

0,145 

P < 0,01 

7,18 ± 

0,241 

P < 0,01 

8,31 ± 

0,331 

P < 0,01 

10,58 ± 

1,269 

P < 0,01 

Довжина жовчного 

міхура, мм 

10,65 ± 

1,119 

16,28 ± 

0,248 

P < 0,01 

20,45 ± 

0,125 

P < 0,001 

21,35 ± 

1,411 

P < 0,01 

27,10 ± 

4,206 

P < 0,01 

Примітка: р – вірогідність відмінностей порівняно з 4-м місяцем; n – кіль-

кість спостережень; ТПД – тім’яно-п’яткова довжина. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Визначені два 

періоди прискореного розвитку  грушоподібної форми жовчного міхура та 

правої частки печінки – на 5-му і 8-10 місяцях та період сповільненого збі-

льшення – на 6-му і 7-му місяцях. 2. У другому періоді прискореного розви-

тку (8-10 місяці) виявлено найбільший ступінь синергізму та гармонії розви-

тку між органометричними параметрами грушоподібної форми жовчного мі-

хура та правої частки печінки, що підтверджено методом багатофакторного 

регресійного аналізу. 3. Доцільно визначити кореляційну залежність між ор-

ганометричними показниками циліндричної та S-подібної форм жовчного 
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міхура, правої частки печінки та тім’яно-п’ятковою довжиною плода. 
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Рис. 3. Вираженість кореляційних зв’язків у другому періоді прискореного  

розвитку (8-10 місяці) між відстанню від правого бічного краю печінки до 

ворітної вени (X), шириною (Y) та довжиною (Z) жовчного міхура грушопо-

дібної форми. Інтенсивність забарвлення відповідає ступеню вираженості ві-

рогідних кореляцій (р < 0,05) для різних значень коефіцієнта F, наведених на 

рисунку зліва. 
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ЕХОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖОВЧНОГО МІХУРА 

ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В НОВОНАРОДЖЕНИХ 
 

 

Хірургія новонароджених належить до найбільш динамічних та перспектив-

них напрямів дитячої хірургії [11]. Це пов’язано не тільки з удосконаленням 

власне хірургічної, анестезіологічної та реанімаційної служб, але й з істотним 

поліпшенням діагностики захворювань у дітей перших тижнів життя. Особ-

ливе місце в діагностиці посідає ультразвукове дослідження як неінвазивний 

та високоінформативний метод, до якого практично відсутні протипоказання 

[7]. Однією з основних причин перинатальної і ранньої дитячої смертності та 

різноманітних форм інвалідності є природжені вади [3], частота яких в Укра-

їні становить 20,3 на 1000 новонароджених [4, 8]. Природжені вади, які пот-

ребують хірургічної корекції, виявляються в 3 % новонароджених дітей, сме-

ртність від них посідає третє місце в загальній структурі дитячої смертності 

протягом першого року життя [9]. Тому останнім часом дедалі частіше наго-

лошується на потребі комплексного вивчення ультразвукової анатомії плода 

та новонародженого [5]. 

Поширення патологічних станів жовчного міхура (ЖМ) та підшлунко-

вої залози (ПЗ) зумовлює необхідність визначення нормального діапазону їх 

розмірів [6]. Наявність таких даних дозволить чіткіше визначати допустимі 

межі їх ехометричних показників, що важливо для діагностики захворювань 

на ранніх стадіях. Проте кількісний аналіз ехометричних показників ЖМ та 

ПЗ в новонароджених дітей досі не проводився. 

Мета дослідження. Визначити та проаналізувати ехометричні показ-

ники ЖМ та ПЗ в новонароджених з оцінкою їх кореляційних зв’язків.  

Матеріал і методи. Проведено ультразвукове дослідження ЖМ (рис. 1) 

та ПЗ (рис. 2) у 61 новонародженої дитини без патології органів травлення 

апаратом “Sonoline G 60S” фірми “Siemens” (Німеччина) за допомогою мік-

роконвексного датчика 5 МГц і 10 МГц у рамках планового клінічного об-

стеження. Новонароджених досліджували перед годуванням у положенні на 

спині і на лівому боці. Сканування проводили у В-режимі в горизонтальній 

та сагітальній площинах. Вимірювали довжину і ширину ЖМ, довжину ПЗ, 

ширину її голівки, тіла та хвоста. Статистичну обробку даних, включаючи 

кореляційний та регресійний аналіз, проводили за допомогою комп’ютерних 

програм “Statgrafics” та “Excel 7.0”. 

Результати дослідження та їх обговорення. ЖМ візуалізується у вигляді 

ехонегативного однорідного утворення з тонкими стінками. При поздовж-

ньому скануванні ЖМ здебільшого грушоподібної форми (70 %), рідше – 

овоїдної (21 %), в одному випадку – U-подібної, у двох – S-подібної. У 12 % 

випадків у ЖМ візуалізується гартманівський закуток. Зовнішні і внутрішні 

контури ЖМ чіткі, рівні. Інколи на його внутрішньому контурі візуалізується 

деяка шорсткість, зумовлена складками слизової оболонки. В межах шийки 
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зрідка виявляється фізіологічний перегин, який при зміні положення тіла 

зникає. Позапечінкові жовчні протоки не візуалізуються через малий діаметр. 

Ехометричні параметри ЖМ новонароджених дітей наведені в таблиці. 

 

 
Рис. 1. Ультрасонограма. Поздовжній зріз жовчного міхура новонародже-

ного. 

 

 
Рис. 2. Ультрасонограма. Поздовжній зріз підшлункової залози новонародже-

ного. 

 

ПЗ візуалізується при ультразвуковому дослідженні в надчеревній ді-

лянці спереду від магістральних судин (нижньої порожнистої вени та аорти) і 

хребетного стовпа. Орієнтирами розміщення і меж ПЗ є судини черевної по-

рожнини. ПЗ новонароджених візуалізується як світло-сіре однорідне поле, 

достатньо рівномірної акустичної щільності, ехогенніша порівняно з печін-

кою. У горизонтальній та сагітальній площинах ПЗ виявляється як невелика 

округла структура з добре вираженими гіперехогенними стінками, зігнутої 

форми. Найбільшу ширину має хвіст ПЗ, меншу – голівка, найменшу – тіло 

(табл.). Співвідношення цих розмірів вирізняє новонароджених від людей 



166 

 

зрілого віку, в яких найбільшу ширину має голівка ПЗ, меншу – тіло і най-

меншу – хвіст [1, 2].  

 

Таблиця  

Ехометричні параметри жовчного міхура та підшлункової залози  

(n = 14) в новонароджених (x ± Sx) 

 

Показники Жовчний міхур 
Підшлункова залоза 

голівка тіло хвіст 

Ширина, мм 7,94 ± 0,648 
4,92 ± 0,351 

P < 0,001 
3,35 ± 0,217 

5,16 ± 0,339 

P < 0,001 

Довжина, мм 23,3 ± 1,36 27,2 ± 1,15 

Примітка: p – вірогідність різниць для ширини голівки та хвоста підшлунко-

вої залози порівняно з тілом органа; n – кількість спостережень. 

 

Нами встановлена наявність прямих кореляційних залежностей між до-

вжиною та шириною ЖМ. Ширина голівки ПЗ за цих умов позитивно коре-

лює з шириною її хвоста (рис. 3). Відсутність кореляційних залежностей між  
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Рис. 3. Регресійний аналіз між довжиною (ДЖМ) та шириною (ШЖМ) жовч-

ного міхура, шириною голівки (ШГПЗ) та шириною хвоста підшлункової за-

лози (ШХПЗ) у новонароджених за даними ультразвукового дослідження (r – 

коефіцієнт кореляції, p – вірогідність кореляційного зв’язку, n – кількість 

спостережень). 

 

органометричними показниками ЖМ та ПЗ вказує на відсутність інтеграції 

розвитку цих органів у новонароджених. Пряма кореляційна залежність між 

довжиною та шириною ЖМ зумовлена синхронністю біосинтетичних проце-

сів, спрямованих на формування його характерної структури в новонародже-
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них дітей. Виявлені за допомогою регресійного аналізу істотні прямопропор-

ційні кореляційні залежності між шириною голівки та хвоста ПЗ у новонаро-

джених вказують на синхронність біосинтетичних процесів у відповідних ча-

стинах залози, які випереджають ріст її тіла. Наведені морфометричні осо-

бливості частин ПЗ новонароджених дітей можуть бути підґрунтям для точ-

нішого розмежування норми та патології в педіатричній практиці [10].  

Висновки. 1. Проведене ехометричне дослідження жовчного міхура та  

підшлункової залози в новонароджених дітей виявило наявність прямих ко-

реляційних залежностей між довжиною та шириною жовчного міхура з рів-

нянням регресійної залежності: ДЖМ = 11,33 + 1,51 ШЖМ; r = 0,716; n = 14; 

p < 0,01. 2. Ширина голівки підшлункової залози новонароджених дітей, за 

даними ультразвукового дослідження, позитивно корелює з шириною її хво-

ста (r = 0,603; n = 14; p < 0,05). 

Перспективи подальших досліджень. Доцільно з’ясувати регресійні за-

лежності між органометричними показниками дванадцятипалої кишки та го-

лівки підшлункової залози в новонароджених та грудних дітей. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ АНАТОМІЇ 

ХОЛЕДОХОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО ОРГАНОКОМПЛЕКСУ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

 

 

Незважаючи на тривале зниження народжуваності в Україні, в останні роки 

зростає різноманітна природжена та спадкова патологія [6]. Однією з основ-

них причин перинатальної і дитячої смертності та різноманітних форм інва-

лідності є природжені вади [14], частота яких в Україні становить 20,3 на 

1000 новонароджених [17, 29]. Природжені вади, які потребують хірургічної 

корекції, виявляються у 3 % новонароджених; смертність від уроджених від-

хилень внутрішніх органів посідає 3-тє місце у загальній структурі дитячої 

смертності протягом першого року життя [20, 40]. 

Завдяки своєчасному виявленню аномальних плодів за допомогою су-

часних методів пренатальної діагностики можливо втричі знизити популя-

ційну частоту природжених вад і їх питому вагу в структурі перинатальної 

смертності, дитячої інвалідності і тяжких захворювань, що має велике ме-

дико-біологічне та соціально-економічне значення [6, 23]. З розширенням 

застосування у клінічній практиці комп’ютерної томографії, магнітно-резо-

нансної томографії, ультразвукової діагностики постає додаткова можливість 

своєчасного виявлення і прогнозування вад розвитку та перинатальної пато-

логії у плодів та новонароджених [5, 27, 31]. Відносна дешевизна ультразву-

кових технологій, неінвазивність, нешкідливість, практично повна відсут-

ність протипоказань і висока інформативність надає ультрасонографії пере-

вагу для скринінгу та ранньої діагностики захворювань. Водночас своєчасне 

діагностування, тлумачення ультразвукових даних і топічне визначення пош-

коджень базуються на точних відомостях з топографічної анатомії органів та 

систем [10, 12]. 

Помилково вважається, що анатомія – це наука виключно описова. 

Якщо в ній присутні дані про кількісні параметри органів і тканин, то це є 

кроком вперед у вивчені морфологічних характеристик конкретних анатомі-

чних структур [26]. Втілення методів математичної обробки і математичного 

аналізу при вивчені біологічних систем, процесів і явищ насамперед 

пов’язано з розвитком сучасних методів дослідження. Інтерпретація даних 

ультразвукових досліджень, комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної 

томографії і результатів моделювання з метою встановлення закономірностей 

органогенезу людини є алгоритмічною основою для діагностики аномалій 

розвитку, варіантів будови органів та структур плода. Все це відіграє виріша-

льну роль у профілактиці перинатальної патології [1]. Але поняття норми для 

порівняння з нею фактичних даних дослідження на даний час є досить склад-

ним і маловивченим питанням [4]. 

Трактування ультразвукових і комп’ютерних томограм органокомплек-

сів у плодів і новонароджених утруднене, що зумовлено, по-перше, відсутні-
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стю топографоанатомічної основи; по-друге, дослідження передбачають чис-

ленну кількість зрізів зі складною картиною просторових взаємовідношень 

анатомічних структур і, як наслідок, їх безсистемний опис; по-третє, розміри 

і форми досліджуваних органокомплексів набувають візуальних змін зале-

жно від площини перерізу,  чим зумовлені помилкові діагностичні висновки 

[25, 30]. Отже, об’єктивно виникла необхідність в ультрасонографічному до-

слідженні анатомії плода і новонароджених людини [19], у розробленні ма-

тематичних моделей і картографічних схем органів і структур стосовно до 

неінвазивних методів дослідження (УЗД, КТ і ЯМР-томографії) [9, 28]. 

Існуючі в літературі дані про будову компонентів холедохопанкреато-

дуоденального органокомплексу у плодів та новонароджених нечисленні, 

уривчасті і безсистемні, тому потребують подальшого уточнення та допов-

нення [3, 8]. Відсутні комплексні роботи щодо вивчення холедохопанкреато-

дуоденального органокомплексу в порівняльно-анатомічному та порів-

няльно-ембріологічному аспектах. Не визначена динаміка змін у розвитку 

цієї ділянки в різні вікові періоди. Відомі дослідження проведенні без враху-

вання динаміки становлення анатомічних взаємовідношень складових холе-

дохопанкреатодуоденального органокомплексу між собою та суміжними 

структурами черевної порожнини. 

Вважається [33], що вивчення ультразвукової анатомії ембріонів у І 

триместрі вагітності (до 12 тижнів) досі є “таємницею за сімома замками”. 

Численні дані вітчизняної та зарубіжної літератури свідчать, що в ІІ тримес-

трі вагітності для ефективної боротьби з тяжкими формами природженої і 

спадкової патології плода ультразвукове дослідження необхідно проводити в 

інтервалі 20-24 тижнів. Незважаючи на те, що формування всіх органів і 

структур плода не закінчується, в цей час досягається їх оптимальна візуалі-

зація, завдяки чому суттєво покращується діагностика аномалій [7, 21]. 

Ультразвукову анатомію органів травлення Ш.З.Бекчанова, 

М.А.Исамухамедова [2] описали на 308 новонароджених (160 хлопчиків та 

148 дівчат). Жовчний міхур через особливості розміщення печінки візуалізу-

ється справа від пупка по середньоключичній лінії у вигляді органа круглої 

або овальної форми з анехогенним вмістом. При частоті датчика 9,0 МГц чі-

тко визначається стінка жовчного міхура, вона тонка з підвищеною ехогенні-

стю, при частоті датчика 5,0 МГц його стінка чітко не диференціюється. Лі-

нійні розміри жовчного міхура у новонароджених зі збільшеною і нормаль-

ною масою тіла майже не відрізнялися, але в новонароджених з малою ма-

сою, особливо в недоношених новонароджених має місце збільшення його 

розмірів. Особливостей розміщення і структури підшлункової залози в ново-

народжених залежно від їх маси тіла не виявлено. Підшлункова залоза розмі-

щується в заочеревинному просторі на рівні пупка і візуалізується під лівою 

часткою печінки, має форму “коми” з чіткими рівними контурами. По відно-

шенню до паренхіми печінки ехогенність залози трохи підвищена. Проте в 

новонароджених з більшою масою тіла лінійні розміри підшлункової залози 
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збільшені. Водночас у доношених і недоношених новонароджених з малою 

масою тіла спостерігається вірогідне зменшення всіх її розмірів. При аналізі 

результатів ультразвукового дослідження згадані автори [2] у 15 новонаро-

джених виявили аномалії форми жовчного міхура: у вигляді пісочного го-

динника – 11,  неповну перетинку між тілом і шийкою міхура – 4. 

Г.Г.Рудько и др. [22], виявивши при ультрасонографічному дослі-

дженні гіперехогенний жовчний міхур у 0,16 випадків на 1000 плодів, дій-

шли висновку, що ізольований гіперехогенний міхур у плода має сприятливі 

наслідки в тому разі, коли він не поєднується з численними вадами розвитку. 

При кореляційному аналізі розмірів внутрішніх органів і антропометричних 

показників фізичного розвитку дітей Т.К.Найдина и др. [18] у новонародже-

них ультрасонографічно визначили середнє співвідношення діаметра воріт-

ної вени та спільної жовчної протоки – 3,4:1,0. 

Відсутність оптимальних діагностичних програм, а також складність 

інтерпретації результатів різноманітних інструментальних методів дослі-

дження призводять до помилкових висновків. Зокрема, правильний діагноз 

“холедохоцеле” встановлений лише у 30 % хворих до операції [35]. Утруд-

нена диференційна діагностика між холедохоцеле і природженими вадами 

дванадцятипалої кишки (дивертикулярне подвоєння, присосочковий дивер-

тикул) [42]. Холедохоцеле – природжена кіста інтрамурального відділу спі-

льної жовчної протоки, яка може звужувати просвіт низхідної частини два-

надцятипалої кишки, трапляється у 0,1-0,4 % усіх кіст жовчної протоки [13]. 

Природжені вади жовчного міхура і жовчних проток трапляються від-

носно рідко, їх клінічний перебіг здебільшого латентний. Частіша аномалія – 

дистопія жовчного міхура. При цьому міхур зміщений до лівої частки печі-

нки або знаходиться на задній поверхні її правої частки [3]. Рідше (з часто-

тою 1:7500) трапляється агенезія жовчного міхура. Дана аномалія зумовлена  

відсутністю процесу закладки міхура або його зворотним розвитком під 

впливом невідомих причин. Різновид агенезії є гіпоплазія жовчного міхура 

(вогнищеве розширення спільної жовчної протоки). Подвоєння жовчного мі-

хура виникає внаслідок виникнення двох його зачатків в ембріональному пе-

ріоді. В цих випадках один жовчний міхур розміщений у типовому місці, а 

другий може бути зміщений до борозни круглої зв’язки печінки, в стінку 

шлунка або в інші органи. Несправжня картина подвійного жовчного міхура 

спостерігається при наявності кісти жовчних проток або печінки [15]. 

У 18 % обстежених виявляється поперечна перетинка жовчного міхура, 

яка здебільшого розміщується безпосередньо над його шийкою або на межі 

між шийкою і тілом. Перетинка частіше одинарна. Для кращої візуалізації 

необхідно ультразвуковий пучок спрямовувати перпендикулярно до пло-

щини перетинки або під відносно невеликим кутом. В окремих випадках за 

перетинку жовчного міхура можна сприйняти його викривлення. Ехографія 

дозволяє виявити аномальні варіанти топографії жовчного міхура – блукаль-

ний жовчний міхур, його внутрішньопечінкове розміщення тощо [16]. 
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Кіста (кістоподібне розширення) спільної жовчної протоки частіше діа-

гностується у хлопчиків (в 3,5 раза частіше, ніж у дівчаток). Розвиток кіст 

спільної жовчної протоки зумовлений сегментарною слабкістю протокової 

стінки або її обструкцією у дистальному відділі. Дана аномалія при скану-

ванні діагностується з 25-го тижня вагітності у вигляді анехогенного непуль-

суючого утворення в правій половині живота плода поблизу ворітної вени 

[32]. 

Однією з достеменних ультразвукових ознак патології плода є гіпере-

хогенна кишка, яка характеризується високим ступенем ехогенності її стінки, 

схожою з ехогенністю кісток. За численними даними [15, 24, 34, 36], частота 

виявлення гіперехогенної кишки у плода в ІІ і ІІІ триместрах вагітності сста-

новить 0,2-1,4 %, що можна вважати ехографічною міткою природжених і 

спадкових захворювань. Починаючи з 12-го тижня вагітності, кишечник при 

трансвагінальному ультразвуковому досліджені визначається у вигляді утво-

рення більш високої ехогенності порівняно з іншими органами живота [33]. 

Всі відділи тонкої кишки починають візуалізуватися при ультрасонографії у 

плодів з 18-го тижня вагітності, що пов’язано з появою перистальтики. Діа-

метр тонкої кишки у плода понад 7,0 мм може бути ознакою кишкової не-

прохідності [37]. Виразне нагромадження рідини у шлунку в ранні терміни 

вагітності є однією з передумов можливих аномалій розвитку травної сис-

теми (атрезій) [14]. 

Підшлункова залоза візуалізується у ІІІ триместрі вагітності при огляді 

плода сзаду. Вона розміщується за шлунком і попереду селезінкової вени. 

Жовчний міхур визначається як гіпоехогенна структура конусоподібної фо-

рми в правій половині черевної порожнини [21]. 

Атрезія дванадцятипалої кишки найбільш частий тип природженої не-

прохідності тонкої кишки. Частота цієї патології, за даними Р.Ромеро и др. 

[21], становить 1:10000 новонароджених. Тільки у 30-52 % випадків атрезія 

дванадцятипалої кишки ізольована вада, у 37 % – поєднана з аномаліями кіс-

ткової системи, у 20 % – поєднана з кільцеподібною підшлунковою залозою. 

В більшості випадків дана аномалія зумовлена недостатньою каналізацією 

примітивної кишки на 11-му тижні вагітності. В поодиноких випадках атрезія 

розвивається внаслідок судинних порушень, які призводять до інфаркту сег-

мента кишки, а потім до її атрофії та розсмоктування [39].  

Атрезію дванадцятипалої кишки можна поділити на 4 типи [39]: І – од-

на або декілька перетинок кишки; ІІ – сліпе закінчення петель внаслідок пе-

рерозтягнення кишки фіброзними тяжами; ІІІ – розділене сліпе закінчення 

кишкової петлі; IV – атрезія тонкої кишки у вигляді так званої “яблучної 

шкірки” з відсутністю більшої частини кишки. Вірно діагностувати аномалію 

дванадцятипалої кишки можливо лише ультразвуковим дослідженням у ІІІ 

триместрі вагітності [43], а за даними Р.Ромеро и др. [21] – до 24-го тижня 

вагітності. При ультразвуковому дослідженні ознаками атрезії дванадцятипа-

лої кишки є подвоєний міхур (зумовлений одночасним розтягненням шлунка 
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і дванадцятипалої кишки), підвищена перистальтика, багатоводдя та наяв-

ність феномена “double-bubble”. Візуалізацію феномена “double-bubble” ска-

нуванням у поперечній проекції можна помилково сприйняти за кісту спіль-

ної жовчної протоки [38]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз літератури 

свідчить про певний брак відомостей щодо особливостей та варіантів топо-

графоанатомічних взаємовідношень та хронологічної послідовності просто-

рово-часових перетворень елементів холедохопанкреатодуоденальної діля-

нки, а також про відсутність математичних моделей та картографічних схем 

зрізів стосовно до комп’ютерного графічного реконструювання холедохопан-

креатодуоденального органокомплексу у плодів та новонароджених людини. 

Об’єктивні дані ультразвукової анатомії холедохопанкреатодуоденальної ді-

лянки плодів та новонароджених можуть бути основою для практичної меди-

цини щодо своєчасного виявлення і прогнозування розвитку перинатальної 

патології. 
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МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД 

СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ 
 

 

Природжені вади жовчних проток (ЖП) становлять близько 6-8 % від різно-

манітних вад людини [1, 12, 13, 16]. Серед них частіше трапляються вади 

спільної жовчної протоки (СЖП) [14, 16, 23]. Проблема вад біліарного тракту 

зумовлена тяжкістю клінічного перебігу, розвитком фатальних ускладнень, 

складністю своєчасної діагностики та хірургічної корекції [3, 5, 10, 14]. Знач-

ною мірою це зумовлено недостатнім вивченням морфологічних передумов 

та механізмів розвитку природжених вад СЖП [23, 24]. 

Розрізняють такі природжені вади СЖП: агенезія, гіпоплазія, дисплазія, 

атрезія, кістозна дилатація, спонтанна перфорація, бронхобіліарна нориця. З 

них частіше трапляються атрезії та кістозні розширення СЖП [13, 16, 17, 24]. 

Частота атрезій ЖП становить 1 на 10-20 тис. новонароджених, більше у дів-

чаток. Описані й сімейні випадки, але специфічних механізмів успадкування 

атрезій ЖП не встановлено [4, 16, 24]. В 11 % хворих атрезія ЖП поєднується 

з іншими природженими вадами [29].  

Атрезія позапечінкових ЖП (ПЖП) – це часткова або повна відсутність 

просвіту проток, що виражається їх непрохідністю з порушенням відтоку жо-

вчі [22]. Трапляються різноманітні анатомічні варіанти цієї вади. За локаліза-

цією ураження проток Г.А.Баиров и др. (1970) виділили 3 групи атрезій: 1) 

атрезія дистальних відділів ПЖП; 2) атрезія всіх ПЖП; 3) атрезія внутріш-

ньопечінкових ЖП (ВЖП). Атрезія СЖП входить до першої групи і може бу-

ти представлена: а) атрезією дистального відділу СЖП; б) атрезією диста-

льного відділу СЖП, жовчного міхура та міхурової протоки; в) атрезією 

СЖП, жовчного міхура та дистальної частини спільної печінкової протоки. 

Існують такі теорії механізмів виникнення вад ЖП: 1) теорія “судинної 

катастрофи”; 2) “порушення реканалізації”; 3) внутрішньоутробного запа-

лення [4, 24]. Низка авторів [8, 13, 17] вважає, що в основі виникнення атре-

зій ЖП лежить порушення процесів їх реканалізації під час внутрішньоутро-

бного розвитку. За даними В.Н.Круцяка (1968), у зародків 8,0-16,5 мм 

тім’яно-куприкової довжини (ТКД) має місце повне закриття просвіту ПЖП 

в результаті проліферації епітелію та утворення епітеліальної “пробки”. У 

передплодів 19,5 мм ТКД відбувається розрідження епітеліальної “пробки” з 

утворенням первинних порожнин, розділених перегородками. Після редукції 

останніх відбувається повне з’єднання первинних порожнин і утворення про-

світу проток. Причина атрезії вбачається у порушенні процесів реканалізації 

проток внаслідок затримки їх розвитку на стадії епітеліальної пробки. 

П.И.Лобко и др. [8] повне зникнення епітеліальної мембрани і сполучення 

СЖП з дванадцятипалою кишкою (ДПК) спостерігали у передплодів 33,0-

40,0 мм ТКД. Солідна стадія розвитку ЖП названа фізіологічною атрезією. 

Значення цього феномена та наступної каналізації проток полягає в присто-
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суванні передплода до розвитку в амніотичній рідині. Порушення процесів 

зворотного розвитку фізіологічної атрезії СЖП під впливом тератогенних 

чинників може призводити до виникнення атрезій та стенозів СЖП [6, 8, 23].  

П.И.Лобко, И.П.Степанова [7] показали, що опромінення рентгенівсь-

кими променями вагітних самок білих щурів на 12-14 добу гестації викликає 

порушення диференціювання тканин і персистування ембріональних струк-

тур, що, на їх думку, лежить в основі виникнення природжених атрезій ЖП. 

Інші автори [4, 14, 22] вважають, що в основі виникнення атрезій ЖП лежить 

запальний процес, спричинений різноманітними чинниками. В.Г.Сапожников 

[12] великого значення в розвитку цієї вади надає внутрішньоутробному ге-

патиту та внутрішньоутробним інфекціям (цитомегаловірусна, герпетична). 

V.J.Desmet, F.Gallea [22] на гістологічних препаратах ЖП при їх атрезії поряд 

з повною фіброзною облітерацією сегмента позапечінкових проток у решті 

відділів виявляли залишки просвіту та запальні інфільтрати. M.Gautier et al. 

(1976) описали 3 типи гістологічних змін ЖП, які виражають послідовні ста-

дії зникнення просвіту проток при розвитку їх атрезії. При цьому наявність 

некрозів епітеліальної вистилки та запальних інфільтратів дистальніше сег-

мента атрезії свідчить про те, що вони не є вторинними наслідками обструк-

ції ЖП. Автори описували переважно комбіновані види атрезії ЖП, оскільки 

атрезія позапечінкових проток у 10 % випадків асоціюється з ураженням вну-

трішньопечінкових [29]. Проте це трапляється і при інших вадах, зокрема 

при синдромі Аладжила, що виражається атрезією ВЖП у поєднані з атре-

зією ПЖП [24]. У такому разі запальні зміни ВЖП поширюються на ПЖП і 

призводять до їх атрезії [22]. O.Amedee-Manesme et al. [30], описуючи скле-

розуючий холангіт у новонароджених, помітили схожість клінічних проявів 

із атрезією ПЖП. Це дало підстави вважати, що атрезія поза- і внутрішньопе-

чінкових проток та неонатальний холангіт є проявами одного захворювання. 

Е.Г.Ильина [4] зазначає, якщо при атрезії ВЖП велику роль відіграє обтя-

жена спадковість, то у виникненні атрезії ПЖП більшого значення має вплив 

на плід потенційно тератогенних факторів – інфекційних захворювань вагіт-

них (сифіліс, лістеріоз, краснуха та ін.), вживання під час вагітності алко-

голю, низки медикаментів, стероїдних гормонів тощо. Роль спадковості в 

останньому випадку незначна. Однак, незважаючи на причетність окремих 

інфекцій (реовірусна, цитомегаловірусна) до розвитку природжених вад ЖП, 

інфекційна теорія атрезій не доведена [24]. 

Теорія “судинної катастрофи”, що пояснює виникнення атрезії ЖП 

внаслідок первинного ішемічного пошкодження з наступною фіброзною об-

літерацією проток, базується на експериментальних даних, проте чіткі докази 

участі цих процесів у розвитку захворювання у людей відсутні. Екзогенне 

токсичне походження атрезії ЖП також не підтверджене. Що стосується ролі 

гіпотетичних ендогенних токсичних сполук, заслуговує на увагу гіпотеза про 

участь у патогенезі атрезій ЖП аномальних жовчних кислот, однак для 

з’ясування їх впливу необхідні подальші дослідження [24]. Звідчи випливає, 
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що в розвитку різноманітних видів атрезій ЖП беруть участь різні патогене-

тичні механізми. 

Природжене кістозне розширення СЖП, вперше описане A.Vater 

(1723), відноситься до рідкісних вад. До цього часу описано понад 1000 спо-

стережень природжених кіст СЖП [9, 16, 19]. Частіше вони трапляються в 

Японії та країнах Сходу [28, 33]. Виявляється в молодому віці, в 50 % випад-

ків – у дітей до 10 років [14]. Серед хворих переважають особи жіночої статі 

[23]. Нині загальновживаною є класифікація F.Alonzo-Lej et al. (1959) у мо-

дифікації T.Todani et al. (1977), згідно з якою виділяють 5 типів природже-

ного кістозного розширення СЖП: I – загальний (65-90 %), який включає кі-

сти, сегментарну та дифузну дилатації СЖП; II – дивертикул СЖП (3 %); III 

– холедохоцеле (2-20 %); IV – множинні кісти поза- та внутрішньопечінкових 

(IVA) або тільки позапечінкових проток (IVB); V – хвороба Каролі (одиничні 

або множинні кісти внутрішньопечінкових проток у поєднанні з кістозним 

розширенням СЖП та фіброзом печінки). 

Запропоновано чимало теорій для пояснення причин та механізмів ви-

никнення кістозного розширення СЖП [15, 18, 19, 28]. Відповідно до різних 

типів кістозного розширення СЖП розглядають різні механізми його форму-

вання. Класична ембріологічна теорія (S.Yotsuyanagi, 1935) розглядає I тип 

кіст СЖП як наслідок неповної каналізації біліарного тракту пыд час внутрі-

шньоутробного розвитку. Інші типи (II і III) кіст СЖП мають механізми роз-

витку, подібні до утворення дивертикулів дванадцятипалої кишки (ДПК) 

[23]. Виділяють 3 групи причин виникнення кіст СЖП: 1) природжений не-

дорозвиток м’язового шару стінки СЖП; 2) порушення відтоку жовчі через 

великий сосочок (ВС) ДПК внаслідок дистальної обструкції СЖП (приро-

джений стеноз); 3) аномальне з’єднання СЖП та протоки підшлункової за-

лози (ППЗ) [16]. Перші теорії за причину виникнення кіст СЖП вважали 

природжену слабкість стінки протоки або поєднання дистальної обструкції 

СЖП з дефектом будови її стінки [14]. За іншими теоріями, в основі виник-

нення кіст СЖП лежить нерівномірна проліферація епітелію ПЖП упродовж 

солідної стадії їх розвитку. При цьому кісти СЖП розглядають як продукт 

надмірної локальної проліферації епітелію стінки протоки з наступною ваку-

олізацією [8]. Незважаючи на логічність гіпотези, вона експериментально не 

підтверджена [23]. В.Н.Круцяк (1968) вважав, що при порушенні зворотного 

розвитку фізіологічної атрезії ЖП можуть утворюватися ділянки нерозчине-

ної епітеліальної “пробки”, які перешкоджають об’єднанню первинних по-

рожнин та реканалізації проток, що призводять до утворення перегородок у 

їх просвіті. В.Г.Сапожников [12] вказує, що стенози і клапани, які виникають 

в цей період, створюють перешкоди для відтоку жовчі і сприяють вторин-

ному розширенню СЖП. Саме порушенню евакуації жовчі у зв’язку з різно-

манітними природженими перешкодами в термінальному відділі СЖП (час-

тіше в ампулі ВС ДПК) низка авторів [2, 9, 11, 15] надає великого значення. 

Залежно від вираженості дистальної обструкції описано 3 типи кістоз-
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ного розширення СЖП [9]. До I типу відносять природжене звуження або не-

прохідність кінцевого відділу протоки, що супроводжується її значним кісто-

зним розширення. Другий тип характеризують як природжену функціона-

льну неповноцінність кінцевого відділу СЖП, зумовлену аномально косим 

ходом інтрамуральної частини, наявністю клапанів, дисфункцією сфінктера 

Одді, атонією стінки протоки з мішкоподібним її розширенням. При III типі 

помірне циліндричне розширення СЖП поєднується зі збереженою прохідні-

стю її дистального відділу. С.А.Шалимов и др. [11] під час операцій з при-

воду кістозного розширення СЖП у всіх випадках виявляли патологію її дис-

тального відділу (стеноз ВС ДПК, гіперплазію слизової оболонки, внутрішні 

клапани). В той же час автори відмічають і природжену схильність стінки 

протоки до розширення, що відрізняло ці випадки від набутих стенозів ВС 

ДПК значними розмірами розширення СЖП. T.Miyano et al. [27] у випадках 

кіст СЖП виявляли, що термінальний відділ її часто звужений і має незви-

чайний хід, відкривається невеликим отвором у ДПК, що утруднює відтік 

жовчі і сприяє розширенню СЖП. 

Низка авторів [19, 20, 26] пов’язують утворення кіст СЖП з аномаль-

ним з’єднанням ППЗ та СЖП, що часто виявляється при контрастуванні про-

ток під час панкреатохолангіографії. При даній аномалії коротка дистальна 

частина СЖП впадає в ППЗ під кутом на відстані близько 3-5 см від ампули 

ВС ДПК. Такий варіант сполучення проток виникає при порушенні нормаль-

ного розмежування ППЗ і СЖП в ембріональному періоді. Показано [26], що 

в разі затримки міграції місця сполучення СЖП і ППЗ на 8-му тижні ембріо-

генезу ця ділянка залишається в екстрадуоденальному та ектрасфінктерному 

положеннях. Залежно від варіантів аномального сполучення проток створю-

ється можливість панкреато-біліарного рефлюксу та хімічного пошкодження 

стінки СЖП, що призводить до рецедивів холангіту. Характерну клінічну 

тріаду (біль, жовтяниця та інтермітуюче пухлиноподібне утворення у пра-

вому підребер’ї) пояснюють цими повторними епізодами холангіту, що приз-

водить до деструкції епітелію стінки протоки та її фіброзного потовщення. За 

даними D.P.Babbitt et al. [19], дилатація СЖП передує розширенню інших 

відділів ПЖП, настає в результаті дистальної її обструкції через набряк, а 

згодом через фіброз. В.Г.Акопян и др. [15] таке початкове ізольоване розши-

рення СЖП пояснюють наявністю сфінктера Міріцці у місці впадання печін-

кових проток, що перешкоджає розширенню останніх. У міру зменшення 

можливостей декомпресії СЖП у процес розширення залучаються і вищероз-

ташовані відділи ЖП, що лежить в основі дифузної форми вади. 

Роль стенозу дистальної частини спільного каналу та рефлюксу пан-

креатичного соку в ЖП дискутується. Відмічено [24, 28], що не у всіх хворих 

з кістозними розширеннями СЖП має місце аномальне сполучення ППЗ і 

СЖП. Відстоюючи теорію природженого недорозвитку м’язового шару сті-

нки СЖП, R.H.Bell et al. [23] вважають, що деструкція епітелію не є власне 

причиною утворення кіст, а скоріш за все наслідком підвищення внутрішньо-
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стінкового тиску в порожнині кісти. Саме підвищенню внутрішньостінкового 

тиску деякі автори надають вирішального значення в розвитку кістозного ро-

зширення СЖП. Дослідженнями L.Spitz [31] вдалося викликати утворення 

кістозного розширення СЖП після перев’язування дистального відділу про-

токи у плодів овець. Н.Ш.Эргашев [18] писав, що кістозне розширення СЖП 

може поєднуватися із стенозом сфінктера Одді і однією з причин утворення 

кісти вважав механічне стискання протоки аномально розташованою печін-

ковою артерією. 

У публікаціях останніх років висловлюються припущення, що в розви-

тку кіст СЖП беруть участь як природжені, так і набуті чинники. За даними 

F.C.Ryckman, J.Nosewothy [28], природжений недорозвиток стінки протоки 

створює передумови для її кістозної дилатації. На думку В.Г.Сапожникова 

[12], в основі виникнення кіст СЖП лежить дефект закладки всіх шарів сті-

нки, зміни сполучнотканинної основи, відсутність або метаплазія епітеліаль-

ної вистилки, а нерівномірному розширенню стінки сприяє підвищення тиску 

в протоках, пов’язане або з природженими перешкодами відтоку жовчі, або із 

запальними змінами, що часто супроводжують дану ваду. R.H.Bell et al. [23], 

J.Prieto et al. [24] вважають, що утворення кіст СЖП у новонароджених від-

бувається внаслідок облітерації дистальної частини протоки, спричиненої за-

пальним процесом подібно до атрезії ПЖП. Гістологічно стінка кісти СЖП 

представлена фіброзною тканиною без епітеліальної вистилки, зрідка трап-

ляються острівці циліндричного епітелію [25]. Стінки кісти потовщуються 

через запальні та фіброзні зміни, інколи в них виявляються поодинокі м’язові 

волокна. Однотипність описаної гістологічної картини у різних вікових гру-

пах дозволило Y.Hata et al. [20] дійти висновку про ідентичність змін ЖП при 

їх кістозному розширенні у дітей і дорослих. 

До рідкісних природжених вад СЖП відносять спонтанну перфорацію 

СЖП та трахео- чи бронхобіліарну фістулу. Природжена перфорація СЖП є 

причиною спонтанного жовчного перитоніту у дітей раннього віку [14]. При-

чина цього захворювання не з’ясована, деякі автори вказують на роль реф-

люксу підшлункового соку в ЖП, внутрішньоутробного холангіту, приро-

джених змін стінки протоки [14, 17, 19, 24]. Частіше виникає перфорація кіс-

тозно розширеної СЖП, що є досить частим явищем у дітей до 4 років [32]. 

Типовим місце утворення перфорації є сполучення міхурової та спільної пе-

чінкової проток [14]. Природжена перфорація не завжди виражається кліні-

кою первинного біліарного перитоніту, іноді спостерігається відмежована 

перфорація, що утруднює своєчасну діагностику цієї вади у дітей [32]. При 

своєчасному хірургічному лікуванні таких вад прогноз, як правило, сприят-

ливий [14, 24].  

Надзвичайно рідкісною та маловивченою вадою СЖП є природжена 

бронхобіліарна нориця. До цього часу описано всього 18 випадків цієї вади. 

Наголошується на утрудненій діагностиці цієї патології, що зумовлено пев-

ною мірою недостатнім вивченням причин та механізмів її розвитку [21]. 
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Висновок. Аналіз літератури свідчить, що на сучасному етапі відсутні 

одностайні погляди щодо причин та механізмів виникнення природжених вад 

спільної жовчної протоки (СЖП). Визначення ролі та місця різноманітних 

механізмів у формуванні окремих вад СЖП зумовлюють потребу в подаль-

ших дослідженнях її внутрішньоутробного розвитку. 
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СОМАТОВІСЦЕРАЛЬНІ КОРЕЛЯЦІЇ СФІНКТЕРНОГО АПАРАТУ 

ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

Вивчення топографоанатомічних особливостей замикальних пристроїв поза-

печінкових жовчних проток (ПЖП), закономірностей динаміки їх вікових 

змін та взаємовідношеннь із статтю та соматотипом є актуальним завданням 

морфології [3]. Аналіз літератури свідчить про суперечливість сучасних уяв-

лень про будову замикальних структур між ланками ПЖП у місці їх сполу-

чення з кишкою та головною протокою підшлункової залози, а також про ві-

дсутність комплексних морфологічних досліджень сфінктерного апарату 

ПЖП у віковій динаміці [1, 7]. Систематизовані дані щодо індивідуалізації 

норми, особливостей динаміки просторово-часових змін морфологічних по-

казників та з’ясування соматовісцеральних кореляцій сфінктерного апарату 

ПЖП у пренатальному періоді онтогенезу людини сприятимуть удоско-

наленню методів ранньої діагностики та розробленню нових способів хірур-

гічної корекції природжених вад жовчовидільної системи [5, 6].  

Мета дослідження. Встановити особливості скелетотопії сфінктерного 

апарату ПЖП, з’ясувати їх кореляцію із соматотипом та статтю у плодів дру-

гого триместру внутрішньоутробного розвитку.   

Матеріал і методи. Досліджено 72 нефіксованих трупи 4-6-місячних плодів 

людини (52,8 % – чоловічої статі, 47,2 % – жіночої) – 95,0-300,0 мм тім’яно-

куприкової довжини (ТКД) методами морфологічного дослідження (соматос-

копія, антропометрія, оглядова рентгенографія, рентгенографія з рентгеноко-

нтрастними мітками та аплікаційними сумішами) та статистичного аналізу 

(табл. 1). Анамнестично причини, які призвели до викидня чи переривання 

вагітності, не були пов’язані з патологією органів травлення.  

 

Таблиця 1 

Віковий та кількісний склад об’єктів дослідження 

Вік 

об’єктів, 

міс. 

Тім’яно-п’яткова 

довжина, мм 

Кількість 

чоловіча 

стать 

жіноча 

стать 
всього 

4 95,0-200,0 17 (73,9%) 6 (26,1%) 23 

5 205,0-250,0 10 (40%) 15 (60%) 25 

6 251,0-300,0 11 (45,8%) 13 (54,2%) 24 

Всього 38 (52,8%) 34 (47,2%) 72 

 

Під час соматоскопії визначали характер можливих зовнішніх пошкод-

жень, мацерацій, а також варіанти будови і наявність природжених вад. За 

допомогою антропометрії визначали вік та особливості соматотипу плода. 

Для цього вимірювали поздовжні розміри (ТКД, тім’яно-п’яткову довжину – 
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ТПД, висоту тулуба) за допомогою сантиметрової стрічки; поперечні розміри 

(поперечний розмір грудей, відстань між передніми верхніми клубовими ос-

тями) – за допомогою штангельного чи товстотного циркулів. За результа-

тами вимірювань обчислювали коефіцієнти соматотипу К1-К3 (1-3): К1 = мі-

жреброва відстань / міжостьова відстань х 100 (1); К2 = міжостьова відстань 

х 100 / ТПД (2); К3 = висота тулуба / ТПД х 100 (3). 

Оглядові рентгенологічні методики, зокрема, з використанням конт-

растних міток дозволяють з’ясувати особливості форми, синтопію, скелето-

топію, голотопію, проекційну та рентгенанатомію органів [2]. Для якісної ре-

нтгенографії трупів плодів нами запропоновані експозиційні параметри (рац. 

пропозиція № 9/99 БДМА). Визначали скелетотопію дна та лійки жовчного 

міхура, великого сосочка дванадцятипалої кишки.  

Статистичний аналіз морфометричних даних проводили методами опи-

сової статистики [4] з використанням обчислювальної техніки з програмним 

забезпеченням у вигляді математичного апарату електронних таблиць 

StatPlus (AnalystSoft, 2006). Для обробки результатів, які ввійшли в нормаль-

ний розподіл, використовували методи варіаційної статистки з вираховуван-

ням середньої арифметичної величини (x) та середньоквадратичної похибки 

середньої арифметичної (xS). Взаємозв’язок між статтю, коефіцієнтами сома-

тотипу та варіантами скелетотопії вивчали за допомогою кореляції Пірсона 

та графіків розсіювання. Статистично вірогідним вважали Р<0,05.  

Результати дослідження. Встановлено, що лійка жовчного міхура ро-

зміщується переважно на рівні 11-го грудного хребця, але діапазон анато-

мічної мінливості її скелетотопії значно більший у плодів чоловічої статі: він 

коливається в межах 10-12 грудних хребців, тоді як у плодів жіночої статі – 

від нижньої третини тіла 10-го грудного хребця до проміжку між 11-м та 12-

м грудними хребцями (рис. 1). Селетотопічно великий сосочок дванадцяти-

палої кишки у плодів чоловічої статі переважно відповідає рівню верхньої 

третини тіла 12-го грудного хребця, а в плодів жіночої статі – наближений до 

верхнього краю 12-го грудного хребця. Слід зазначити, що діапазон анато-

мічної мінливості скелетотопії великого сосочка дванадцятипалої кишки та-

кож більший у плодів чоловічої статі: коливається в межах від верхнього 

краю 11-го грудного хребця до середини тіла першого поперекового хребця. 

У плодів жіночої статі тільки в трьох спостереженнях великий сосочок два-

надцятипалої кишки досягав рівня тіла чи верхньої третини першого попере-

кового хребця. У скелетотопії дна жовчного міхура простежується менша 

статева різниця – частіше його рівень відповідав нижній третині тіла 12-го 

грудного хребця. В окремих випадках у плодів чоловічої статі від досягав 

нижньої третини тіла першого поперекового хребця, а в плодів жіночої статі 

– проміжку між першим та другим поперековими хребцями. 

За допомогою статистичного аналізу встановлений слабкий взає-

мозв’язок між статтю та скелетотопією основних ланок ПЖП, тобто у розви-

тку плодів чоловічої статі простежується тенденція до більш низької їх ске-
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летотопії у порівнянні з плодами жіночої статі такої ж ТПД (табл. 2). Скеле 

 

 
Рис. 1. Скелетотопія основних сфінктерних ділянок позапечінкових жов-

чних проток у плодів другого триместру (середній показник та діапазон 

анатомічної мінливості). 

 

тотопія великого сосочка дванадцятипалої кишки та дна жовчного мі-

хура вірогідно корелює з соматотипом (К1) плодів обох статей. Зі збільшен-

ням коефіціента К1 ці анатомічні структури мають тенденцію до більш низь-

кого розміщення по відношенню до хребта. Виходячи з морфометричних по-

казників, на основі яких вираховується коефіцієнт соматотипу К1, можна 

дійти висновку, що більш низьке розташування цих сфінктерних ланок ПЖП 

притаманне плодам з більшою міжребровою відстанню відносно міжостьо-

вої. Скелетотопія основних сфінктерних ланок ПЖП вірогідно корелює з ко-

ефіцієнтом соматотипу К2, який обчилюється на основі міжостьової відстані 

та ТПД плода. Статистичний кореляційний аналіз довів взаємозв’язок між 

скелетотопічними показниками основних сфінктерних ділянок ПЖП у плодів 

другого триместру внутрішньоутробного розвитку. 

Для з’ясування тенденцій змін соматотипу (К1) та скелетотопії сфінк-

терних ділянок ПЖП у віковій динаміці проведений багатофакторний регре-

сійний аналіз. Тривимірні графіки (рис. 2-4) демонструють вплив конститу-

ційного типу плода на діапазон індивідуальної анатомічної мінливості скеле 
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Таблиця 2 

Пари вірогідних взаємозв’язків між морфологічними показниками  

у плодів другого триместру 

 

№ Пари морфологічних показників 

Коефіцієнт ко-

реляції Пірсо-

на, r 

Вірогідність 

кореляції, p 

1 Стать Скелетотопія вели-

кого сосочка ДПК 

0,4 < 0,2 

2 Соматотип 

(К1) 

Скелетотопія вели-

кого сосочка ДПК 

0,4 < 0,2 

3 Соматотип 

(К1) 

Скелетотопія дна 

ЖМ 

0,4 < 0,2 

4 Соматотип 

(К2) 

Скелетотопія лійки 

ЖМ 

0,58 < 0,05 

5 Соматотип 

(К2) 

Скелетотопія вели-

кого сосочка ДПК 

0,67 < 0,02 

6 Соматотип 

(К2) 

Скелетотопія дна 

ЖМ 

0,69 < 0,02 

7 Скелетотопія 

лійки ЖМ 

Скелетотопія вели-

кого сосочка ДПК 

0,67 < 0,001 

8 Скелетотопія 

лійки ЖМ 

Скелетотопія дна 

ЖМ 

0,5 < 0,02 

9 Скелетотопія 

великого со-

сочка ДПК 

Скелетотопія дна 

ЖМ 

0,86 < 0,001 

 

тотопії сфінктерних ланок ПЖП та характер змін скелетотопії у динаміці ро-

звитку плодів. Багатофакторний регресійний аналіз морфологічних парамет-

рів демонструє інтенсивну динаміку змін скелетотопії основних ланок ПЖП 

(опускання структур майже на половину висоти тіла хребця, а потім віднов-

лення попередньої скелетотопії) наприкінці 4-го – на початку 5-го місяців ро-

звитку, причому вона більше виражена у плодів з крайніми показниками со-

матотипу. Починаючи з 6-го місяця розвитку, простежується значна асимет-

рія динаміки зміни скелетотопії основних сфінктерних ланок ПЖП: у плодів 

з найменшим коефіцієнтом соматотипу К1 інтенсивно підвищується, а з най-

більшим – інтенсивно знижується скелетотопічний рівень великого сосочка 

дванадцятипалої кишки та дна жовчного міхура. Для динаміки зміни скеле-

тотопії лійки жовчного міхура в цей віковий період притаманний зворотний 

характер асиметрії залежно від соматотипу: у плодів з найменшим коефіцієн-

том К1 скелетотопічний рівень лійки жовчного міхура інтенсивно зменшу-

ється, а з найбільшим К1 – інтенсивно підвищується.  
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Рис. 2. Багатофакторній регресійний аналіз скелетотопії лійки жовчного 

міхура, соматотипу та тім’яно-п’яткової довжини плодів другого триме-

стру. 

 

Періоди прискореної зміни скелетотопії основних ланок ПЖП непрямо 

свідчать про інтенсивний вплив суміжних структур (печінки, підшлункової 

залози, дванадцятипалої кишки тощо), імовірно, внаслідок їх інтенсивного 

росту, формоутворення та зміни топографії. Тому їх можна вважати критич-

ним періодами розвитку сфінктерного апарату ПЖП – часом можливого ви-

никнення їх природжених вад та варіантів будови, про що свідчить залеж-

ність характеру цих змін від соматотипу. 

Висновки. 1. У другому триместрі внутрішньоутробного розвитку в 

плодів чоловічої статі простежується тенденція до більш низької скелетото 
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Рис. 3. Багатофакторній регресійний аналіз скелетотопії великого сосо-

чка дванадцятипалої кишки, соматотипу та тім’яно-п’яткової довжини 

плодів другого триместру. 

 
Рис. 4. Багатофакторній регресійний аналіз скелетотопії дна жовчного 

міхура, соматотипу та тім’яно-п’яткової довжини плодів другого триме-

стру.  
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пічної позиції та більший діапазон анатомічної мінливості сфінктерних ланок 

позапечінкових жовчних проток (ПЖП) у порівнянні з плодами жіночої статі 

такої ж тім’яно-п’яткової довжини. 2. Скелетотопія сфінктерних ланок ПЖП 

вірогідно корелює із соматотипом плодів. 3. Починаючи з 6-го місяця розви-

тку, відбувається асиметрична динаміка змін скелетотопії сфінктерних ланок 

ПЖП, яка залежить від соматотипу плода. 4. Кінець 4-го – початок 5-го та 

початок 6-го місяців можна вважати критичними періодами  розвитку основ-

них сфінктерних ланок ПЖП – часом появи варіантів їх будови та можливого 

виникнення природжених вад. 
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АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО 

ПЕРЕХОДУ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  

 

 

Сучасна клініка потребує точних відомостей про вікову анатомічну мінли-

вість органів та систем людини. Вплив перинатальних порушень на розвиток 

системних захворювань внутрішніх органів загальновідомий [2, 13]. Клу-

бово-сліпокишкові інвагінації в дітей становлять 93,7 % від загальної кілько-

сті кишкових інвагінацій. Смертність від цієї патології досягає 5 % [7, 10]. 

Велика частка порушень розвитку припадає на товсту кишку, зокрема на 

клубово-сліпокишковий сегмент (КСС) [8]. Оперативні втручання з приводу 

патології КСС становлять найбільшу частку втручань на органах черевної 

порожнини. Більшість його уражень є прямим показанням до резекції, нас-

лідки якої нерідко спричиняють розлади травлення [11]. Анатомічним дослі-

дженням КСС присвячена велика кількість публікацій [4, 12], проте оприлю-

днені дані здебільшого фрагментарні [5, 9].  

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 125 трупах та органо-

комплексах плодів і новонароджених людини. Використовували методи мак-

ромікропрепарування, органометрії, фотодокументування [1], ін’єкції артері-

альних судин, виготовлення топографоанатомічних зрізів. Вивчали взаєморо-

зташування складових компонентів КСС, його відношення до очеревини та 

правої нирки. Після макроскопічного дослідження виконували рентгеногра-

фію.  

Результати дослідження та їх обговорення. Форма, розміри, будова 

та взаємовідношення компонентів КСС між собою та суміжними органами у 

плодовому періоді динамічно змінюються. Відсутність функціонального на-

вантаження та функціональна незрілість тканин не дозволяють структурно 

диференціювати його складові частини. Початковий відділ товстої кишки в 

плодів являє собою видовжений рівномірно звужений конус, який на початку 

плодового періоду (4-5 міс.) скручений у вигляді завитка (рис. 1, А), в сере-

дині плодового періоду (6-7 міс.) – у вигляді петлі (рис. 1, Б), наприкінці пре-

натального розвитку (8-10 міс.) – має форму гачка (рис. 1, В).  

 

 
Рис. 1. Початковий відділ товстої кишки у плодів (пояснення в тексті). 
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Сліпа кишка у плодів зігнута, рівномірно звужена у формі конуса. За-

микальна неспроможність клубового сосочка (КС) [6], відсутність анатоміч-

ної межі між червоподібним відростком та сліпою кишкою [3] свідчать про 

відсутність у плодів сліпої кишки як анатомічного органа. Червоподібний ві-

дросток у плодів являє собою верхівку конуса з відносно великою довжиною, 

характеризується варіабельністю форми та положення. Отже, сліпу кишку та 

червоподібний відросток у плодів необхідно розглядати як одну анатомічну 

структуру. У новонароджених біля основи червоподібного відростка спосте-

рігається звуження як просвіту, так і зовнішнього діаметра сліпої кишки, що 

є ознакою формування анатомічної межі між ними. В ділянці звуження ви-

значаються складки слизової оболонки. 

Виявлено, що КС овальної і круглої форми та білабіальний КС є пос-

лідовними етапами становлення його будови. Відповідно клубово-сліпокиш-

ковий клапанно-сфінктерний апарат у процесі морфогенезу проходить стадії 

сосочка (сфінктерної структури) та складки слизової оболонки (клапанної 

структури). Отже, назви “баугінієва заслінка”, “ілеоцекальний клапан” чи 

“клубовий сосочок” не відзеркалюють комплексу морфофізіологічних особ-

ливостей даної структури. Як показали наші дослідження, КС є частиною 

клубової кишки, яка випинає в просвіт товстої кишки. Ці анатомічні факти 

свідчать про безпідставність твердження В.Н.Ватамана и др. (1985) про утво-

рення КС тільки за рахунок товстої кишки та остаточне його формування на 

ранніх стадіях плодового періоду. 

Анатомічні зміни КСС впродовж плодового періоду відбуваються на 

зразок "інвагінації". Його просвіт на 4-му місяці частково закривається в ді-

лянці КС, про що свідчать його форма та форма клубового отвору. На поча-

тку плодового періоду (4-5 міс.) КС має круглу форму з точковим отвором. 

На 7-му місяці у привідній петлі (термінальний відділ клубової кишки) нако-

пичується максимальна кількість меконія, наслідком чого є утворення ампу-

лоподібного розширення клубової кишки.  

У період 5-7 місяців спостерігається прискорене збільшення діаметра 

термінального відділу клубової кишки, який збігається з періодом сповільне-

ного збільшення діаметра товстої кишки. В середині плодового періоду (7-й 

міс.) діаметр ампулоподібно розширеного термінального відділу клубової 

кишки перевищує діаметр початкового відділу товстої кишки. Подальше збі-

льшення кількості меконія призводить до розтягування “шийки інвагіната” 

(клубового сосочка). На 7-8 міс. ширина стінки КС зменшується, а його діа-

метр збільшується, форма змінюється з круглої на овальну (за віссю висхід-

ної ободової кишки), а точкова форма клубового отвору змінюється на ова-

льну. Дані процеси призводять до відновлення прохідності кишечнику. По-

чинаючи з 8-го міс., відбувається наповнення меконієм товстої кишки, про 

що свідчить збільшення її діаметра, який починає переважати над діаметром 

тонкої (рис. 2).  

“Голівка інвагіната” КС частково стримує рефлюкс. Одночасно спо-
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стерігається інтенсивне збільшення діаметра товстої кишки, що збігається в 

часі зі сповільненим зростанням діаметра тонкої кишки. Інтенсивніше роз-

ширення товстої кишки відбувається навпроти і нижче КС, формується ана-

томічна межа між сліпою кишкою та червоподібним відростком. Розтягу-

вання стінок товстої кишки призводить до розтягування КС. Спочатку він 

набуває овальної форми перпендикулярно осі висхідної ободової кишки. 

Клубовий отвір при цьому щілиноподібний, а з початком активного напов-

нення кишечнику меконієм – губоподібної форми (рис. 3, 4). Отже, в дина-

міці перинатального періоду онтогенезу форма КС поступово змінюється. В 

процесі свого розвитку він проходить п’ять послідовних стадій. 

Динаміка зміни органометричних параметрів КСС плодів наведена в 

таблиці.  

Скелетотопія КСС змінюється від рівня середини тіла І поперекового 

хребця (на початку плодового періоду) до рівня нижнього краю V попереко-

вого хребця (наприкінці плодового періоду). В неонатальному періоді скеле-

тотопічна проекція КСС змінюється в межах висоти тіла V поперекового 

хребця (рис. 5). 

Висновки. 1. Для морфогенезу клубового сосочка притаманні п’ять 

послідовних формоутворювальних стадій: 1) круглого сосочка з точкоподіб-

ним отвором (на 4-5 міс.); 2) овального сосочка, розміщеного поздовжньо (на 

6-7 міс.); 3) круглого сосочка із зяючим отвором (на 8-9 міс.); 4) овального 

сосочка, розміщеного поперечно (на 10-му міс.); 5) губоподібного (білабіаль-

ного) сосочка (в неонатальному періоді). 2. Морфогенез замикально-клапан-

ного механізму клубово-сліпокишкового сегмента відбувається за типом ін-

вагінації, що супроводжується тимчасовим закриттям тонко-товстокишко-

вого сполучення і, як наслідок, розширенням на 7-8 міс. термінального від-

ділу клубової кишки, діаметр якої (6,0±0,4 мм – на 7-му міс.; 6,6±0,3 мм – на  
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Рис. 2. Динаміка зміни діаметрів термінального відділу клубової кишки 

(ТВКК) та висхідної ободової кишки (ВОК) в перинатальному періоді. 
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Рис. 3. Форми клубового сосочка: кругла з точкоподібним клубовим отвором 

(А), овальна за віссю висхідної ободової кишки (Б), овальна перпендикуля-

рно осі висхідної ободової кишки (В), губоподібна (Г). 
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Рис. 4. Динаміка морфогенезу форми овального клубового сосочка відносно 

осі висхідної ободової кишки (ВОК) в перинатальному періоді. 
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Таблиця 

Динаміка зміни органометричних параметрів  

клубово-сліпокишкового переходу в плодів 

Параметри 4-й 

міс. 

5-й 

міс. 

6-й 

міс. 

7-й 

міс. 

8-й 

міс. 

9-й 

міс. 

10-й 

міс. 

Діаметр тер-

мінального 

відділу клу-

бової  

кишки (мм) 

2,9±0,2 3,7±0,2 4,9±0,2 6,0±0,4 6,6±0,3 6,5±0,3 7,6±0,2 

Діаметр ви-

східної  

ободової ки-

шки (мм) 

3,2±0,4 3,5±0,2 5,6±0,2 5,7±0,4 6,6±0,4 7,6±0,3 9,9±0,3 

Діаметр слі-

пої кишки 

(мм) 

3,0±0,2 4,0±0,2 5,1±0,2 5,8±0,3 5,9±0,5 7,7±0,3 8,5±0,4 

 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка зміни скелетотопії клубово-сліпокишкового переходу 

з 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку (1) до неонатального пе-

ріоду (2). 

 
8-му міс.) переважає над діаметром проксимального сегмента товстої кишки 

(5,4±0,8 і 6,1±0,3 мм відповідно). 3. Становлення дефінітивної будови компо-

нентів клубово-сліпокишкового сегмента та варіантів їх будови великою мі-

рою залежить від ступеня заповнення кишки меконієм. 
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АНАТОМІЧНІ ВАРІАНТИ ТА ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ 

КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО ПЕРЕХОДУ 
 

 

Аномалії травної системи становлять 17,8 % і є однією з причин перинаталь-

ної смертності. Значна частка порушень розвитку припадає саме на товсту 

кишку, зокрема, ілеоцекальний відділ [4, 14]. Відома така загальна класифі-

кація аномалій кишечнику: 1. Аномалії повороту кишки (незавершений по-

ворот кишечнику, пізня зупинка повороту кишечнику, поворот кишечнику у 

зворотному напрямку, грижа пупкового канатика). 2. Аномалії розвитку ки-

шки (атрезії, стенози, подвоєння товстої кишки, аноректальні вади, агангліо-

нарний мегаколон або хвороба Гіршспрунга, дислокації різних відділів товс-

тої кишки). 3. Аномалії при завершеному повороті: 1) без брижі; 2) аномалії 

брижі (аномалії брижі лівої половини товстої кишки; аномалії брижі правої 

половини товстої кишки; спільна брижа). Всі аномалії кишечнику у дорослих 

дають безліч варіацій та комбінацій, а будь-яка їх класифікація відносна. 

Клінічно майже всі вади проявляються гострою кишковою непрохідністю [1].  

У даному повідомлені наводяться найчастіші вади, в результаті яких 

порушується будова або функція ілеоцекального сегмента. У дорослих людей 

наявність аномалій положення сліпої кишки зумовлена порушенням ротації 

кишкової трубки в ембріогенезі [17]. Одним з найчастіших проявів мальро-

тації у новонароджених дітей є синдром Ледда, який характеризується неза-

вершеним поворотом кишечнику, наявністю ембріональних тяжів і спайок 

від купола сліпої кишки до заочеревинного простору зі стисканням дванад-

цятипалої кишки [13]. Заворот середньої кишки, синдром „пагоди”, атрезії 

тощо можуть призводити до такої природженої паталогії як синдром корот-

кої кишки [12, 28]. 

Незавершений поворот кишечнику виникає в тому разі, коли петля се-

редньої кишки, перемістившись у черевну порожнину з тимчасової фізіологі-

чної грижі, не здійснила другого обертання навколо верхньої брижової арте-

рії, тобто встановлюється плодове положення товстої кишки. Тонка кишка 

розташовується в правій половині черевної порожнини, дванадцятипала ки-

шка –праворуч від верхньої брижової артерії. Сліпа кишка знаходиться зліва 

внизу. Термінальна петля клубової кишки спрямована справа наліво, ви-

східна ободова кишка – вверх і вліво. Лівобічне положення товстої кишки 

може бути двох видів: рухливе та фіксоване. У будь-якому разі спостеріга-

ється наявність спільної брижі. При рухливій формі положення ободової ки-

шки може бути дуже мінливим і непостійним, навіть нормальним. Під впли-

вом перистальтики або згинання тулуба товста кишка може переміщуватися 

в будь-яку ділянку черевної порожнини, але частіше виявляється зліва. Вна-

слідок частого травмування, розвитку перивісцериту товста кишка згодом 

фіксується в певній ділянці. Пізня зупинка повороту кишечнику спостеріга-

ється тоді, коли середня кишка обернулася тільки на 180°. При цій аномалії 
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нижня частина дванадцятипалої кишки розташовується під коренем брижі, 

сліпа та висхідна ободова – по серединній лінії тулуба [1, 21]. 

Поворот у зворотному напрямку виникає в тому разі, коли кишечник 

після переміщення з фізіологічної грижі замість нормального повороту на 

180° проти годинникової стрілки, обертається на 180° за годинниковою стрі-

лкою. Поперечна ободова кишка розташовується нижче верхньої брижової 

артерії, а дванадцятипала кишка вище. У момент фіксації брижі поперечна 

ободова кишка знаходиться ніби в тунелю. При цьому сліпа та висхідна ки-

шки зазвичай фіксуються не повністю. Сліпа кишка у випадку її атипового 

високого розташування може бути причиною виникнення непрохідності два-

надцятипалої кишки. Непрохідність зумовлена безпосереднім стисканням 

сліпою кишкою дванадцятипалої кишки при уродженому завороті кишеч-

нику або без завороту у разі фіксації сліпої кишки широкими тяжами до зад-

ньої черевної стінки. Дана паталогія потребує обов'язкового хірургічного лі-

кування [22]. 

Часто високе положення сліпої кишки не призводить до виникнення 

патологічних станів, але може бути причиною діагностичних помилок. вна-

слідок чого значно ускладнюється техніка операції. Під час оперативного 

втручання рідко можливе зведення сліпої кишки без пошкодження нервових 

стовбурців та судин. Але за сприятливих топографоанатомічних умов цей 

прийом виконується легко з наступною фіксацією сліпої кишки в природ-

ному положенні. Високе розташування сліпої кишки є наслідком порушення 

повороту ілеоцекальної ділянки в ембріональному періоді з фіксацією сліпої 

кишки під печінкою та затримкою росту поперечної ободової кишки. При 

високій фіксації сліпої кишки можливе порушення росту проксимального се-

гмента товстої кишки, оскільки нею заповнений простір для формування ви-

східної ободової кишки. У такому разі спостерігається повна відсутність ви-

східної ободової кишки і безпосереднє продовження сліпої кишки у попере-

чну ободову. Грижа пупкового канатика – ембріональний випин, пов'язаний 

із затримкою кишечнику в жовтковому мішку. На 4-5 тижнях ембріонального 

періоду середня петля первинної кишки внаслідок швидкого росту не вміша-

ється в черевній порожнині і виштовхується через пупковий канатик. Вини-

кає тимчасова фізіологічна пупкова грижа. З 10-го тижня починається облі-

терація пуповинної порожнини, як наслідок уміщена в ній частина середньої 

кишки втягується в черевну порожнину (вправлення фізіологічної грижі). 

При порушенні процесів обертання кишки, хибному розвитку черевної по-

рожнини або передньої черевної стінки частина органів залишається в пупо-

виниих оболонках і дитина народжується з ембріональною грижею [1, 16, 17, 

21]. 

Атрезії і стенози кишкової трубки у новонароджених і дітей грудного 

віку за частотою виникнення посідають п'яте місце. За клінічними ознаками 

вони мало різняться і проявляються гострою кишковою непрохідністю [10, 

13]. Непрохідність може бути й “зовнішнього типу” – внаслідок стискання 
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нормальної кишкової трубки неправильно розташованими прилеглими стру-

ктурами (судинами, зв'язками, плівчастими відкладеннями) та патологічними 

процесами (пухлинами, кістами). Меконіальна непрохідність є результатом 

зміни фізичних властивостей меконія внаслідок паталогії підшлункової за-

лози. В результаті виникає меконіальне закупорення кишкового просвіту 

найчастіше в межах ілеоцекального замикального апарату або в місці пере-

тину тонкої кишки з верхньою брижовою артерією [2]. 

Подвоєння товстої кишки – аномалія, яка виникає на ранніх стадіях ем-

бріонального розвитку. Подвоєння може мати протяжність від кількох сан-

тиметрів до одного метра з діаметром кишки від 1 до 20 см і більше. При всіх 

формах подвоєння обидва кишкові сегменти вкриті зсередини слизовою обо-

лонкою і мають будову однієї з частин травного тракту, але не завжди того 

сегмента, на рівні якого виникло подвоєння. Розрізняють кістозні, диверти-

кулярні та трубчасті подвоєння. Кістозна форма являє собою додатковий від-

діл травної трубки овальної або кулястої форми, розташований поряд з осно-

вною трубкою і з'єднаний з нею спільним м'язовим шаром та судинною сіт-

кою. Значно рідше кістозне утворення може мати власну брижу та судини. 

Дивертикулярна форма досить різноманітна за розмірами та положенням. 

Іноді дивертикул простягається вздовж основної кишкової трубки, утворює 

подвійний циліндр. При трубчастій формі подвійна товста кишка спостеріга-

ється в межах будь-якого сегмента. Просвіти основної та додаткової кишко-

вих трубок майже завжди однакові, поділені перетинкою, яка має будову ки-

шкової стінки. Зовні визначається заглибина, що відповідає розташуванню 

перетинки. У ділянці сліпої кишки при трубчастій формі подвоєння інколи 

можна виявити два червоподібні відростки. Тотальне подвоєння може розпо-

всюджуватися навіть на пряму кишку. При цьому можуть траплятися два 

окремі відхідники, два статеві члени, дві піхви, подвоєння внутрішніх стате-

вих органів [6]. 

Існують кілька теорій, які пояснюють причини виникнення подвоєнь 

товстої кишки. За першою теорією, подвоєння – це порушення процесу река-

налізації товстої кишки після фізіологічної атрезії. Якщо вакуолі в будь-

якому відділі не з’єднуються, виникне додаткова трубка, вистилена епітелієм 

зі всіма ознаками відповідного відділу кишечнику. У разі, коли відновлення 

просвіту відбувається не в центрі, а двома паралельними тунелями, форму-

ються дві рівноцінні трубки. Друга теорія пояснює утворення деяких форм 

кістозних подвоєнь, які виникають у період відокремлення первинної кишки 

від хорди. Первинна кишка може розшаровуватися на дві трубки внаслідок 

дії тяжа залишку нейроентеричного каналу або внаслідок різноманітних мо-

дифікацій нейроентерохондріальних спайок. За третьою теорією, дуплікатури 

кінцевого відділу травного каналу в поєднанні з подвоєнням статевих органів 

є наслідком з’єднання двійні на ранніх стадіях внутрішньоутробного життя. 

Спільна брижа може бути часткова і повна. Частіше ця паталогія проявля-

ється гострим апендицитом, ілеоцекальною інвагінацією, непрохідністю, за-
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воротом або поєднанням цих порушень. З цими діагнозами пацієнтам пока-

зане оперативне втручання. На операційному столі виявляється спільна бри-

жа клубової та ободової кишок. Внаслідок вираженої брижі та надмірної ру-

хливості сліпої кишки у хворих відбувається постійне травмування та явища 

застою в атонічній сліпій кишці, що призводить до хронічного запалення че-

рвоподібного відростка. Крім цього, рухлива сліпа кишка сприяє розвитку 

таких патологічних станів, як коліт, периколіт, перивісцерит, атонія, дегене-

рація стінок, спайкові процеси [9]. 

Л.А.Молдавская [17], Т.Садлер [22] наводять деякі фактори, які сприя-

ють виникненню клубово-сліпокишкових інвагінацій. Рухлива сліпа кишка 

виникає в тому разі, коли частина брижі висхідної ободової кишки не реду-

кується, корінь брижі порожньої та клубової кишок прикріплюється до зад-

ньої черевної стінки на дуже обмеженій ділянці навколо початкової частини 

верхньої брижової артерії. Така надзвичайно довга брижа сприяє надмірному 

переміщенню кишкових петель, що може викликати заворот сліпої кишки та 

виникнення позадободових гриж. У нормі майже вся висхідна ободова кишка 

зростається із задньою черевною стінкою і вкривається очеревиною спереду 

та з боків. 

Під поняттям “виражена ілеоцекальна брижа” розуміють варіант спіль-

ної брижі, яка розповсюджується на всю висхідну ободову кишку, правий 

кут, поперечну ободову кишку, лівий кут, інколи й на низхідну ободову ки-

шку з сигмоподібною, а також на тонку кишку. За наявності у дитини вира-

женої ілеоцекальної брижі створюються всі умови для виникнення кишкової 

непрохідності. Саме ця вада розвитку шлунково-кишкового тракту є найчас-

тішим етіологічним чинником виникнення непрохідності. Ілеоцекальні інва-

гінації дітей молодшого віку становлять 93,7 % від загальної кількості випад-

ків інвагінацій, а смертність при цій паталогії досягає 5 % [14]. Л.П.Ерохин и 

др. [25] наголошують, що однією з причин повторної кишкової кровотечі у 

дітей може бути хронічна чи рецидивна інвагінація. У літературі наведено 

велику кількість даних про інвагінацію саме клубової кишки у сліпу, проте 

механізм її розвитку потребує подальшого розроблення [4, 15, 26]. 

Останнім часом зросла частота виявлення ілеоцекальних інвагінацій у 

дітей старше одного року (30-40%). Значно змінилася клініка та характер пе-

ребігу захворювання, збільшилася кількість повторних інвагінацій. Наво-

дяться випадки повного випадання ілеоцекального відділу через пряму ки-

шку, тяжкої поєднаної паталогії у дітей раннього віку – гострого апендициту 

у защемленій пахвинно-мошонковій грижі, інфільтративного підгострого 

оментиту при гострому апендициті, деструктивного дивертикуліту Меккеля з 

гангренозно-перфоративним апендицитом, апендикулярного перитоніту з лі-

мфогемангіоматозом кишечнику. Описується атипове розміщення червоподі-

бного відростка у поєднані з рухливою сліпою кишкою як сприятливий фак-

тор для виникнення ілеоцекальних інвагінацій та завороту червоподібного 

відростка, що може проявлятися гострим гангренозним апендицитом [3, 11, 
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15, 24, 27]. 

У пацієнтів з вираженою брижею можливі такі види інвагінацій. Сліпо-

кишково-ободова інвагінація – голівкою або початком інвагіната є певна ді-

лянка купола сліпої кишки, яка поступово занурюється у висхідну ободову 

кишку, аж до випадання з прямої кишки. Окремою нозологічною формою 

вважають бокову інвагінацію, незважаючи на те, що диференціювати її із 

сліпокишково-ободовою інвагінацією дуже складно. Але цей вид інвагінації 

має свої клінічні та етіологічні особливості. Бокові інвагінації сліпої кишки 

виникають внаслідок неповноцінної васкуляризації та спазму м’язів ілеоце-

кального сегмента. Васкуляризація явно впливає на тонус окремих фрагмен-

тів товстої кишки та навіть на її окремі незначні ділянки. Кпубово-ободово-

кишкова (тонко-товстокишкова) інвагінація виникає внаслідок занурення пе-

вної ділянки клубової кишки через баугінієву заслінку в товсту кишку. Як 

правило, сліпа кишка та червоподібний відросток не беруть участі в інвагіна-

ції, але з часом, коли інвагінат досягає лівого кута, у процес втягується і слі-

па кишка. Ободово-ободовокишкова або товсто-товстокишкова інвагінація – 

це занурення ділянки поперечної ободової кишки в поперечну або низхідну 

ободову кишку [2].  

Ілеоцекальні інвагінації з аномаліями розвитку товстої кишки клінічно 

проявляються по-різному. Клубово-товстокишкова інвагінація спостеріга-

ється значно рідше сліпокишково-ободовокишкової. Для неї характерна ви-

ражена клініка: загострені риси обличчя, частий ледь помітний пульс, різке 

зниження артеріального тиску, холодний піт, напружений, різко болючий 

живіт, ціаноз кінчиків пальців. При оперативному лікуванні даного виду ін-

вагінацій майже у всіх випадках необхідно виконувати резекцію, тоді як при 

лікуванні товсто-товстокишкової інвагінації необхідності у виконанні резек-

ції майже не виникає. Це пов'язано з тим, що в разі клубово-товстокишкової 

інвагінації дистальний відділ клубової кишки інвагінується через порівняно 

вузький клубовий отвір, при цьому значно защемлюється як петля, так і її 

брижа [9]. 

Етіопатогенез кишкової непрохідності при спільній брижі можна опи-

сати так. Спільна брижа створює сприятливі умови для мобільності ілеоцека-

льного сегмента. З ростом організму збільшується і функціональне наванта-

ження на фіксувальний апарат, що розслаблює його ще більше. Внаслідок 

цього виникають застійні явища в кишечнику – бродіння і ще більша атонія. 

Ці прояви можуть наростати повільно або швидко, залежно від характеру ха-

рчування та способу життя. Плівчасті відкладення уздовж товстої кишки ви-

никають ще в ембріональному періоді. Це спостерігається в тих ділянках, які 

в процесі росту, повороту та фіксації були недостатньо васкуляризовані, 

оскільки внаслідок повороту та натягування брижі діаметр кровоносних су-

дин зменшується, викликаючи венозний застій. У результаті в цих ділянках 

кишкові петлі склеюються і утворюються додаткові зв'язки. Раніше лікарі не 

виділяли плівчасті відкладення як ваду, вважаючи їх наслідком запальних 
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процесів. Частіше плівчасті відкладення виявляються в ділянці ілеоцекаль-

ного сегмента. Самі по собі вони не викликають патологічних змін, але мо-

жуть змінюватися на фоні хронічного кишкового стазу, коліту або при поши-

ренні запалення із суміжних органів. Ці процеси викликають утворення но-

вих зрощень та зміну плівчастих відкладень, наслідком чого є виникнення 

кишкової непрохідності або защемлення [1]. 

Важко провести чітку межу між варіантами та вадами розвитку товстої 

кишки, які безпосередньо порушують функцію ілеоцекального сегмента. Ча-

сто певні аномалії розвитку ілеоцекальної ділянки виявляються випадково. 

Іноді неможливо встановити межу, за якою певна особливість варіанту ана-

томічної будови неминуче призведе до патологічного стану. Узагальнюючи 

вищенаведене, можна стверджувати, що здебільшого визначальним щодо 

ступеня клінічного прояву певного варіанту анатомічної будови є спосіб фік-

сації товстої кишки. При наявності брижі на правій або лівій половині товс-

тої кишки, залежно від її висоти та ширини, в кожному індивідуальному ви-

падку переважає або довжина кишки, або її мобільність. За цією особливістю 

із топографоанатомічної класифікації П.А.Романова [21] можна виділити 

шість основних варіантів правої половини товстої кишки: 1. Нормоколон – 

класичне мезоперитонеальне положення правої половини, поперечної ободо-

вої та низхідної ободової кишок, а також змішане положення низхідної обо-

дової кишки при мезоперитонеальному положенні правої половини. 2. Мікс-

токолон (рухлива сліпа кишка) – змішана фіксація правої та лівої половин 

товстої кишки і мезоперитонеальне положення низхідної ободової кишки при 

змішаному положенні правої половини. 3. Правобічний доліхомегаколон – 

інтраперитонеальне положення правої половини при висоті брижі правого 

вигину до 5 см та мезоперитонеальне або змішане положення лівої половини 

товстої кишки. 4. Правобічний птоз – іптраперитонеальне положення правої 

половини при висоті брижі правого вигину понад 5 см та мезоперитонеальне 

або змішане положення лівої половини товстої кишки. 5. Тотальний доліхо-

мегаколон – інтраперитонеальне положення ободової кишки з одночасною 

висотою бриж у межах вигинів до 5 см. 6. Загальний птоз – інтраперитонеа-

льне положення ободової кишки з одночасною висотою бриж у межах виги-

нів понад 5 см. 

Атипове положення червоподібного відростка нерідко є основною при-

чиною діагностично-лікувальних помилок при гострому апендициті. Атипо-

вими є розташування червоподібного відростка в корені брижі клубової та 

поперечної ободової кишок, ретроцекальне положення, при якому червоподі-

бний відросток може розташовуватися внутрішньоочеревинно, інтрамура-

льно та позаочеревинно. Порушення розвитку сліпої кишки може призвести 

до гіпоплазії та атрезії червоподібного відростка. В деяких випадках відрос-

ток відсутній. Особливу цікавість викликає внутрішньостінкове розташу-

вання червоподібного відростка, при якому діагностика гострого апендициту 

навіть під час операції досить утруднена, апендектомія часто супроводжу-
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ється технічними помилками [20].  

Ішемія первинної кишки, порушення процесів реканалізації на стадії 

вакуолізації кишечнику є причиною виникнення таких вад як подвоєння, ро-

здвоєння, здвоєння та потроєння червоподібного відростка. Подвоєння відро-

стка часто поєднується з іншими вадами: подвоєння піхви та матки, вади се-

чостатевої системи. Відомі випадки поєднання подвоєння кишечнику з под-

воєнням червоподібного відростка, а також поєднання атрезії відхідника з 

подвоєнням червоподібного відростка. В літературі описані випадки повтор-

ної лапаротомії з приводу апендициту після виконаної апендектомії, що 

отримало нaзву “апендектомія після апендектомії”. Розташування подвійного 

червоподібного відростка може бути досить різноманітним, зокрема й атипо-

вим. Особливо важким для виявлення є його субсерозне розташування або 

повне позаочеревинне положення обох червоподібних відростків: біля пра-

вого вигину товстої кишки, позаду термінальної петлі клубової кишки. Ці 

положення особливо ускладнюють інтраопераційний пошук другого черво-

подібного відростка. К.Л.Бохан [5] розробив класифікацію різноманітних ти-

пів подвоєння, здвоєння, роздвоєння та потроєння червоподібного відростка, 

за якою виділяють кілька його типів: 1) подвійний червоподібний відросток з 

однією сліпою кишкою або з двома сліпими кишками; 2) подвійний або спа-

рений червоподібний відросток з подвійним просвітом; 3) червоподібний ві-

дросток з роздвоєнням основи; 4) червоподібний відросток з роздвоєнням у 

середній третині; 5) червоподібний відросток з роздвоєнням верхівки; 6) пот-

рійний червоподібний відросток з однією, двома чи трьома сліпими киш-

ками; 7) інші види. 

Існує низка паталогій ілеоцекального відділу, з якими необхідно про-

водити диференційну діагностику при підозрі на ваду: 1) наявність диверти-

кула Меккеля у разі його відгалуження від червоподібного відростка або ку-

пола сліпої кишки; 2) дивертикул червоподібного відростка [18]. Відомості 

щодо природженої паталогії або певних анатомічних варіантів ілеоцекаль-

ного замикального апарату в літературі трапляються рідко, до того ж вони 

фрагментарні та суперечливі. Недостатність або стеноз замикального апарату 

ілеоцекального переходу у 82.6 % випадків є причиною органічних уражень 

баугінієвої заслінки, що клінічно проявляється явищами рефлюкс-ілеїту [7, 8, 

19, 23]. 

Висновок. Літературне дослідження свідчить, що проблема природже-

ної патології та варіантної анатомії клубово-сліпокишкового сегмента є од-

ним з основних напрямків у дитячій абдомінальній хірургії. Зважаючи на ін-

тенсивний розвиток сучасних методів діагностики та хірургічного лікування 

природжених вад кишечнику, вивчення вікових анатомічних особливостей 

клубово-сліпокишкового переходу в плодів та новонароджених людини є ак-

туальним завданням гастроентерологічної анатомії. 

 

Література  



205 

 

1. Анистратенко И.К. Клиника и лечение аномалий развития толстого 

кишечника / Анистратенко И.К. – К.: Здоров’я, 1969. – 128 с. 

2. Баиров Г.А. Непроходимость кишечника у детей / Баиров Г.А., Сит-

ковский Н.Б., Топузов В.С.. – К.: Здоров’я, 1977. – 160 с.  

3. Башир Мохаммед. Заворот червеобразного отростка, проявившийся 

острым гангренозным аппендицитом / Мохаммед Башир // Дет. хирургия. – 

2000. – № 6. – С. 51.  

4. Беляев М.К. Особенности инвагинации кишечника у детей старше 

одного года / М.К.Беляев // Хирургия. – 2003. – № 4. – 47-50. 

5. Бохан К.Л. Истинное удвоение, сдвоение, раздвоение и утроение че-

рвеобразного отростка / К.Л.Бохан // Анн. хирургии. – 2001. – № 4. – С. 27-31  

6. Диагностика врожденных пороков развития у новорожденных / 

Н.Ш.Эргашев, Б.Б.Тоиров, Б.Б.Эргашев, Т.П.Хакимов // Дет. хирургия. – 

1999. – № 4. – С. 12-14. 

7. Жученко О.С. Морфофункціональні особливості дилатаційної баугі-

нопластики / О.С.Жученко // Акт. пит. морфогенезу: тези доп. Всеукраїнської 

наук. конф. – Чернівці, 1996. – С 117.  

8. Жученко С.П. Хирургическое восстановление илеоцекального отдела 

при баугиностенозе / С.П.Жученко, А.С.Жученко // Акт. пит. Хірургії: матер. 

доп. наук.-практ. конф. – Київ-Хмельницький-Вінниця, 1997. – С. 208-209. 

9. Иоакимис К.Д. Болезнь подвижных слепой и восходящей ободочной 

кишок / Иоакимис К.Д. – К.: Здоров'я, 1980. – 64 с.  

10. Киселева Г.П. Атрезия поперечной ободочной кишки / 

Г.П.Киселева, Я.Н.Проценко, А.И.Циталовский // Дет. хирургия. – 2000. – № 

6. – С. 50-51.  

11. Костенко А.А. Острый аппендицит в ущемленной пахово-мошоно-

чной грыже / А.А.Костенко, А.Н.Иванов, М.М.Карев // Дет. хирургия. – 2003. 

– № 4. – С. 45.  

12. Красовская Т.В. Синдром короткой кишки / Т.В.Красовская, 

Ю.И.Кучеров, Н.В.Голоденко // Дет. хирургия. – 1999. – № 1. – С. 9-12.  

13. Кучеров Ю.И. Ультразвуковая диагностика синдрома Ледда у детей 

/ Ю.И.Кучеров, Ю.Е.Фатеев, Н.В.Городенко // Дет. хирургия. – 2003. – № 6. – 

С. 52-53.  

14. Лечение илеоцекальных инвагинаций кишечника у детей / 

Ю.В.Филиппов, Г.А.Староверова, В.Ф.Горяинов [и др.] // Дет. хирургия. – 

2001. – № 4. – С. 8-10.  

15. Литовка В.К. Рецидивирующая слепоободочная инвагинация у ре-

бенка вследствие инвагинации червеобразного отростка / В.К.Литовка, 

А.В.Лисенко, В.П.Кононученко // Клін. хірургія. – 1999. – № 6. – С. 48. 

16. Молдавская А.А. Варианты строения слепой кишки и червеобраз-

ного отростка у плодов и новорожденных / А.А.Молдавская // Інд. анат. мін-

ливість органів, систем, тканин людини та її знач. для практики: матер. між-

нар. наук. конф., присв. 80-річчю з дня народж. проф. Т.В.Золотарьової. – 



206 

 

Полтава, 1993. – С.159-160. 

17. Молдавская А.А. Структурные преобразования производных пище-

варительной трубки на этапах пренатального и раннего постнатального онто-

генеза человека / Молдавская А.А. – Астрахань, 1999. – 211 с.  

18. Никитин Е.С. Наблюдение двух червеобразных отростков при ост-

ром аппендиците у одного больного / Е.С.Никитин // Вестн. хирургии. – 

1999. – Т. 158. – № 2. – С. 72.  

19. Ормантаев К.С. Клинико-функциональная диагностика и хирурги-

ческое лечение недостаточности илеоцекального запирательного аппарата у 

детей / К.С.Ормантаев, Н.Н.Ахпаров, Р.Р.Аипов // Дет. хирургия. – 1999. – № 

1. – С. 6-9.  

20. Отсутствие червеобразного отростка у ребенка / А.В.Лисенко, 

В.К.Литова, И.П.Журило, Г.А.Сопов // Дет. хирургия. – 2003. – № 2. – С. 46.  

21. Романов П.А. Клиническая анатомия вариантов и аномалий толстой 

кишки / Романов П.А. – М.: Медицина, 1987. – 192 с. 

22. Садлер Т. Медична ембріологія за Лангманом / Садлер Т. – Львів.: 

Наутілус, 2001. – 550 с. 

23. Хирургическая коррекция баугиностеноза / С.П.Жученко, 

Г.Я.Костюк, А.С.Жученко, Г.А.Бойко // Акт. вопр. морфологи: ІІІ съезд анат., 

гистол. И эмбриол. Украины. – Черновцы, 1990. – С. 97. 

24. Чепурной Г.И. Редкий случай сочетания деструктивного диверти-

кулита Меккеля и гангренозно-перфоративного аппендицита / Г.И.Чепурной, 

В.Б.Кацупеев, Д.Б.Беловодченко // Дет. хирургия. – 2002. – № 2. – С. 45-46.  

25. Червеобразный отросток как причина рецидивирующей кишечной 

инвагинации у 6-месячного ребенка / А.П.Ерохин, Н.А.Слынько, 

Е.Ю.Дьяконова, П.Л.Щербаков // Дет. хирургия. – 2000. – № 3. – С. 52.  

26. Шестобуз С.В. Сліпа кишка з червоподібним відостком – вміст за-

щемленої лівобічної пахвинно-мошонкової грижі у дитини / С.В.Шестобуз, 

Б.М.Боднар // Клінічна aнатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 2. – 

С. 76-77. 

27. Щитинин В.Е. Аппендикулярный перитонит у ребенка с лимфгема-

нгиоматозом кишечника / В.Е.Щитинин, Л.М.Чиляева, С.А.Коровин // Дет. 

хирургия. – 1999. – № 6. – С. 45-47.  

28. Congenital Short Colon / A.K.Wakhlu, A.Wakhlu, A.Pandey [et al.] // 

World. J. of Surgery. – 1996. – № 20. – P. 107-114.  



207 

 

ВАРІАНТ АНАТОМІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ  

ПОРОЖНИНИ В 5-МІСЯЧНОГО ПЛОДА 
 

 

Сучасна клініка вимагає від науковців всебічного вивчення процесів внутрі-

шньоутробного розвитку, що зумовлено збільшенням частоти перинатальної 

патології. Об’єктивні дані про синтопічні взаємозв’язки внутрішніх органів у 

перинатальному періоді онтогенезу сприяють розумінню механізмів їх нор-

мального формоутворення і становлення їх топографії, визначенню джерел, 

причин і механізмів виникнення варіантів будови та природжених вад [4, 5]. 

Загальновідомий вплив перинатальних порушень на розвиток системних за-

хворювань внутрішніх органів [2, 3]. В Україні природженим вадам належить 

друге місце серед причин смертності новонароджених. Однією з причин пе-

ринатальної смертності є аномалії травної системи, частота яких становить 

17,8 % від аномалій інших систем [1]. 

Наводимо приклад варіантної анатомії органів черевної порожнини у 

плода 172,0 мм тім’яно-куприкової довжини (5-й місяць). Виявлено, що печі-

нка більшою частиною знаходиться у правій підреберній ділянці, селезінка – 

у лівій. Своїм переднім краєм селезінка тісно примикає до лівої частки печі-

нки (рисунок).  

 

 
 

Рис. 1. Селезінка (1) та печінка (2) у плода 172,0 мм тім’яно-куприкової дов-

жини. Макропрепарат. 

 

Поперечний розмір печінки становив 47,5 мм, висота правої частки – 

31,0 мм, лівої – 18,0 мм. Довжина жовчного міхура становила 16,0 мм, ши-

рина – 5,0 мм. Квадратна частка печінки завдовжки 19,0 мм та завширшки 8,0 

мм примикала до лівої стінки жовчного міхура. До правої стінки жовчного 

міхура примикала додаткова частка печінки завширшки 5,0 мм та завдовжки 

19,0 мм. Клубово-сліпокишковий сегмент розміщений під правою часткою 
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печінки на її нутрощевій поверхні. Висхідна ободова кишка анатомічно не 

визначається. 

Вважаємо, що наведений випадок аномальної будови органів живота 

зацікавить фахівців з перинатальної діагностики. 
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ДОДАТКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ПІДПЕЧІНКОВОЇ СУМКИ  

У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ 
 

 

Гепатобіліарна ділянка – частий об'єкт хірургічних втручань як у дорослих 

[1, 3], так і дітей [6]. Чи не кожна така операція передбачає мобілізацію скла-

дових структур малого сальника та компонентів воріт печінки [2, 4, 7, 9]. То-

му запити хірургічної гепатології спонукають дослідників до всебічного вив-

чення хірургічної анатомії очеревинних утворень [5]. У поодиноких дже-

релах [8] наводяться дані про додаткові зв'язки в межах гепатобіліарної діля-

нки, які можуть змінювати типову анатомію органів верхнього поверху че-

ревної порожнини і створювати певні технічні труднощі під час виконання 

хірургічних прийомів. 

У процесі макроскопічного дослідження підпечінкової сумки у 72 тру-

пів плодів і новонароджених людини у 25 випадках (34 %) нами виявлені до-

даткові зв'язки: у 5-місячних плодів – 3 (з 12), у плодів 6-7 місяців – 7 (з 20), 

8-10 місяців – 11 (з 30), у новонароджених – 4 (з 10). На підставі одержаних 

даних можна виділити такі додаткові зв'язки: 1) міхурово-дванадцятипа-

локишкову (рис. 1); 2) коротку міхурово-дванадцятипало-ободовокишкову; 

3) довгу міхурово-дванадцятипало-ободовокишкову (рис. 2); 4) печінково-

ободовокишкову. 

 

 
 

Рис. 1. Міхурово-дванадцятипалокишкова зв’язка (позначена стрілкою) 

у плода 188,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат. 

 

Міхурово-дванадцятипалокишкова і міхурово-дванадцятипало-ободо-

вокишкова зв'язки починаються від шийки та тіла жовчного міхура. В одному 

випадку подібна зв'язка починалася від дна жовчного міхура, при цьому вона 

мала виражену судинну сітку. Печінково-ободовокишкова зв'язка, простяга-

ючись лівіше жовчного міхура, повністю закриває ворота печінки. Міхурово-

дванадцятипало-ободовокишкові зв'язки беруть участь в утворенні малого 

сальника, збільшуючи його площу вправо. 
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За наявності короткої міхурово-дванадцятипало-ободовокишкової зв'я-

зки спостерігається атиповість положення і синтопії жовчного міхура та обо-

дової кишки. Внаслідок цього значно обмежується доступ до правої частини 

малого сальника і верхньої половини дванадцятипалої кишки, оскільки до 

них щільно примикає тіло жовчного міхура та Л-подібна петля ободової ки-

шки.  

 

 
 

Рис. 2. Довга міхурово-дванадцятипало-ободовокишкова зв’язка (поз-

начена стрілкою) у плода 290,0 мм тім’яно-куприкової довжини (печінка 

зміщена вверх). Макропрепарат. 

 

Отже, під час діагностичних обстежень і хірургічних втручань у гепа-

тобіліарній хірургії варто пам’ятати про можливість існування додаткових 

зв'язок у підпечінковій сумці, які можуть змінювати топографію органів та 

утруднювати виконання лікувально-діагностичних прийомів. 
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АНАТОМІЯ ШИРОКИХ М’ЯЗІВ ЖИВОТА  

У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Вивчення структурної організації широких м’язів живота сприятиме розроб-

ленню методів профілактики післяопераційних гриж та діагностики уродже-

них вад передньобічної стінки живота [1-4].  

Дане дослідження виконане на 18 нефіксованих та 11 фіксованих тру-

пах плодів людини 4-10 місяців методами макромікропрепарування, виготов-

лення топографоанатомічних зрізів, ін’єкції судин з наступною рентгеногра-

фією та макроскопією. Установлено, що кожний широкий м’яз живота пок-

ритий листком власної фасції, товщина якої неоднакова на різних рівнях. Ви-

явлено, що найбільше виражений листок власної фасції, який покриває зов-

нішню поверхню зовнішнього косого м’яза живота. Названа фасція являє со-

бою тонку, але щільну сполучнотканинну пластинку. Менш щільними є лис-

тки власної фасції, які покривають внутрішню поверхню зовнішнього косого 

м’яза живота та зовнішню поверхню внутрішнього косого.  

Позаду пахвової лінії між косими м’язами живота фасціальні листки 

утворюють єдину щільну пластинку. Спереду вони відокремлені один від 

другого тонким прошарком пухкої клітковини. Листки власної фасції, які по-

кривають внутрішню поверхню внутрішнього косого м’яза живота та зов-

нішню поверхню поперечного м’яза, щільно зрощені між собою і також 

утворюють єдину фасціальну пластинку. В товщі цієї фасціальної пластинки 

простягаються міжреберні судини та нерви. Всі листки власної фасції 

з’єднані з відповідним м’язом сполучнотканинними перетинками, які прони-

кають у його товщу. У місці переходу м’язової частини в апоневроз листки 

власної фасції з’єднується з волокнами апоневроза і тому відшарування від 

нього фасціальних листків утруднене. 

Широкі м’язи передньобічної стінки живота різні за напрямком 

м’язових волокон та розмірами. Зовнішній косий м’яз найбільший за площею 

серед широких м’язів передньобічної стінки живота. Він складається з 

м’язової та апоневротичної частини, починається від зовнішньої поверхні 8 

нижніх ребер. Волокна м’яза прямують зверху вниз і медіально, більша час-

тина їх переходить в апоневроз біля бокового краю прямого м’яза живота. 

Нижні м’язові волокна також переходять в апоневроз, який прикріплюється в 

нижньомедіальній своїй частині до лобкової кістки та передньої верхньої 

клубової ості, утворюючи пахвинну зв’язку. Лінія м’язово-апоневротичної 

межі варіабельна і нерівна. У більшості випадків вона прямує від реберної 

дуги вертикально вниз і, не доходячи до передньої верхньої клубової ості, 

повертає вбік майже під прямим кутом. Дана лінія визначається приблизно 

посередині між передньою серединною лінією та лінією Лєсгафта. 

Внутрішній косий м’яз живота менший за площею та товстіший, ніж 

зовнішній косий. Напрямок волокон (знизу вверх і медіально) протилежний 
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напрямку волокон зовнішнього косого м’яза живота. Починається м’яз від 

поверхневого листка грудо-поперекової фасції, клубового гребеня та латера-

льних двох третин пахвинної зв’язки. Задні волокна внутрішнього косого 

м’яза живота спрямовані вверх і медіально, в напрямку X-XII ребер, середні 

– горизонтально, нижні – вниз і медіально. Нижні волокна беруть участь в 

утворенні верхньої і передньої стінок пахвинного каналу та м’яза-підіймача 

яєчка. Межа переходу м’яза в апоневроз має вигляд дуги з медіальною опук-

лістю. В більшості випадків вона визначається ближче до краю прямого м’яза 

живота, ніж м’язово-апоневротична лінія зовнішнього косого м’яза. В 60 % 

випадків внутрішній косий м’яз переходить в апоневроз на рівні бічної тре-

тини пахвинної зв’язки.  

Поперечний м’яз живота – найтонший м’яз передньобічної черевної 

стінки. У м’язовій частині він покритий зовнішнім та внутрішнім косими 

м’язами, а в верхньому відділі – і прямим м’язом живота. Поперечний м’яз 

починається від внутрішньої поверхні хрящів шести нижніх ребер, в середній 

частині – від глибокого листка грудо-поперекової фасції, а внизу – від внут-

рішньої поверхні клубового гребеня та латеральної половини пахвинної 

зв’язки. Напрямок волокон поперечний, з переходом в апоневроз. М’язово-

апоневротична межа поперечного м’яза живота має S-подібну форму (лінія 

Спігеля). У верхній та нижній третинах вона визначається медіальніше біч-

них країв прямого м’яза живота.  

Напрямок поверхневих артерій збігається з лініями натягу шкіри Лан-

гера і з напрямком волокон зовнішнього косого м’яза живота. Поверхневі су-

дини є гілками верхньої та нижньої надчеревних, стегнової, міжреберних та 

поперекових артерій. Серед поверхневих артерій передньобічної стінки жи-

вота найбільше виражені міжреберні та поперекові.  

Глибокі артерії розміщені між шарами м’язів та листками власної фас-

ції. Найбільше розвинуті артерії в нижніх ділянках черевної стінки. Нижня 

надчеревна артерія (гілка зовнішньої клубової артерії) простягається в пере-

дочеревинній клітковині, прямує вверх та медіально, на рівні лінії Дугласа в 

піхві прямого м’яза живота анастомозує з верхньою надчеревною артерією. 

Глибока огинальна клубова артерія (гілка зовнішньої клубової артерії) про-

стягається в підочеревинній клітковині латерально вздовж внутрішньої пове-

рхні клубового гребеня, паралельно пахвинній зв’язці. Вона живить всі ши-

рокі м’язи живота та стінки пахвинного каналу, анастомозує з гілками ниж-

ньої надчеревної артерії, нижніх міжреберних, поперекових артерій та повер-

хневої огинальної клубової артерії. Поперекові артерії простягаються між 

поперечним та внутрішнім косим м’язами живота в нижньому відділі перед-

ньобічної черевної стінки, живлять задні відділи цих м’язів, анастомозують з 

підреберною та глибокою огинальною клубовою артеріями. Поверхневі вени 

виражені більше, ніж артерії. Вони утворюють густу венозну сітку, анасто-

мозуючи як між собою, так і з глибокими венами. 

Іннервуються широкі м’язи живота передніми гілками 7-8 нижніх між-
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реберних та двома нервами поперекового сплетення (клубово-підчеревним та 

клубово-пахвинним). Основні стовбури цих нервів розміщені між внутрішнім 

косим та поперечним м’язами живота, віддають гілочки до всіх широких 

м’язів живота. Кожен м’яз має свою сегментарну іннервацію. Напрямок го-

ловних нервових стовбурів збігається з напрямком волокон зовнішнього ко-

сого м’яза живота. Кількість нервів становить від 6 до 9. При малій кількості 

нервів верхнім з них є 7-й міжреберний, нижнім – клубово-підчеревний. При 

великій кількості нервів верхнім є 6-й міжреберний, а нижнім – клубово-пах-

винний нерви. У разі малої кількості нервів їх напрямок більше горизонталь-

ний, при великій кількості – більше косий. Характерно також взаємоперек-

риття та зміщення ділянок іннервації. Найбільша кількість зв’язків між нер-

вами спостерігається в нижніх відділах широких м’язів живота.  

Висновок. У плодовому періоді онтогенезу для будови широких м’язів 

живота, для їх кровопостачання та іннервації характерні ознаки сегментарно-

сті, які більш виразніші у верхньому відділі передньобічної черевної стінки. 
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛОЇ ЛІНІЇ ТА 

ПІХВ ПРЯМИХ М’ЯЗІВ ЖИВОТА В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Вдале виконання реконструктивних операцій на передній черевній стінці та 

використання її тканин для пластичних прийомів можливе з урахуванням 

особливостей її топографії. Хірургічна анатомія передньої черевної стінки 

дорослих людей в літературі висвітлюється широко [1-6]. Але роботи, які б 

давали повне уявлення про хірургічну анатомію передньої черевної стінки в 

ранньому періоді онтогенезу людини, майже відсутні. Не вивчено топогра-

фоанатомічні особливості білої лінії, піхв прямих м’язів живота, безм’язових 

ділянок передньої черевної стінки. Подібні дані будуть цінними для практич-

них лікарів під час корекції різноманітної хірургічної патології черевної стін-

ки у новонароджених та дітей раннього віку. 

Мета дослідження. Вивчити особливості топографії білої лінії та піхв 

прямих м’язів живота у плодів людини. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 29 трупах плодів лю-

дини віком від 4-10 місяців методами макромікропрепарування, виготов-

лення топографоанатомічних зрізів, ін’єкції судин з наступною рентгеногра-

фією та комп’ютерної томографії. 

Результати дослідження. При пошаровому препаруванні передньої 

черевної стінки виявляються судини, які пронизують прямі м’язи живота. 

Найбільша їх кількість визначається в пупковій ділянці. Прямий м’яз має 2-4 

сухожилкові перетинки, які з’єднані тільки з передньою стінкою піхви. Між 

передньою пластинкою піхви та волокнами прямих м’язів клітковина майже 

відсутня. Сухожилкові перетинки прямих м’язів розміщені косо: краніокау-

дально і латеромедіально. Їх ширина найбільша біля пупкового кільця. 

Між бічними краями прямих м’язів і медіальними краями м’язових час-

тин широких м’язів живота спостерігаються латеральні безм’язові ділянки у 

вигляді дугоподібних щілин. Вони більше виражені вище пупкового кільця. 

На всіх досліджених макропрепаратах більшу ширину вони мали справа. Ши-

рина бічних безм’язових проміжків на рівні l. costalis досягала: справа – 0,65 

 0,04 см, зліва – 0,4  0,05 см. 

Від мечоподібного відростка до точки, яка розміщена на 0,3-1,0 см ни-

жче пупка, піхва прямих м’язів має передню і задню стінку, а нижче три апо-

неврози широких м’язів покривають передню поверхню прямих м’язів жи-

вота, утворюючи їх передню стінку. Піхви прямих м’язів представлені відно-

сно замкнутим фасціально-апоневротичним простором, добре вираженим під 

кінець плодового періоду розвитку. Вони мають форму плоскої щілини.  

У плодів 8-10 місяців, крім передньої і задньої, візуалізуються латера-

льні та медіальні стінки піхви прямих м’язів. Фасціально-апоневротичні ву-

зли утворені розщепленням і зрощенням апоневрозів широких м’язів живота. 

Параректальний фасціальний вузол простягається вздовж бічного краю пря-
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мого м’яза живота і прикріплюється до реберної дуги та лобкового горбика. 

Сухожилкові перетинки прямого м’яза міцно зрощені з параректальним фас-

ціальним вузлом. Подібні зрощення виявляються вище проекції дугоподібної 

лінії (Дугласа) між сухожилковими перетинками та передньою стінкою піхви 

прямого м’яза живота, ближче до бічного його краю. Зрощення їх із задньою 

стінкою піхви не виражене. Нижче пупкового кільця зрощення між нижною 

сухожилковою перетинкою і піхвою прямого м’яза живота спостерігаються 

лише на передній поверхні та в межах його бічного краю. Серединний фасці-

альний вузол простягається від мечоподібного відростка до лобкового зро-

щення і відповідає білій лінії живота. 

Ширина білої лінії живота з розвитком плодів поступово збільшується. 

У плодів 4-6 місяців у ділянці від мечоподібного відростка до пупка біла лі-

нія має майже однакову ширину. Починаючи з 7-го місяця, вона найширша 

біля пупкового кільця (0,75  0,03 см). У напрямку від пупка до лобкового 

зрощення її ширина поступово зменшується. Перед народженням нижче пуп-

кового кільця ширина білої лінії становить 0,38  0,06 см, а на відстані 0,5 см 

від нього – 0,15  0,03 см. 

Біла лінія і прямі м’язи живота у плодів кровопостачаються верхньою 

та нижньою надчеревними артеріями. Верхні надчеревні артерії проникають 

у піхву прямого м’яза між основою мечоподібного відростка та хрящем VII 

ребра. У 10 випадках верхня надчеревна артерія мала магістальний тип бу-

дови, у 19 – розсипний. Нижня надчеревна артерія частіше (20 із 29) простя-

галася посередині ширини прямого м’яза і рідше – біля його бічного краю. 

На всіх досліджених макропрепаратах нижня надчеревна артерія мала магіс-

тальний тип будови. Починаючи з 5-го місяця розвитку, чітко виявляються 

анастомози між однойменними та верхніми і нижніми надчеревними артері-

ями. 

Висновки. 1. Латеральні безм’язові проміжки передньобічної стінки 

живота у плодів мають більшу площу справа. 2. У плодів 8-10 місяців чітко 

виявляються серединий і параректальний фасціальні вузли.  
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 ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ 

НИРОК ПЛОДА З ПОХІДНИМИ ПЕРВИННОЇ КИШКИ 
 

Морфологічна та генетична своєрідність нирок, їх багатогранне функціона-

льне призначення як ефекторних органів, що забезпечують коливання водно-

іонного гомеостазу в оптимальних для життєдіяльності органзіму межах, 

спричиняють практичне зацікавлення дослідників різних спеціальностей що-

до вивчення морфології цих органів. Цікавість вчених до будови і топографії 

нирок у плодовому періоді онтогенезу визначається їх значенням у цьому ві-

ковому періоді. Адже досягнення медичної ембріології повинні відіграти ви-

рішальну роль у профілактиці перинатальної патології [2]. 

Нирки, розвиваючись у тісному морфологічному зв’язку з наднирко-

вими залозами, одночасно стикаються з похідними первинної кишки. В нау-

ковій літературі, присвяченій внутрішньоутробному розвитку нирок людини 

[6-8], всебічно висвітлені особливості їх ембріогенезу. Однак дані про взає-

мовідношення нирок з дванадцятипалою та ободовою кишками в процесі ро-

звитку майже відсутні, хоча названі органи досить часто є об’єктами опера-

тивних втручань у новонароджених дітей. Дане повідомлення є продовжен-

ням проведених раніше досліджень [3, 5, 9]. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 105 трупах плодів 4-10 

місяців методами препарування, виготовлення топографоанатомічних зрізів 

на рівні XII грудного – IV поперекового хребців, скульптурним методом та 

рентгенографії. Вік об’єктів визначали за Б.М.Петтеном [13] на підставі ви-

мірювань тім’яно-куприкової та тім’яно-п’яткової довжин. Перед виготов-

ленням топографоанатомічних зрізів препарати зберігали впродовж 1-1,5 міс. 

у спеціальному розчині [14], в якому м’які тканини ущільнюються, а кісткова 

тканина декальцинується. 

Результати дослідження та їх обговорення. Внаслідок ембріональ-

ного повороту кишечнику [12] та одночасного каудокраніального “перемі-

щення” вторинних нирок [11], останні зазнають додаткового покриття, як це 

має місце з боку ембріонального панкреатодуоденального органокомплексу 

[1].  Результатом цього перетворення є щільна фіксація до передньої поверхні 

постійних нирок похідних первинної кишки [10].  

На препаратах плодів у межах нижньої половини медіального краю, 

спереду ниркової миски та примискового сегмента сечовода нирки стика-

ються з дванадцятипалою кишкою: права з низхідною її частиною, а ліва – з 

висхідною. Спостерігається це у більшості плодів справа і майже в половини 

випадків зліва (табл. 1). Варто підкреслити, що з розвитком плодів частота 

взаємопримикання нирок і дванадцятипалої кишки, як справа, так і зліва, де-

що зменшується.  

Як показали власні дослідження, взаємовідношення нирок з дванадця-

типалою кишкою за умови їх типових скелетопій залежать від зовнішньої бу-

дови останньої [4]. Нирки здебільшого стикаються з кишкою кільцеподібної 
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та U-подібної форми. У разі V- та C-подібної дванадцятипалої кишки зазна-

чене взаємопримикання органів не характерне. 

 

Таблиця 1 

Взаємовідношення нирок з дванадцятипалою кишкою у плодів 

 

Вік 

плодів 

(міс.) 

n % Нирка стикається з двана-

дцятипалою кишкою 

Нирка не стикається з 

дванадцятипалою кишкою 

права ліва права Ліва 

n % n % n % n % 

4-5 30 28,6 26 86,7 19 63,3 4 13,3 11 36,7 

6-7 37 35,2 31 83,8 17 45,9 6 16,2 20 54,1 

8-10 38 36,2 30 78,9 17 39,5 8 21,1 23 60,5 

Всього 105 100 87 82,9 51 48,6 18 17,1 54 51,4 

 

На відміну від характерних взаємовідношень із дванадцятипалою киш-

кою, з ободовою кишкою нирки стикаються різними своїми ділянками. Вод-

ночас взаємовідношення нирок з висхідною та низхідною частинами ободо-

вої кишки неоднакове. Якщо справа ободова кишка по відношенню до поздо-

вжньої осі нирки примикає вздовж або косо, то зліва – тільки вздовж, при-

чому, більше зміщуючись у напрямку латерального краю. 

Справа можна виділити 4 види взаємопримикання нирки з висхідною 

ободовою кишкою: 1) нирка стикається з ободовою кишкою своєю нижньою 

третиною; 2) середньою третиною; 3) бічним краєм; 4) медіальним краєм. 

Частіше трапляється перший і другий варіанти їх взаємовідношень, найрідше 

– четвертий (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Взаємовідношення правої нирки з висхідною ободовою кишкою у плодів 

 

Вік 

плодів 

(міс.) 

n % Нирка стикається з ободовою кишкою Нирка не 

стикається з 

ободовою 

кишкою 

латеральним 

краєм 

середньою 

третиною 

нижньою 

третиною 

медіальним 

краєм 

n % n % n % N % n % 

4-5 30 28,6 4 13,3 10 33,3 13 43,3 2 6,7 1 3,3 

6-7 37 35,2 3 8,1 11 29,7 17 46,0 5 13,5 1 2,7 

8-10 38 36,2 4 10,5 10 26,3 20 52,6 1 2,6 3 8,0 

Всього 105 100 11 10,5 31 29,5 50 47,6 8 7,6 5 4,8 

 

Зліва розрізняються 3 види взаємовідношень нирки з низхідною ободо-

вою кишкою: 1) нирка стикається з ободовою кишкою середньою третиною 

своєї ширини; 2) латеральною третиною своєї ширини; 3) бічним краєм. Час-
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тіше низхідна ободова кишка примикає до лівої нирки в межах латеральної 

третини ширини, найрідше – до середньої третини її ширини (табл. 3). В 

окремих випадках взаємопримикання нирок та ободової кишки не виявлено, 

що було зумовлено особливою топографією останньої.  

 

Таблиця 3 

Взаємовідношення лівої нирки з низхідною ободовою кишкою у 

плодів 

 

Вік 

плодів 

(міс.) 

n % Нирка стикається з ободовою кишкою Нирка не 

стикається 

з ободовою 

кишкою 

середньою 

третиною 

ширини 

латеральною 

третиною 

ширини 

латеральним 

краєм 

n % n % n % n % 

4-5 30 28,6 5 16,7 11 36,7 13 43,3 1 3,3 

6-7 37 35,2 5 13,5 18 48,7 13 35,1 1 2,7 

8-10 38 36,2 6 15,8 15 39,5 13 34,2 4 10,5 

Всього 105 100 16 15,2 44 41,9 39 37,1 6 5,7 

 

Вважаємо, що наведені особливості топографоанатомічних взаємовід-

ношень нирок з дванадцятипалою та ободовою кишками у плодів зумовлені 

їх тісним взаємозв’язком з ембріональними перетвореннями первинної ки-

шки та її похідними в зародковому та передплодовому періодах онтогенезу. 

Висновок. 1. У плодів права нирка стикається з висхідною ободовою 

кишкою частіше своєю нижньою або середньою третиною, а ліва нирка з 

низхідною ободовою кишкою – латеральною третиною своєї ширини та біч-

ним краєм. 2. Медіальним краєм нирки стикаються з дванадцятипалою киш-

кою, причому справа частіше, ніж зліва. 3. Результати досліджень свідчать 

про властиву для плодів нормальну асиметрію нирок за синтопією.  
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АНАТОМІЯ НАДНИРКОВИХ АРТЕРІЙ  

У ПЛОДІВ 9-10 МІСЯЦІВ 
 

 

Збагнути структурну організацію певного органа без врахування особ-

ливостей його кровопостачання в пренатальному періоді онтогенезу досить 

складно. Пізнання сутності та уточнення часу появи тих чи інших перетво-

рень, котрі в цілому забезпечують системогенез плода, сприяє раціональному 

науковому тлумаченню інших медичних дисциплін [1]. Незважаючи на чи-

малу кількість наукових досліджень з морфології судинної системи в постна-

тальному періоді [2, 3, 5, 6], динаміці пренатального формування наднирко-

вих артерій приділено мало уваги, що потребує подальшої наукової розробки 

[4]. 

Мета дослідження. З’ясувати типову та варіантну анатомію наднирко-

вих артерій у пізніх плодів. 

Матеріал і методи. Дослідження особливостей кровопостачання над-

ниркових залоз у 9-10-місячних плодів (18 препаратів 311,0-375,0 мм 

тім’яно-куприкової довжини [ТКД]) проведено методами макроскопії, 

ін’єкції з наступною корозією, рентгенографії та морфометрії. 

Результати дослідження. При вивченні архітектоніки артеріальної си-

стеми надниркових залоз наприкінці плодового періоду на 13 препаратах ми 

спостерігали змішану форму кровопостачання органа за участю трьох груп 

артерій (верхніх, середніх та нижніх). Рідше (4) трапляється аортальна форма 

кровопостачання залози за рахунок сегментарних гілок черевної частини ао-

рти. На одному препараті (плід 370,0 мм ТКД) виявлена ниркова форма, при 

якій надниркові артерії починалися від ниркових. 

Верхні надниркові артерії виявлені у ввипадках. Кількість цих артерій 

коливається від 2 до 13, більшість з них ділиться дихотомічно. Діаметр верх-

ніх надниркових артерій становить: справа – 0,63±0,04 мм, зліва – 0,51±0,05 

мм. Основні верхні надниркові артерії, як правило, відходять (послідовно чи 

концентровано) від нижньої діафрагмальної артерії на рівні (чи ледь вище) 

верхнього полюса органа. Гілки прямують паралельно одна до другої, кіль-

кість гілок другого порядку становить: справа – 6-9, зліва – 5-7. Вони відга-

лужуються під кутом 45-90
о
, діаметр їх становить 0,1±0,02 мм. 

На 4 препаратах виявлені додаткові верхні надниркові артерії, діамет-

ром 0,2±0,05 мм. Джерелами цих судин є: аорта, черевний стовбур (рис. 1), 

верхня брижова (рис. 2) та протилежна нижня діафрагмальна артерії. Верхні 

надниркові артерії кровопостачають половину передньої та 2/3 задньої пове-

рхонь органа. 

Середні надниркові артерії виявлені на 15 препаратах. Кількість їх ко-

ливається від 1 до 4. Біля медіального краю органа середні надниркові артерії 

віддають 2-4 гілки: передню, верхню, середню та нижню. Передня гілка роз-

міщується в межах поперечної борозни та воріт органа, верхня – прямує 
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Рис. 1. Надниркові артерії плода 375,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ри-

сунок з препарата): 1 – верхня надниркова артерія; 2 – нижня діафрагмальна 

артерія; 3 – черевний стовбур; 4 – середня надниркова артерія; 5 – аорта; 6 – 

нижня надниркова артерія; 7 – ниркова артерія. 

 

 
 

Рис. 2. Надниркові артерії плода 355,0 мм тім’яно-куприкової довжини 

(рисунок з препарата): 1 – верхня надниркова артерія; 2 – нижня діафрагма-

льна артерія; 3 – верхня брижова артерія; 4 – середня надниркова артерія; 5 – 

аорта; 6 – нижня надниркова артерія; 7 – ниркова артерія. 

 

вздовж задньонижнього краю, середня гілка розміщується в центральному, а 

нижня – в передньому відділах надниркової залози. Середня надниркова ар-

терія кровопостачає ділянку воріт органа, середню частину та задньонижній 

відділ надниркової залози. У разі наявності 2-4 середніх надниркових арте-

рій, найбільша з них повторює напрямок основного стовбура (рис. 3). Діа-
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метр середньої надниркової артерії становить 0,61±0,14 мм. У ділянці воріт 

залози вона ділиться на 3-4 гілки другого-третього порядків, діаметром 0,1 

мм. Кут відгалуження цих гілок становить 25-40
о
. Середня надниркова арте-

рія, як правило, бере початок нижче черевного стовбура. Середні додаткові 

надниркові артерії виявлені в 4 випадках. Джерелами цих судин є черевний 

стовбур, нижня діафрагмальна, ниркова та верхня брижова артерії. Середня 

надниркова артерія віддає по 1-2 гілки до ніжок поперекової частини ді-

афрагми. 

 

 
 

Рис. 3. Надниркові артерії плода 355,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ри-

сунок з препарата): 1 – верхня надниркова артерія; 2 – нижня діафрагмальна 

артерія; 3 – середня надниркова артерія; 4 – аорта; 5 – нижня надниркова ар-

терія; 6 – ниркова артерія. 

 

Нижні надниркові артерії виявлені на 13 препаратах. Частіше вони по-

чинаються від основного стовбура ниркових артерій. Кількість нижніх над-

ниркових артерій становить 1-3, кут відгалуження тупий, діаметр – 0,73±0,11 

мм. Стовбур нижньої надниркової артерії прямує вверх до основи залози, де 

ділиться на 3-4 гілки, які забезпечують кровопостачання передньої та задньої 

поверхонь нижньої третини органа (рис. 4). Верхня гілка прямує вздовж зад-

ньонижнього краю залози, середня гілка розміщується в задньому, нижня – в 

передньому відділах ниркової поверхні надниркової залози, передня – на пе-

редній поверхні в межах її воріт та поперечної борозни. Нижні додаткові 

надниркові артерії виявлені на 6 препаратах. Джерелами цих артерій є: сег-

ментарні гілки ниркових артерій, додаткові ниркові артерії та їх гілки, аорта, 

яєчкова (яєчникова), нижня діафрагмальна артерії. 

На одному препараті (плід 370,0 мм ТКД) справа спостерігали відгалу 
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Рис. 4. Надниркові артерії плода 327,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ри-

сунок з препарата): 1 – верхня надниркова артерія; 2 – нижня діафрагмальна 

артерія; 3 – середня надниркова артерія; 4 – аорта; 5 – нижня надниркова ар-

терія; 6 – ниркова артерія. 

 

ження всіх правобічних надниркових артерій, зокрема й нижньої діафрагма-

льної, від правої ниркової артерії (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Надниркові артерії плода 370,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ри-

сунок з препарата): 1 – верхня надниркова артерія; 2 – нижня діафрагмальна 

артерія; 3 – середня надниркова артерія; 4 – аорта; 5 – нижня надниркова ар-

терія; 6 – ниркова артерія.  
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Артерія жирової капсули нирки, замикаючи кільце судин, які прямують 

до надниркової залози, є одним із джерел нижніх додаткових надниркових 

артерій. Артерія жирової капсули нирки віддає 1-4 гілки, починається безпо-

середньо від аорти або ниркової артерії (від основного стовбура або її гілок). 

Додаткові (верхні, середні та нижні) артерії надниркових залоз нами вияв-

лено на 6 препаратах, частіше зліва. Кількість додаткових надниркових арте-

рій коливається від 1 до 6. 

Характерний взаємозв’язок між чисельністю основних надниркових ар-

терій та формою надниркової залози. Для трапецієподібної форми органа 

властива найбільша кількість середніх надниркових артерій, для залози три-

кутної форми притаманна більша чисельність верхніх надниркових артерій. 

Виявлено, що справа більше верхніх, а зліва більше середніх надниркових 

артерій. 

Для артерій надниркових залоз властивий магістральний тип будови. 

Основна їх кількість визначається вздовж верхнього краю та медіального 

відділу органа. Кінцеві гілки надниркових артерій прямують до бічного краю 

та нижньолатерального кута залози. 

Отже, у пізніх плодів нами встановлено три форми кровопостачання 

надниркових залоз: змішана (72 %), аортальна (22 %) та ниркова (6 %). Аор-

тальна форма є відображенням крайнього ступеня розвитку артерій первин-

ної нирки, ниркова – вісцеральних сегментраних гілок черевної частини ао-

рти. 

Висновки. 1. Вираженість гілок (верхньої, середньої, нижньої та пе-

редньої) нижньої надниркової артерії залежить від розвитку середньої над-

ниркової артерії. Середня надниркова артерія кровопостачає задньонижній 

відділ надниркової залози, а нижня – передньонижній. 2. Найбільша чисель-

ність судин надниркових залоз властива для верхніх основних та нижніх до-

даткових надниркових артерій. 
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АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЄЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  

 

 
Частота урологічної патології в новонароджених дітей останнім часом зрос-

тає [2, 15]. Збільшення цієї групи хворих зумовлене як зростанням частоти 

природжених вад сечової системи, так і поліпшенням антенатальної діагнос-

тики [6, 13]. Патологічні зміни пієлоуретерального сегмента (ПУС) призво-

дять до уродинамічних розладів, розширення чашечко-мискової системи ни-

рки з наступним розвитком пієлоектазії [27], гідронефрозу [24, 26, 30], пієло-

нефриту, нефролітіазу, вазоренальної гіпертензії [20, 21, 34, 35]. 

Рання діагностика уродинамічних розладів за допомогою ультрасоног-

рафії, фармакоехографії, діуретичної ультрасонографії, радіоізотопної рено-

графії визначає вибір оптимального методу хірургічної корекції та прогнозу-

вання перебігу захворювання [5, 29].  

Розвиток мікрохірургічних технологій на екстраренальних сечових 

шляхах неможливий без вивчення анатомії ПУС [7, 22, 31, 32]. Тлумачення 

результатів дослідження ПУС та обсяг малоінвазивних втручань потребують 

подальшого уточнення будови і становлення його топографії в пре- і постна-

тальному періодах онтогенезу людини [8, 23], зіставлення результатів мор-

фологічного та клінічного дослідженнь [3, 4], з’ясування його кількісної ана-

томії [11]. Аналіз літератури виявив уривчастість та суперечливість даних 

щодо особливостей будови і топографії ПУС в перинатальному періоді онто-

генезу. Не визначена хронологічна послідовність становлення топографії 

ПУС, кровопостачання та венозного відтоку у плодів та новонароджених, не 

з’ясовані особливості мікроанатомії його стінок.  

Мета дослідження. Визначити динаміку становлення топографії та бу-

дови ПУС у плодовому та неонатальному періодах онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 87 трупах плодів і 15 

трупах новонароджених людини, одержаних з акушерсько-гінекологічних і 

патологоанатомічних відділень лікувальних закладів м. Чернівці. Дослі-

дження трупів плодів масою понад 500,0 г, а також трупів новонароджених 

проводили безпосередньо в прозекторській Чернівецької обласної дитячої 

лікарні. 

Періоди внутрішньоутробного розвитку систематизовані за класифіка-

цією Г.А.Шмидта [17] з врахуванням Інструкції з визначення критеріїв пери-

натального періоду, живонародженості та мертвонародженості, затвердженої 

Наказом МОЗ України від 29.03.2006 р. № 179 Вік об’єктів дослідження ви-

значали за зведеними таблицями Б.М.Пэттена [12], Б.П.Хватова і 

Ю.Н.Шаповалова [16] на підставі вимірювання тім’яно-куприкової (ТКД) та 

тім’яно-п’яткової довжини (ТПД).  

Дослідження проведено такими методами: макромікроскопія, звичайне 

та тонке препарування під контролем мікроскопа МБС-10, ін’єкція ПУС та 
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ниркових судин з наступною рентгенографією, графічне реконструювання, 

виготовлення топографоанатомічних зрізів, органометрія. Статистичну обро-

бку цифрових даних здійснювали з використанням непараметричних методів 

оцінки за допомогою ліцензійної версії програми “StatPlus Professional 3.5.3” 

(AnalystSoft, Україна). Оцінювали правильність розподілу ознак за кожним з 

варіаційних рядів, середні значення за кожною ознакою, стандартні відхи-

лення.  

Результати дослідження та їх обговорення. На початку плодового 

періоду ПУС являє собою ділянку проксимальної частини сечовода на межі з 

лійкоподібним звуженням ниркової миски, де він утворює вигин. Поділяємо 

думку L.Kallai et al. [28], В.В.Ростовской и др. [13] про те, що ПУС – це ни-

жня межа верхнього цистоїду сечових шляхів. Топографія ПУС, як анатоміч-

ної ланки між чашечко-мисковою системою нирки та сечоводом, значною 

мірою визначається особливостями просторової будови нирки – її морфомет-

ричними показниками, розміщенням, індивідуальними особливостями її во-

ріт, ниркових судин тощо, на що звертає увагу більшість дослідників. Тому 

будь-які анатомічні варіанти нирок та судин заочеревинного простору (ано-

мальні ниркові судини, нефроптоз) неодмінно позначаються на топографії 

ПУС, а подекуди можуть бути причиною природжених вад та порушень уро-

динаміки. За даними наших досліджень, співвідношенню бобоподібної та 

овальної форм нирок притаманна часова динаміка. Якщо на початку плодо-

вого періоду переважає овальна форма нирки, то з 6-го місяця встановлю-

ється чітка тенденція до переважання овальної форми, а в пізніх плодів та 

новонароджених майже вдвічі частіше визначається бобоподібна форма. Са-

ме цю форму зовнішньої будови нирок слід вважати онтогенетично зрілою. У 

всіх спостереженнях нирки мали часточкову будову, а їх поздовжні осі ви-

значалися майже паралельно хребетному стовпу. 

Упродовж плодового періоду верхній кінець правої нирки знаходиться 

на рівні 12-го грудного – I-го поперекового хребців, лівої нирки – 12-го груд-

ного хребця. Нижній кінець обох нирок визначається на рівні 3-4 попереко-

вих хребців. Ліва нирка вище правої на висоту тіла або половини одного хре-

бця. Виявлено нерівномірне зростання розмірів нирок. Протягом 4-го та 6-7 

місяців темпи зростання товщини нирок, порівняно з іншими розмірами, спо-

вільнені. Прискорене збільшення товщини нирок відбувається у 8-місячних 

плодів.  

Зміна форми нирок пов’язана зі змінами просторової будови ниркових 

воріт, а отже, і взаємовідношень ниркових судин з нирковою мискою та 

ПУС. Співвідношення відкритої та компактної форм ниркових воріт упро-

довж плодового періоду змінюється: до 6-го місяця переважає відкрита фо-

рма воріт нирки, з кінця 7-го – початку 8-го місяців на більшості препаратів 

простежується компактна форма воріт. У новонароджених компактна форма 

спостерігається втричі частіше за відкриту. 

Тісні топографоанатомічні взаємовідношення ниркової миски та ПУС з 



230 

 

нирковими судинами при компактній формі ниркових воріт можуть бути 

анатомічною передумовою порушення уродинаміки за умов варіантів розга-

луження ниркових судин або існування аномальної судини в ділянці нирко-

вих воріт. У випадку компактної форми ниркових воріт є більша ймовірність 

компресії ПУС додатковою нижньою нирковою артерією, яка може пряму-

вати до нирки серед компонентів її ніжки. Такі варіанти вважаються однією з 

анатомічних основ розвитку гідронефрозу, мегакаліксу, пієлоектазії, вазоре-

нальної гіпертензії, пієлонефриту, нефролітіазу, пролежня передньої стінки 

ПУС та ниркової миски [14, 33]. 

Майже одночасно зі змінами форми ниркових воріт змінюється їх про-

сторова орієнтація: у 4-7-місячних плодів ворота спрямовані вперед і медіа-

льно, з 8-го місяця – медіально. Така просторова перебудова викликає утво-

рення незначного вентрального вигину ПУС, що є сприятливішим з функціо-

нального погляду, оскільки значно зменшується ймовірність вазоренальних 

конфліктів та їх несприятливих наслідків для пасажу сечі на рівні проксима-

льного цистоїда верхніх сечових шляхів. 

Як відомо [1, 22], певні труднощі виникають під час операційного дос-

тупу до ниркових воріт та ПУС з боку черевної порожнини. З 8-го місяця 

надниркові залози своїми нижніми кінцями стикаються з елементами нирко-

вої ніжки, а наприкінці плодового періоду та в новонароджених покривають 

їх спереду (6 спостережень). Огинаючи і повторюючи рельєф медіального 

краю нирки, ПУС утворює незначну медіально спрямовану дугу. Сечовід по-

вертає вниз і вентрально під кутом 80° (справа) та 85° (зліва). Довжина ПУС 

інтенсивно зростає протягом 4-го і 6-го місяців та наприкінці внутрішньоут-

робного розвитку, сповільнені темпи спостерігаються протягом 5-го та 7-9 

місяців (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка зростання розмірів пієлоуретерального сегмента в перина-

тальному періоді. 

 

Прискорене зростання його діаметра простежується на 6-7 місяцях та в 

новонароджених, сповільнення – на 4-му та 8-9 місяцях. Отже, довжина та 

діаметр ПУС зростають нерівномірно, що можна пояснити перебігом інтен-
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сивних процесів його формоутворення на початку плодового періоду, напри-

кінці 6-го, на початку 7-го місяців та в новонароджених. Слід зауважити, що 

в новонароджених переважно зростає діаметр ПУС.  

На початку плодового періоду (4-5 місяці) скелетотопічно ПУС розмі-

щується майже на одному рівні по відношенню до хребта – на рівні проміжку 

між 2-м і 3-м поперековими хребцями. Починаючи з 6-го місяця, ПУС зліва 

визначається на рівні середньої третини 2-го поперекового хребця, а справа – 

на рівні середньої третини 3-го поперекового хребця.  

Взаємовідношення ПУС з нирковими судинами справа і зліва майже 

однакові і протягом перинатального періоду суттєво не змінюється. Вентра-

льніше ПУС у напрямку ззаду наперед визначаються ниркова артерія, розга-

лужена на 2-4 гілки, ниркова вена, сформована 2-3 джерелами. Ниркова вена 

розміщується попереду ПУС і нижче гілок ниркової артерії. Взаєморозташу-

вання елементів ниркової ніжки поза воротами нирки таке: зверху знахо-

диться ниркова артерія, попереду неї і нижче – вена, ззаду – ниркова миска і 

ПУС. У воротах нирки венозні судини після виходу з її паренхіми оточують 

відповідну артерію з усіх боків. Судини простягаються як спереду, так і ззаду 

ниркової миски. Виявлені варіанти топографії ниркових судин та аномальне 

їх розміщення по відношенню до ПУС можуть призводити до виникнення 

природженої патології нирок. Додаткові ниркові артерії виявлені на 4 препа-

ратах плодів жіночої статі, численні ниркові вени – на 4 препаратах плодів 

чоловічої статі. У 2 випадках у цих плодів спостерігалися ознаки гідронеф-

розу, причинами якого були нефроптоз, компресія ПУС судинами та переги-

нання проксимальної частини сечовода. 

Тісні анатомічні взаємовідношення ПУС з органами черевної порож-

нини є одним із факторів, які визначають його форму. Так, ПУС сплюснутий 

в передньозадньому напрямку. Разом з черевною частиною сечовода він роз-

міщений на рівні великого поперекового м’яза, перетинаючи його краніо-

каудально і латеромедіально. ПУС утворює дугу з медіальною опуклістю. 

Медіальніше правого ПУС безпосередньо простягається нижня порожниста 

вена, медіальніше лівого – аорта. Вентральніше ПУС на рівні виходу його з-

під медіального краю нирок простягаються яєчкові (яєчникові) судини. Вент-

ральніше пристінкової очеревини розміщуються петлі кишечнику. Сліпа ки-

шка з червоподібним відростком знаходиться латеральніше правого ПУС (на 

рівні нижнього кінця правої нирки). Внаслідок того, що висхідна ободова 

кишка розташовується на передній поверхні правої нирки, а низхідна вздовж 

латерального краю лівої нирки, правий ПУС визначається ближче до ободо-

вої кишки, ніж лівий. 

Кровопостачання ПУС здійснюється сечовідними гілочками ниркової, 

яєчкової (яєчникової) та капсулярних артерій нирки. Низхідні та висхідні ар-

теріальні гілочки анастомозують між собою в ділянці ПУС та проксималь-

ного відділу сечовода. На окремих препаратах виявляються сечовідні гілочки 

від аорти та спільних клубових артерій. Більшість судин розташовується на 
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верхньомедіальній поверхні ПУС. На його стінках судини діляться на пе-

редні та задні гілочки, від яких відгалужуються дрібніші гілочки. Простежу-

ються анастомози цих гілочок між собою на стінках сечоводів. Отже, гілочки 

сечовідних артерій в межах ПУС поділені на три групи – передню, медіальну 

та задню.  

Наприкінці плодового періоду гілочки сечовідних артерій набувають 

звивистої форми. Мабуть, ця особливість їх будови зумовлена нерівномірним 

зростанням довжини судин по відношенню до ПУС. В цей же період приско-

рюється темп зростання діаметра сечовідних артерій (рис. 2), як і на початку 

плодового періоду. Сповільнення темпів зростання діаметра артерій спосте-

рігається впродовж 5-6 місяців. Ці періоди можна вважати критичними з пог-

ляду можливого виникнення варіантів топографоанатомічних взаємовідно-

шень ПУС та сечовідних судин. Варто зазначити, що звивиста форма артері-

альних гілочок на стінках ПУС та проксимального відділу сечовода певною 

мірою може компенсувати їх деформації та зміщення, викликані синтопічним 

впливом суміжних органів.  

 

 
Рис. 2. Динаміка зростання діаметра сечовідних артерій у перинатальному 

періоді. 

 

ПУС оточений жировим прошарком, який більше виражений ззаду. На-

вколосечовідна жирова клітковина зверху сполучається з навколонирковою 

клітковиною, оточеною листками заочеревинної фасції. Остання віддає до 

ПУС фасціальні відростки. Поділяємо припущення K.Khamanarong et at. [18] 

про те, що клітковинний простір навколо ПУС може згладжувати судинні 

пульсації та компенсувати його компресію аномальними нирковими суди-

нами. Менша кількість жирової клітковини попереду ПУС зумовлює можли-

вість утворення пролежнів його передньої стінки при тривалому контакті з 

аберантною нижньою нирковою веною, що може призвести до вазоуретера-

льного конфлікту з порушенням уродинаміки. 

Венозний відтік від ПУС здійснюється у двох напрямках: проксима-

льно – в ниркові вени, дистально – в сечовідні, капсулярні та яєчкові (яєчни-

кові) вени. Венозні гілочки з’єднуються і утворюють велику судину на лате-
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ральній поверхні ПУС та проксимальній частині сечовода. Повторюючи ви-

гин сегмента, вона має дугоподібну форму. Завдяки цьому колектору венозна 

кров від ПУС може відтікати вверх або вниз навіть при оклюзії одного з кін-

ців сечовідної вени. Отже, можна стверджувати про існування своєрідного 

венозного кола в межах ПУС, яке забезпечує дренування венозної крові в си-

стему нижньої порожнистої вени двома напрямками. Така особливість від-

току венозної крові від стінок ПУС та проксимальної частини сечовода не-

прямо свідчить про важливу роль судинного компонента в його замикальній 

функції.  

Мікроскопічно стінка ПУС складається з чотирьох оболонок: слизової, 

підслизової, м’язової та адвентиційної. Для тлумачення особливостей мікро-

скопічної та функціональної анатомії ПУС варто звернути увагу на його фут-

лярну будову: до зовнішнього футляра відноситься адвентиційна оболонка, 

до середнього – м’язова, а до внутрішнього – слизова та підслизова оболо-

нки. 

Слизова оболонка утворена двома шарами – епітеліальним та власною 

пластинкою слизової оболонки. У нижньому відділі ПУС кількість її клітин-

них шарів на початку плодового періоду налічує 4-6, наприкінці – 6-12. У 

проксимальному відділі ПУС слизова оболонка утворює тільки 2-3 шари клі-

тин. Завдяки розвинутій підслизовій основі слизова оболонка утворює чис-

ленні косо орієнтовані складки, а в дистальній частині – переважно поздов-

жні, тому на поперечних зрізах просвіт ПУС має зірчасту форму. Власна пла-

стинка слизової оболонки складається з пухкої волокнистої сполучної тка-

нини. Наявність складок та перехідного епітелію, який має властивість до ро-

зтягнення, може створювати умови для значного розширення просвіту ПУС 

без порушення його цілісності [19, 25]. 

Середній футляр ПУС представлений м’язовою оболонкою. У плодо-

вому періоді простежується певна динаміка просторової організації її архіте-

ктоніки. У 4-5-місячних плодів міоцити формують циркулярно-спіральні пу-

чки. Вони анастомозують із суміжними міоцитами і за архітектонікою поді-

бні до гілчастого сплетення. У проксимальному відділі ПУС кількість пучків 

міоцитів менша, порівняно з дистальним. У плодів 6-7 місяців міоцити 

м’язової оболонки переходять з ниркової миски на сечовід спіралеподібно. 

Наприкінці 7-го місяця визначаються два шари м’язової оболонки: зовнішній 

має переважно спірально-циркулярний напрямок міоцитів, а внутрішній – 

спірально-поздовжній. У латеральній стінці ПУС пучки міоцитів розміщені 

косо у вигляді зустрічних спіралей, між якими простежуються судини. 

Останні сполучають кавернозоподібні вени підслизової основи з субадвенти-

ційними. Петлеподібні пучки міоцитів виявлені в межах найбільших складок 

слизової оболонки. В цих констрикторних ділянках спостерігається більша 

кількість судин. 

У підслизовій основі виявлені венозні судини, схожі на кавернозоподі-

бні структури. У м’язовій оболонці між міоцитами простягаються проникні 
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вени, які сполучають судини підслизової основи та адвентиційної оболонки. 

Отже, для ПУС притаманна триярусна будова венозної системи, відтік крові 

здійснюється з підслизової основи через проникні вени м’язової оболонки в 

субадвентиційні судини. Гілочки сечовідних артерій, які оточені венозними 

сплетеннями, простягаються в адвентиційній оболонці і також пронизують 

м’язову оболонку, повторюючи напрямок косо-циркулярних гладень-

ком’язових пучків. Зважаючи на зазначену особливість міоангіоархітекто-

ніки, можна припустити, що в ділянці ПУС вони виконують роль фізіологіч-

ного замикача. Функцію замикача забезпечує особливий розподіл міоцитів, 

оскільки циркулярний шар ниркової миски продовжується на сечовід у формі 

спіралі, а на рівні ПУС міофасцикули мають переважно циркулярно-спіра-

льне спрямування.  

Зовнішній футляр ПУС утворений адвентиційною оболонкою, яка 

складається з пухкої волокнистої сполучної тканини, в якій міститься багато 

еластичних волокон. Адвентиційна оболонка є продовженням клітковини ни-

ркової пазухи, яка сполучається з навколонирковою та навколосечовідною 

клітковиною і містить сечовідні судини та нерви.  

Враховуючи гістотопографічні особливості ангіо- та міоархітектоніки 

ПУС, вважаємо, що роль фізіологічного замикача верхніх сечових шляхів у 

перинатальному періоді забезпечується взаємодією судинного і м’язового 

компонентів, як це має місце у дорослих [7, 10]. Судинний компонент зами-

кального апарату ПУС забезпечується венами, розміщеними у його стінці в 

три яруси: 1) кавернозоподібні вени підслизової основи; 2) міжм’язові про-

никні вени м’язової оболонки; 3) вени фіброеластичної адвентиційної оболо-

нки. Останні утворюють сплетення навколо гілочок сечовідних артерій і фо-

рмують притоки сечовідних вен, найбільша з яких знаходиться на латераль-

ній стінці ПУС.  

Підслизові кавернозоподібні вени сполучаються з адвентиційними ве-

нами завдяки сполучним гілочкам, які проникають крізь м’язову оболонку 

поперечно до осі ПУС і сконцентровані, переважно, в латеральній його сті-

нці. Навколо них міофасцикули мають петлеподібний хід і, ймовірно, відіг-

рають роль замикачів. Під час їх скорочення відтік крові від підслизової ос-

нови зменшується і, очевидно, спрацьовує судинний компонент замикача: 

наповнення кров’ю вен підслизової основи звужує просвіт ПУС за рахунок 

збільшення та змикання її складок аж до призупинення пасажу сечі. І, на-

впаки, спорожнення цих вен під час розслаблення м’язів розширює просвіт 

ПУС і пасаж сечі з ниркової миски в сечовід відновлюється. Заслуговує на 

увагу те, що відтік венозної крові від ПУС здійснюється не тільки притоками 

сечовідних вен, розміщеними в адвентиційній оболонці, а й венозними спле-

теннями навколо гілочок сечовідних артерій. Найбільша кількість венозних 

гілочок знаходиться в передньолатеральній та задньолатеральній стінках. 

М’язовий компонент замикального апарату ПУС представлений пуч-

ками міоцитів. За нашими даними, їх архітектоніка та взаємовідношення з 
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судинним компонентом різна в межах ПУС. У передньомедіальній та зад-

ньомедіальній стінках середнього відділу ПУС виявляються два шари 

м’язової оболонки – внутрішній і зовнішній. Внутрішній має переважно ко-

со-поздовжній напрямок міоцитів, а зовнішній – косо-циркулярний. У ла-

теральній стінці ПУС пучки міоцитів переплітаються навколо проникних су-

дин, утворюючи петлі. Взаємовідношення міоцитів з адвентиційними суди-

нами та проникними венами м’язової оболонки різні: притоки сечовідних су-

дин повторюють напрямок волокон, а проникні судини розміщуються попе-

речно до них.  

Отже, анатомічні компоненти ПУС, які забезпечують його фізіологічну 

замикальну функцію як проксимального цистоїда верхніх сечових шляхів, 

виявляються на 7-му місяці розвитку. 

Висновки. 1. Розміри пієлоуретерального сегмента (ПУС) в перината-

льному періоді онтогенезу збільшуються асинхронно: упродовж 4-го місяця 

інтенсивніше зростає його довжина, упродовж 7-го місяця та в новонародже-

них – діаметр. Від 4-го місяця внутрішньоутробного розвитку до періоду но-

вонародженості діаметр мисково-сечовідного звуження зростає від 0,95±0,25 

мм до 2,2±0,25 мм. 2. На початку плодового періоду (4-5 місяці) пієлоурете-

ральні сегменти визначаються на рівні міжхребцевого проміжку між ІІ і ІІІ 

поперековими хребцями. Упродовж другої половини плодового періоду від-

бувається його асиметричне зміщення: зліва – до рівня ІІ, а справа – до рівня 

ІІІ поперекових хребців. 3. У перинатальному періоді визначаються тісні ана-

томічні взаємовідношення ПУС з нирковими судинами – його передню пове-

рхню перетинають 2-4 гілочки ниркової артерії та 2-3 гілочки ниркової вени. 

4. У плодів та новонароджених м’язова оболонка ПУС утворена косо-поздо-

вжніми та косо-циркулярними пучками міоцитів. 5. Для примискового сег-

мента сечовода характерна наявність трьох внутрішньостінкових венозних 

сплетень, розміщених у підслизовій, м’язовій та адвентиційній оболонках, які 

анастомозують між собою завдяки проникним венам. 6. Кровопостачання 

ПУС у плодів та новонароджених відбувається гілочками сечовідних, яєчко-

вих (яєчникових) та капсулярних артерій нирки. 7. Венозним колектором 

ПУС є дугоподібна вена, яка знаходиться на його боковій стінці. Венозний 

відтік здійснюється у двох напрямках: краніально – в капсулярні та ниркові 

вени, каудально – в капсулярні, сечовідні та яєчкові (яєчникові) вени. 8. Ана-

томічною основою порушення уродинаміки верхніх сечових шляхів є поєд-

нання внутрішньониркового типу будови ниркової миски та наявності додат-

кових ниркових судин. 
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ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ СЕЧОВОДІВ 

У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 
 

 

Вивчення особливостей органогенезу й топографії органів плода набуває на-

разі суттєвого клiнiчного значення, зумовленого запровадженням ультразву-

кового дослiдження його розвитку [4], пренатальної дiагностики анатомічних 

вiдхилень [8, 12], хiрургiчної корекцiї деяких дефектiв плода, що знаходиться 

в утробі матерi [11, 14], анте- і перинатальної профілактики природжених вад 

внутрішніх органів [9, 10] тощо. Відомості про будову внутрішніх органів 

плода людини в цілому і сечоводів, зокрема, мають багато суттєвих прога-

лин, що не дає змоги стверджувати про анатомію плода як про сформовану 

науку [3]. 

Дане повідомлення є продовженням проведених раніше досліджень [1, 

2] і є фрагментом планової наукової роботи Буковинського державного ме-

дичного університету. 

Мета дослідження. Вивчити індивідуальні та відмінні особливості бу-

дови сечоводів, їх топографоанатомічні взаємовідношення із суміжними ор-

ганами та структурами черевної порожнини у плодовому періоді онтогенезу. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 130 ізольованих органо-

комплексах черевної порожнини, а також in situ у 105 трупів плодів людини 

віком 4-10 місяців методами препарування, виготовлення топографоанатомі-

чних зрізів, органометрії та рентгенографії. 

Результати дослідження та їх обговорення. У плодів сечоводи сплю-

щені дорсовентрально великими поперековими м’язами (ззаду) та петлями 

кишечнику (спереду). Великі поперекові м’язи сечоводи перетинають в кра-

ніокаудальному і латеромедіальному напрямку. На початку плодового пері-

оду (4-5 місяці) сечоводи спереду додатково покриті брижою ободової ки-

шки, яка відмежовує їх від петель кишечнику. По ходу сечоводів визнача-

ються три постійні вигини: в межах мисково-сечовідного сегмента, в місці 

перетину з клубовими артеріями та в межах сечовідно-міхурового сегмента. 

За формою черевної частини сечоводи у плодів є трьох видів: прямі, 

звивисті та зігнуті. Утворення додаткових вигинів у черевній частині сечово-

дів зумовлено більш низьким положенням нирки, що виявлено на нашому 

матеріалі. Типовими для плодів слід вважати сечоводи прямої форми, які 

спостерігаються найчастіше (67,2 % – справа 71,9 % – зліва). Рідше трапля-

ється звивиста їх форма (11,5 % – справа, 11,1 % – зліва). На більшості пре-

паратів виявлені вигини сечоводів у місцях їх перетину з пупковими артері-

ями (з медіальною опуклістю), прямою кишкою та шийкою матки (з латера-

льною опуклістю). У 77,0 % випадків форма правого й лівого сечоводів одна-

кова, хоча з розвитком плодів частота симетричної форми зменшується (26,4 

% – на 4-5 місяцях, 25,5 % – на 6-7 місяцях, 25,1 % – на 8-10 місяцях). 

Правий сечовід коротший, ніж лівий, що збігається з даними інших ав-
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торів [6, 7]. Упродовж плодового періоду довжина сечоводів збільшується в 

2,7 раза, у плодів 10 місяців вона становить 58,2 мм (справа) та 61,2 мм (злі-

ва). Сечоводи прямої форми найкоротші, а звивисті – найдовші. Найбільший 

діаметр сечоводів визначається в їх черевній частині, а в напрямку сечового 

міхура він поступово зменшується. Варто зазначити, що в плодів 8-10 місяців 

діаметр сечоводів різний: правий ширший, ніж лівий. Наведені дані підтвер-

джують спостереження інших дослідників [15]. 

У плодів визначаються два постійні звуження сечоводів: у межах мис-

ково-сечовідного сегмента та в місці їх впадання у сечовий міхур. Звужень 

органів на рівні їх перетину з клубовими [5, 6] та пупковими [13] артеріями 

нами не виявлено. На рівні каудального кінця нирок, паралельно до їх медіа-

льного краю, сечоводи перетинаються з яєчковими (яєчниковими) судинами, 

розташовуючись позаду них. У межах черевної частини сечоводів судини 

простягаються латеральніше і майже паралельно до них. Взаємовідношення 

сечоводів із клубовими артеріями справа і зліва різне. Правий сечовід час-

тіше перетинає зовнішню клубову артерію (73,3 %), а лівий – біфуркацію 

спільної клубової артерії (39,0 %). Рідше правий сечовід перетинався зі спі-

льною клубовою артерією (1,9 %), а лівий – із зовнішньою (28,6 %). 

Взаємовідношення сечоводів із прямою кишкою залежить від ступеня її 

наповнення. На 4-5 місяцях правий сечовід знаходився на відстані 1,8 мм від 

неї, а лівий – 2,6 мм. Починаючи з 6-го місяця, сечоводи частіше стикалися з 

бічною поверхнею прямої кишки, рідше були розміщені на відстані від неї на 

2,7 мм – правий, 3,1 мм – лівий. Чоловічі статеві залози впродовж 4-5 місяців 

знаходяться вентральніше тазових частин сечоводів, а починаючи з 6-го мі-

сяця – латеральніше, не стикаючись з ними. 

Простягаючись уздовж бічних стінок малого таза, сечоводи перетина-

ють медіально пупкові артерії, в межах приміхурового сегмента вони латера-

льно огинають сім’явиносні протоки та шийку матки. Внаслідок асиметрич-

ного розміщення матки відстань між нею та правим і лівим сечоводами різна. 

Ближче до шийки матки частіше визначається лівий сечовід. Стінку сечового 

міхура сечоводи пронизують косо: дорсовентрально, краніокаудально і лате-

ромедіально. 

Висновки. 1. Сечоводи у плодів здебільшого симетричні за формою, 

асиметричні за розмірами та відношенням до суміжних органів і структур. 2. 

Вигини черевної частини сечоводів зумовлені нетиповим розміщенням ни-

рок, а тазової – синтопічним впливом прямої кишки, шийки матки та пупко-

вих артерій. 3. У плодовому періоді розвитку передня поверхня сечоводів до-

датково покрита брижою ободової кишки. 
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ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ 

ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У 8-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ  

 

 
Поєднання відомостей про будову та функцію органів у єдине морфофункці-

ональне ціле є однією з актуальних питань клінічної анатомії [5]. Цілеспря-

моване вивчення просторово-часових взаємовідношень органів і структур у 

пренатальному періоді онтогенезу, процесу становлення їх топографії дозво-

лить розширити сучасні уявлення про загальні закономірності розвитку орга-

нів і структур, що є морфологічною основою для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових методів лікування природженої патології [3]. Антената-

льна діагностика, терапія, хірургічна корекція та профілактика патології пло-

да – найбільш суттєвий компонент репродуктивної стратегії та перинатології 

[1]. На сучасному етапі ембріологічних досліджень слід реалізувати ос-

новний принцип перинатальної медицини – ставлення до плоду як до паціє-

нта [4]. Мала кількість досліджень та фрагментарність щодо типової і варіан-

тної анатомії внутрішніх чоловічих статевих органів у плодів людини [2, 6-9] 

зумовлюють актуальність даного питання. 

Мета дослідження. Вивчити топографоанатомічні особливості внут-

рішніх чоловічих статевих органів на 8-му місяці внутрішньоутробного роз-

витку. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 24 плодах людини 

271,0-310,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД). Матеріал фіксували в 7 % 

розчині формаліну впродовж 2 тижнів, після чого методом тонкого препару-

вання під контролем бінокулярної лупи та органометріі вивчали особливості 

зовнішньої будови та синтопію внутрішніх чоловічих статевих органів. 

Результати дослідження та їх обговоренн. Наприкінці 8-го місяця 

внутрішньоутробного розвитку яєчка визначаються в пахвинному каналі біля 

поверхневого кільця. Піхвовий відросток очеревини чітко визначається не 

тільки в межах пахвинного каналу, але й за межами поверхневого кільця. Під 

час переміщення через пахвинний канал оточене очеревиною яєчко зближу-

ється з переднім листком піхвового відростка. Переміщення піхвового відро-

стка в мошонку випереджає опускання яєчка та над’яєчка. З подальшим роз-

витком оболонок яєчка і над’яєчка із піхвового відростка очеревини форму-

ється піхвова оболонка яєчка. Після завершення формування піхвової оболо-

нки яєчка передній і задній листки проксимального відділу піхвового відрос-

тка зближуються, що свідчить про початок відмежування очеревинної поро-

жнини від серозної порожнини піхвової оболонки яєчка [7, 8]. 

При дослідженні плода 290,0 мм ТКД виявлені варіанти будови і топо-

графії яєчок і над’яєчок. Праве яєчко повністю знаходиться у правому пах-

винному каналі, за винятком голівки над’яєчка, яка розміщена в порожнині 

великого таза над глибоким пахвинним кільцем (рис. 1). Діаметр правого 

глибокого пахвинного кільця становить 5 мм. Біля задньобічного краю пра-
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вого глибокого пахвинного кільця простягаються яєчкові судини. Голівка 

правого над’яєчка з усіх боків покрита очеревиною. Висота виступаючої час-

тини голівки правого над’яєчка становить 4 мм. Медіальніше голівки правого 

над’яєчка розміщена права сім’явиносна протока, яка горизонтально перети-

нала праву пупкову артерію. Із черевної порожнини очеревина продовжу-

ється у правий пахвинний канал у вигляді мішкоподібного утворення – пра-

вого піхвового відростка. Ліве яєчко, округлої форми, разом з над’яєчком 

знаходиться у лівій клубовій ямці. Нижній кінець яєчка і хвіст над’яєчка за-

нурені в ліве глибоке пахвинне кільце (діаметром 7 мм). У лівому яєчку роз-

різняються верхній і нижній кінці, передня і задня поверхні, присерединний 

та бічний краї. Присерединний край лівого яєчка примикає до лівої пупкової 

артерії. Від бічного краю яєчка вертикально вверх прямують яєчкові судини. 

Ліва яєчкова артерія простягається медіальніше від лівої яєчкової вени. Ви-

сота лівого яєчка становить 7 мм, ширина – 4 мм, товщина – 5 мм. Голівка 

лівого над’яєчка, висотою 4 мм, знаходиться над верхнім кінцем одноймен-

ного яєчка, відмежована від останнього щілиною завширшки 1 мм. У цій щі-

лині розміщений привісок лівого яєчка. Довжина тіла лівого над’яєчка стано-

вить 7 мм. Ліве яєчко і його над’яєчко покриті очеревиною з усіх боків. При-

стінковий листок очеревини занурений через ліве глибоке пахвинне кільце у 

пахвинний канал, утворюючи лівий піхвовий відросток очеревини. 
 

 
 

Рис. 1. Органи та структури таза плода 290,0 мм тім’яно-куприкової дов-

жини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – привісок лівого яє-

чка; 4 – голівка правого над’яєчка; 5 – ліве над’яєчко; 6 – глибоке пахвинне 

кільце; 7 – правий піхвовий відросток очеревини; 8 – лівий піхвовий відрос-

ток очеревини; 9 – права сім’явиносна протока; 10 – ліва сім’явиносна про-

тока; 11 – сечовий міхур; 12 – сечоводи; 13 – пупкові артерії; 14 – пахвинна 

зв’язка; 15 – пряма кишка. 
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Передміхурова залоза у 16 (67 %) плодів пірамідальної форми, у 8 (33 

%) – кулясто-сплюснутої (зверху вниз). Спостерігається подальший розвиток 

залозистих елементів у межах середніх відділів основи та інтенсивний ріст 

бічних часток у напрямку основи передміхурової залози. Бічні частини верх-

ньозаднього краю передміхурової залози розташовуються вище середньої її 

частини. Бічні частки мають рівномірну опуклість у середній частині, в на-

прямку до верхівки передміхурової залози вони загострені. На місці розта-

шування середньої частки залози є залозисті ходи, які розвиваються з епіте-

лію середніх відділів задньої стінки передміхурової частини сечівника, над 

устями сім’явипорскувальних проток. 

У більшості (21) плодів сім’яні міхурці розміщені позаду сечового мі-

хура, над верхнім краєм передміхурової залози. Медіальніше сім’яних міхур-

ців знаходяться ампули сім’явиносних проток. Верхівки сім’яних міхурців 

спрямовані верх і латерально. Сім’яним міхурцям притаманна варіабельність 

їх форми. Частіше виявляється циліндрична форма сім’яних міхурців (12 

спостережень), при якій їх поперечні розміри майже однакові. Рідше сім’яні 

міхурці веретеноподібної форми (6 випадків), при якій їх середня частина по-

товщена і рівномірно звужена в напрямку обох кінців міхурців, та грушопо-

дібна форма (3), яка характеризується наявністю потовщення в краніальній 

ділянці міхурця та звуження в каудальній. 

У 3 плодів сім’яні міхурці розташовувалися горизонтально, позаду се-

чового міхура (рис. 2). Горизонтальне положення сім’яних міхурців, на наш 

погляд, пов’язано з інтенсивним розвитком ампули прямої кишки, яка на рі-

вні сім’яних міхурців і вище від них формує вентрально спрямований вигин. 

Пряма кишка тісно примикає до сім’яних міхурців ззаду і зверху, внаслідок 

чого сім’яні міхурці розміщуються горизонтально, у заглибині між передмі-

хуровою залозою і сечовим міхуром. При горизонтальному розташуванні 

сім’яним міхурцям притаманна пірамідальна форма. У сім’яних міхурцях да-

ної форми розрізняються три поверхні (задня, передньоверхня, передньони-

жня), які розмежовані між собою нижнім, верхнім та переднім краями. 

Кут нахилу сім’яних міхурців стосовно умовної горизонтальної лінії, 

проведеної через основу передміхурової залози у фронтальній площині, ко-

ливається в межах 40-45°. У сім’яних міхурцях можна розрізнити основну 

трубочку, яка має вигини, та відгалуження від неї у вигляді трубочок різної 

довжини та діаметра, що певною мірою зумовлено зовнішньою формою 

сім’яних міхурців. Найбільшого розвитку досягають відгалуження, які спря-

мовані медіально і латерально. У ділянці основної трубочки та її відгалужень 

слизова оболонка утворює поздовжні складки. М’язова оболонка стінки 

сім’яних міхурців складається з двох шарів: внутрішнього – колового і зов-

нішнього – поздовжнього. На напрямок і ступінь розвитку відгалужень осно-

вної трубочки сім’яного міхурця, як і на їх зовнішню форму та топографію в 

цілому впливають форма, положення і розміри сечового міхура та ампули 

прямої кишки. На поверхнях сім’яних міхурців внаслідок вигинань та відга-
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лужень основної трубочки чітко виражені горбистості. Фронтальний розмір 

сім’яних міхурців, як правило, більший за їх передньозадній розмір. Визна-

чається також асиметрія величини сім’яних міхурців. 

 

 
 

Рис. 2. Органи та структури таза плода 275,0 мм тім’яно-куприкової дов-

жини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – голівка правого 

над’яєчка; 4 – голівка лівого над’яєчка; 5 – сім’яні канатики; 6 – права 

сім’явиносна протока; 7 – ліва сім’явиносна протока; 8 – ампула правої 

сім’явиносної протоки; 9 – ампула лівої сім’явиносної протоки; 10 – правий 

сім’яний міхурець; 11 – лівий сім’яний міхурець; 12 – сечовий міхур; 13 – се-

човоди; 14 – пряма кишка; 15 – пупкові артерії.  

 

Висновки. 1. Виялена варіабельність зовнішньої будови, форми і топо-

графії внутрішніх чоловічих статевих органів у плодів 8 місяців свідчить про 

синтопічний взаємовплив органів черевної порожнини в процесі розвитку. 2. 

Визначальним чинником у становленні топографії внутрішніх чоловічих ста-

тевих органів у плодів 8 місяців є синтопічний вплив сечового міхура, сиг-

моподібної ободової та прямої кишок. 
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ГЕТЕРОХРОНІЯ РОЗВИТКУ ЯЄЧОК У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ  

 

 

Проблема репродуктивності населення в Україні в останні роки надзвичайно 

актуальна. За статистичними даними, сім’я не може мати дітей у 54 % випад-

ків через захворювання жінок та в 46 % через проблеми зі здоров’ям чолові-

ків. Значною перешкодою на шляху до батьківства стають природжені вади 

статевої залози у хлопчиків. Приблизно десята частина чоловіків, які зверта-

ються з приводу безплідності, в анамнезі зазначають затримку опускання од-

ного або обох яєчок [3]. Природжене неопущення яєчок (крипторхізм) трап-

ляється в 2-4 % хлопчиків [1, 2]. Отже, вивчення ембріопатогенезу дистопій 

яєчок має не тільки теоретичне, але й практичне значення, оскільки допома-

гає з’ясувати їх топографоанатомічні взаємовідношення, а також встановити 

окремі форми крипторхізму [4-6]. 

Мета дослідження. Вивчити корелятивні взаємозв’язки між опускан-

ням яєчок та віком плода. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 230 плодах чоловічої 

статі 136,0-375,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД), що відповідає 5-10 

місяцям,  методами макромікроскопії, звичайного і тонкого препарування під 

контролем бінокулярної лупи та органометрії. 

Результати дослідження. У внутрішньоутробному періоді чоловічі 

статеві залози переміщаються від місця закладки (вентромедіальна поверхня 

мезонефроса), що відповідає рівню нижніх грудних та верхніх поперекових 

сегментів, через пахвинний канал до мошонки. Нез’ясований механізм опус-

кання яєчок у мошонку є однією з морфологічних передумов виникнення 

аномалій їх положення. 

На 5-му місяці внутрішньоутробного розвитку яєчка знаходяться в по-

рожнині великого таза, їх нижні кінці визначаються над входом у глибоке 

пахвинне кільце (18 випадків) на відстані, яка відповідає довжині тазової ча-

стини повідця (2,8±0,3 мм справа та 2,6±0,2 мм зліва). У 9 плодів цієї стадії 

розвитку яєчка розміщувалися у відповідних клубових ямках, у 4 плодів пра-

ве яєчко знаходилося в межах правої клубової ямки, а нижній кінець лівого 

яєчка разом з його повідцем були занурені у глибоке пахвинне кільце. У 6 

випадках праве і ліве яєчка своїми нижніми кінцями разом з повідцями були 

занурені у відповідне глибоке пахвинне кільце. В одному спостереженні 

(плід 170,0 мм ТКД) нижній кінець правого яєчка був занурений у глибоке 

пахвинне кільце, а ліве яєчко розміщувалося в порожнині великого таза па-

ралельно лівій пахвинній зв’язці. У плода 175,0 мм ТКД яєчка розміщувалися 

у черевній порожнині на рівні середньої третини пахвинних зв’язок, але пра-

ве яєчко на 3 мм нижче, ніж ліве. 

В одному випадку (плід 185,0 мм ТКД) праве яєчко розміщувалося го-

ризонтально на передній поверхні великого поперекового м’яза, поблизу 

глибокого пахвинного кільця. В яєчку розрізнялися присерединний і бічний 
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кінці, передня і задня поверхні, верхній і нижній краї. Присерединний кінець 

яєчка примикав до правої пупкової артерії. Позаду бічного кінця яєчка зна-

ходився стегновий нерв. До задньої поверхні правого яєчка та його верхнього 

краю примикали петлі клубової кишки, внаслідок чого на задній поверхні яє-

чка, ближче до його бічного кінця і голівки над’яєчка, виявлена заглибина. 

Від присерединного кінця яєчка відходив повідець шириною 5 мм. Довжина 

тазової частини повідця правого яєчка становила 7 мм. Позаду правого яєчка 

розміщувалися статево-стегновий нерв, зовнішні клубові судини та затуль-

ний нерв. Висота правого яєчка дорівнювала 5 мм, ширина – 5 мм, товщина – 

4 мм. Праве над’яєчко мало вигляд літери „С”. Голівка над’яєчка, висотою 4 

мм, примикала до бічного кінця правого яєчка. Вздовж нижнього краю яєчка, 

на відстані 3 мм від нього, знаходилося тіло над’яєчка, довжиною 6 мм. Тіло 

над’яєчка переходило у хвіст біля бічного краю повідця правого яєчка. Дов-

жина хвоста над’яєчка становила 3 мм. Внаслідок того, що тіло і хвіст 

над’яєчка розміщувались ізольовано від яєчка, пазуха правого над’яєчка не 

виявлялася. Ліве яєчко і його над’яєчко розміщувалися косо у пахвинному 

каналі (рис. 1). Довжина лівого пахвинного каналу дорівнювала 7 мм. У лі-

вому яєчку визначалися верхній і нижній кінці, передня і задня поверхня, бі-

чний і присерединний краї. Верхній кінець яєчка виступав над рівнем глибо-

кого пахвинного кільця на 3 мм, а нижній кінець яєчка знаходився на рівні 

поверхневого пахвинного кільця. Висота яєчка дорівнювала 6 мм, ширина – 4 

мм, товщина – 3 мм. Повідець відходив від нижнього кінця лівого яєчка, про-

ходив через поверхневе пахвинне кільце, прямував в бік мошонки і прикріп-

лювався до внутрішньої сім’яної фасції. Довжина повідця лівого яєчка стано-

вила 11 мм, ширина на рівні нижнього кінця яєчка – 5 мм, на рівні його вер-

хівки – 3 мм. Лівому над’яєчку властива S-подібна форма. Голівка над’яєчка 

розміщувалася позаду верхнього кінця яєчка в межах глибокого пахвинного 

кільця. Тіло над’яєчка примикало до бічного краю і частково до передньої 

поверхні яєчка. Хвіст над’яєчка примикав до зовнішньої поверхні основи по-

відця. 

Нами виявлена індивідуальна варіабельність топографії яєчок і 

над’яєчок 6-місячних плодів. У 21 спостереженні яєчка розміщувалися у клу-

бових ямках, поблизу глибоких пахвинних кілець. У 13 випадках обидва яє-

чка нижніми кінцями разом з повідцями були занурені у відповідне глибоке 

пахвинне кільце. У 8 плодів праве яєчко знаходилося в правій клубовій ямці, 

а нижній кінець лівого яєчка та його повідець були занурені у глибоке пах-

винне кільце. В 5 випадках яєчка розміщувалися в мошонці.  

В одному спостереженні (плід 190,0 мм ТКД) виявлена тазова ектопія 

лівого яєчка. У даного плода ліве яєчко розміщувалося в порожнині малого 

таза між ампулою прямої кишки та лівою пупковою артерією, внаслідок чого 

початковий відділ прямої кишки простягався справа від серединної сагіталь-

ної площини. Праве яєчко розміщувалося косо в клубовій ямці. У плода 210,0 

мм ТКД праве яєчко розміщувалося в пахвинному каналі косо, ліве яєчко – 
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вертикально, спереду, ззовні та медіальніше від поверхневого пахвинного кі-

льця. У плода 230,0 мм ТКД нами виявлена однокамерна мошонка з незнач-

ною перегородкою в задньому відділі. Праве яєчко розміщувалося в правій 

частині однокамерної мошонки, ліве знаходилося на 11 мм вище нижнього 

кінця правого яєчка. Зазначимо, що присерединна поверхня лівого яєчка 

примикала до заглибини, розміщеної під медіальною частиною пахвинної 

зв’язки. 

 

 
 

Рис. 1. Органи живота і таза плода 185,0 мм тім’яно-куприкової довжини. 

Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – праве над’яєчко; 3 – повідець правого 

яєчка; 4 – ліве яєчко; 5 – ліве над’яєчко; 6 – повідець лівого яєчка; 7 – сигмо-

подібна ободова кишка; 8 – сечовий міхур; 9 – пупкові артерії; 10 – мошонка. 

 

У 19 плодів 7-місячного віку нижні кінці яєчок та їх повідці занурені у 

глибоке пахвинне кільце. У 14 плодів 7-місячного віку як праве, так і ліве яє-

чка розміщувалися в межах відповідного глибокого пахвинного кільця. Піх-

вовий відросток очеревини простежувався на всю довжину пахвинного ка-

налу, виступаючи через поверхневе пахвинне кільце на 1,2±0,5 см. У 12 пло-

дів цієї вікової групи яєчка розташовувалися в клубових ямках. У 9 спосте-

реженнях яєчка виявлені в межах відповідного пахвинного каналу, у 8 плодів 

– у мошонці (рис. 2). 

 

 

У плода 245,0 мм ТКД яєчка знаходилися посередині між глибоким і по-

верхневим пахвинними кільцями. Піхвовий відросток очеревини зліва висту-

пав на 2 см нижче поверхневого пахвинного кільця, а справа – на 1 см. В од-

ному випадку (плід 250,0 мм ТКД) праве яєчко розміщувалося у пахвинному 
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каналі, за винятком його нижнього кінця, який знаходився за межами повер-

хневого пахвинного кільця. Ліве яєчко розміщувалося на рівні лівого поверх-

невого пахвинного кільця. У плода 260,0 мм ТКД виявлена тазова ектопія лі-

вого яєчка, яке розміщувалося в порожнині малого таза, позаду прямої ки-

шки. Праве яєчко знаходилося в правій половині двокамерної мошонки. 

 

 
 

Рис. 2. Органи таза плода 245,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Макропре-

парат (вигляд зліва): 1 – ліве яєчко; 2 – над’яєчко; 3 – повідець яєчка; 4 – 

сім’яний канатик; 5 – мошонка; 6 – сечовий міхур; 7 – пупкові артерії.  

 

Виявлена також індивідуальна варіабельність топографії яєчок у плодів 

8 місяців, зокрема, в 15 спостереженнях яєчка розміщувалися в межах пах-

винного каналу, в 9 плодів – у мошонці, в 4 плодів – в межах глибокого пах-

винного кільця; у 2 випадках виявлена дистопія яєчок (плід 280,0 мм ТКД) та 

агенезія лівого яєчка (285,0 мм ТКД). Слід зауважити, що піхвовий відросток 

очеревини чітко визначався не тільки в межах пахвинного каналу, але й за 

межами поверхневого пахвинного кільця. Оточене очеревиною яєчко при 

проходженні через пахвинний канал, зближується тільки з переднім листком 

піхвового відростка. Переміщення піхвового відростка в мошонку випере-

джає процес опускання яєчка та над’яєчка. З подальшим розвитком оболонок 

яєчка і над’яєчка піхвовий відросток очеревини перетворюється у піхвову 

оболонку яєчка. Після завершення формування піхвової оболонки яєчка пе-

редній і задній листки проксимального відділу піхвового відростка зближу-

ються, що свідчить про початок їх зростання та відмежування очеревинної 

порожнини від серозної порожнини піхвової оболонки яєчка. 

У 9-місячних плодів яєчка знаходилися в мошонці (11 випадків), поб-

лизу поверхневого пахвинного кільця (7), в межах пахвинного каналу (4), в 

ділянці глибокого пахвинного кільця (1). У плода 320,0 мм ТКД виявлена 
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агенезія яєчок, а також підковоподібна нирка (зрощені нижні кінці нирок). 

Піхвовий відросток очеревини як справа, так і зліва визначався тільки в ме-

жах черевної порожнини над входом у відповідне глибоке пахвинне кільце. 

Виявлена розвинута двокамерна мошонка, піхвова оболонка яєчка відсутня. 

Також у даного плода були відсутні яєчкові артерії і вени. Уплода 325,0 мм 

ТКД праве яєчко розміщувалося в межах пахвинного каналу, ліве – в ділянці 

глибокого пахвинного кільця. У плодів 10 місяців яєчка знаходилися в мо-

шонці (13 випадків) або в межах пахвинного каналу (7). За нашими даними, 

зрощення листків піхвового відростка очеревини відбувається на 9-10 міся-

цях, внаслідок чого зникає сполучення його порожнини з очеревинним міш-

ком. 

Висновки. 1. Прискорений розвиток повідця яєчка у плодів 5-8 місяців 

є одним із основних факторів гетерохронії розвитку та опускання яєчок у 

мошонку. 2. Результати проведеного дослідження свідчать про потребу все-

бічного вивчення корелятивних взаємовідношень між процесами формування 

повідця яєчка, піхвового відростка очеревини та опускання яєчок у мошонку. 
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ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ЯЄЧОК У 6-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ 

 
Варіанти зовнішньої будови, форми і розмірів органів та органокомплексів 

залежать від їх просторово-часових взаємовідношень та стану функціональ-

ної активності певного органа в пренатальному періоді онтогенезу [2, 6, 8, 9]. 

Синтопічні кореляції у ранньому періоді онтогенезу мають важливе значення 

для становлення форми та розмірів органа [5]. Розширення показань до хіру-

ргічних втручань на органах та судинах потребує цілеспрямованого вивчення 

їх топографоанатомічних особливостей на різних етапах онтогенезу [7]. За 

даними медико-генетичної служби МОЗ України, щорічно реєструється по-

над 10 тисяч випадків природжених вад різних органів і систем [3]. Актуаль-

ність уродженої патології набуває великого значення [4]. Наголошується [1], 

що встановлення часу та морфологічних передумов можливого виникнення 

варіантів будови та природжених вад внутрішніх органів є одним із провід-

них напрямків у вивченні мофогенезу людини. 

Мета дослідження. Вивчити анатомічні взаємовідношення яєчок із су-

міжними органами живота в 6-місячних плодів людини. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 14 плодах людини 6 мі-

сяців – 186,0-230,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД). Матеріал фіксу-

вали в 7 % розчині формаліну впродовж 2 тижнів, після чого методом тон-

кого препарування під контролем бінокулярної лупи та органометрії вивчали 

особливості зовнішньої будови та синтопії яєчок. 

Результати дослідження. У 6 плодів яєчка розміщувалися у клубових 

ямках; праве яєчко вище, ніж ліве. У 3 плодів праве яєчко визначалося посе-

редині пахвинного каналу, а ліве в межах поверхневого пахвинного кільця. У 

2 спостереженнях обидва яєчка занурені у відповідне глибоке пахвинне кі-

льце. В одному випадку праве і ліве яєчка виявлені у верхніх відділах мошо-

нки. 

При дослідженні плода 215,0 мм ТКД виявлені деякі варіанти будови 

яєчок і над’яєчок, сліпої, низхідної та сигмоподібної ободових кишок. Пере-

хід низхідної ободової кишки в сигмоподібну ободову щільно примикав до 

бічної черевної стінки, визначався латеральніше бічного краю великого по-

перекового м’яза. Позаду цього переходу знаходився клубовий м’яз, відме-

жований від низхідної ободової кишки незначною щілиною. Сигмоподібна 

ободова кишка П-подібної форми, в ній розрізнялися ліва висхідна частина 

(довжиною 19 мм), горизонтальна частина (23 мм) та права низхідна частина 

(18 мм). Брижа сигмоподібної ободової кишки утворена двома листками оче-

ревини (верхнім і нижнім), розміщена в горизонтальній площині. Ширина 

брижі сигмоподібної ободової кишки в середній частині становила 17 мм, у 

бічних відділах – по 5 мм. Ліва висхідна частина сигмоподібної ободової ки-

шки спрямована майже вертикально доверху, паралельно до низхідної ободо-

вої кишки. Горизонтальна частина сигмоподібної ободової кишки фіксована 

брижою до задньої стінки живота, паралельно до нижнього краю печінки. 



253 

 

Права низхідна частина сигмоподібної ободової кишки знаходилась парале-

льно до сліпої кишки та висхідної ободової кишки. До передньобічної стінки 

правої низхідної частини сигмоподібної ободової кишки прилягали три петлі 

клубової кишки, які заповнювали проміжок нижньої частини правої брижо-

вої пазухи. Внаслідок того, що сліпа кишка недорозвинена, її довжина ледь 

становила 2 мм. Червоподібний відросток завдовжки 18 мм, відходить від за-

дньої стінки недорозвиненої сліпої кишки, має форму петлі, верхнє коліно 

якої щільно примикало до верхівки сліпої кишки, а нижнє – до дистального 

відділу клубової кишки. Відросток визначається на рівні клубового гребеня. 

Разом зі сліпою кишкою та висхідною ободовою кишкою червоподібний від-

росток щільно примикав до бічної черевної стінки. Сигморектальний перехід 

знаходиться справа від серединної сагітальної площини на відстані 5 мм.  

Яєчка знаходяться у черевній порожнині. Зверху до правого яєчка і 

над’яєчка примикає дистальний відділ правої низхідної частини сигмоподіб-

ної ободової кишки (рис. 1). Нижній кінець правого яєчка та його повідець 

 

  
 

Рис. 1. Органи черевної порожнини і таза плода 215,0 мм тім’яно-куприкової 

довжини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – праве 

над’яєчко; 4 – ліве над’яєчко; 5 – повідець правого яєчка; 6 – повідець лівого 

яєчка; 7 – права сім’явиносна протока; 8 – ліва сім’явиносна протока; 9 – 

низхідна ободова кишка; 10 – сигмоподібна ободова кишка; 11 – пряма ки-

шка; 12 – клубова кишка; 13 – лівий сечовід; 14 – пупкові артерії. 

 

занурені в глибоке пахвинне кільце. Праве яєчко і над’яєчко покриті очере-



254 

 

виною спереду і з боків. Частина яєчка над глибоким пахвинним кільцем має 

висоту 4 мм. Ширина правого яєчка становила 3 мм, товщина – 3 мм. Права 

пупкова артерія простягається ззаду і медіально від правого яєчка. Праве 

над’яєчко розміщувалося вздовж верхньо-медіального краю яєчка. Голівка 

правого над’яєчка, висотою 3 мм, конусоподібної форми, примикає до верх-

нього кінця правого яєчка, тіло (завдовжки 5 мм) – до верхньомедіального 

краю однойменного яєчка. На рівні нижнього кінця правого яєчка тіло 

над’яєчка переходить у хвіст. Пазуха правого над’яєчка представлена щіли-

ною, яка знаходиться між середньою частиною тіла над’яєчка і верхньо-меді-

альни краєм правого яєчка. 

Ліве яєчко сплюснуте, оточене разом з лівим над’яєчком очеревиною 

спереду, знизу і зверху. Висота лівого яєчка становить 8 мм, ширина – 4 мм, 

товщина – 2 мм. Верхній кінець лівого яєчка знаходиться на відстані 3 мм від 

лівої поверхні прямої кишки. У проміжку між останніми простягається лівий 

сечовід, в той час як правий сечовід на цьому рівні розміщений позаду сиг-

моректального переходу. Нижньобічний кінець лівого яєчка знаходиться біля 

глибокого пахвинного кільця, а його повідець – у просвіті пахвинного ка-

налу. Ліве над’яєчко знаходиться вздовж верхнього краю однойменного яє-

чка. Висота голівки лівого над’яєчка становила 2 мм, довжина тіла – 4 мм. 

Пазуха лівого над’яєчка у вигляді мілкої борозни розміщена між верхнім 

краєм яєчка і тілом над’яєчка. Ліва пупкова артерія простягається позаду і 

знизу від верхнього кінця лівого яєчка. Пупкові артерії вкриті очеревиною 

ззаду і з боків. 

У плода 220 мм ТКД праве яєчко овальної та сплюснутої форми, роз-

міщується вертикально у порожнині великого таза. В яєчку розрізняються 

верхній і нижній кінці, бічній і медіальний краї, передня і задня поверхні. 

Висота правого яєчка – 6 мм, ширина – 4 мм, товщина – 3 мм. До передньої 

поверхні яєчка і над’яєчка примикають петлі клубової кишки, повністю пок-

риваючи їх, за винятком повідця (рис. 2). Задньою поверхнею праве яєчко 

примикає до передньої стінки прямої кишки. В місці взаємопримикання голі-

вки над’яєчка і задньої поверхні яєчка на передній стінці прямої кишки вияв-

ляється відповідна заглибина. Латеральніше прямої кишки та позаду тіла 

над’яєчка простягається права пупкова артерія. Повідець правого яєчка (за-

вдовжки 8 мм, шириною – 5 мм, товщиною – 2 мм) сплюснутої форми, від-

ходить від нижнього кінця органа до глибокого пахвинного кільця майже го-

ризонтально. Праве глибоке пахвинне кільце, діаметром 4 мм, видовженої 

овальної форми, обмежене складкою очеревини. Повідець перетинає ззаду 

праву пупкову артерію. На задній поверхні повідця правого яєчка внаслідок 

примикання правої пупкової артерії виявляється борозна. Нижній кінець пра-

вого яєчка і початок його повідця примикають до задньої поверхні тіла сечо-

вого міхура, покритої очеревиною.  

Праве над’яєчко знаходиться вздовж бічного краю яєчка. Праве яєчко, 

його повідець і праве над’яєчко покриті очеревиною з усіх боків. Пряма ки 
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Рис. 2. Органи черевної порожнини плода 220,0 мм тім’яно-куприкової дов-

жини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – праве над’яєчко; 4 

– ліве над’яєчко; 5 – повідець правого яєчка; 6 – повідець лівого яєчка; 7 – 

клубова кишка; 8 – пупкові артерії. 

 

шка розміщена справа від серединної сагітальної площини. Ліве яєчко (висо-

тою – 7 мм, шириною – 5 мм, товщиною – 3 мм) розміщується горизонтально 

в порожнині малого таза, має кругло-овальну форму. В яєчку розрізняються: 

передній і задній кінці, верхня і нижня поверхні, правий і лівий бічні краї. 

Передній кінець лівого яєчка примикає до задньої поверхні дна сечового мі-

хура, а задній кінець яєчка – до пристінкового листка очеревини в ділянці за-

дньої стінки малого таза. Правий бічний край лівого яєчка щільно стикається 

з лівою бічною стінкою прямої кишки. Лівий бічний край яєчка межує з лі-

вим сечоводом, лівими внутрішньою і зовнішньою клубовими судинами. До 

верхньої поверхні лівого яєчка примикає над’яєчко і петля сигмоподібної 

ободової кишки, внаслідок чого в ділянці тіла над’яєчка і верхньої поверхні 

яєчка виявлена заглибина. Нижня поверхня лівого яєчка спрямована до дна 

малого таза. Ліве яєчко і його над’яєчко покриті очеревиною з усіх боків. По-

відець лівого яєчка відходить від переднього кінця органа, прямуючи спереду 

назад до задньої стінки сечового міхура, на рівні якої утворює незначний ви-

гин, опуклістю спрямований горизонтально (справа наліво) до лівого глибо-

кого пахвинного кільця. Спереду від горизонтальної частини повідця лівого 

яєчка знаходиться ліва пупкова артерія. Над повідцем розміщена сигмоподі-

бна ободова кишка. Повідець має форму круглого тяжа (завдовжки – 11 мм, 

товщиною – 3 мм). Ліве глибоке пахвинне кільце круглої форми, діаметром 4 
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мм, обмежене складкою очеревини. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Виявлена варіа-

бельність положення яєчок у плодів однієї вікової групи свідчить про вира-

жений синтопічний взаємовплив суміжних органів черевної порожнини у 

плодовому періоді онтогенезу. 2. Визначальний синтопічний вплив на топо-

графію яєчок у плодів виявляють сигмоподібна ободова та пряма кишки. 3. 

Результати проведеного дослідження обґрунтовують потребу всебічного ви-

вчення варіантної анатомії яєчок у ранньому періоді онтогенезу людини. 
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ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ 

ЛОЗОПОДІБНОГО СПЛЕТЕННЯ ТА ЯЄЧКОВИХ ВЕН 

 

 
Вивчення особливостей просторово-часової організації органів чоловічої ста-

тевої системи, які мають відношення до виникнення варикоцеле і порушення 

сперматогенезу, не втрачає актуальності у зв’язку з тим, що варикозне роз-

ширення вен сім’яного канатика – досить поширене захворювання [21]. 

Останнє зумовлює порушення репродуктивної функції [14] і є одним із про-

відних чинників чоловічої безплідності [19, 35, 36]. За сучасними даними [15, 

16, 24], 30-50 % чоловіків, які страждають на безплідність, мають варико-

целе.  

Варикоцеле – це елемент обхідного ренокавального анастомозу, виник-

нення якого свідчить про обструкцію ниркової вени чи порушення відтоку в 

клубову вену [5]. У молодих чоловіків дане захворювання виявляється у 8-20 

% випадків [27], у хлопчиків 10-14 років – 0,7-16,2 % [3, 23]. Дане захворю-

вання особливо небезпечне в підлітковому віці, в період статевого дозрівання 

та на початку статевого життя чоловіка. Численність способів хірургічного 

лікування варикоцеле, які не завжди ефективні, свідчить про брак відомостей 

стосовно етіопатогенезу цього захворювання, анатомічних особливостей ве-

нозного русла яєчка та сім’яного канатика, особливостей його розвитку і ста-

новлення варіантів будови впродовж пренатального періоду онтогенезу [28]. 

Актуальність обраної теми зумовлена частими рецидивами варикоцеле, 

які нерідко виникають через недостатнє врахування анатомічних особливос-

тей венозних структур сім’яного канатика під час оперативних втручань [18], 

частіше внаслідок неповної перев’язки гілок яєчкової вени. Відомо, що після 

ендоваскулярної оклюзії яєчкової вени рецидиви досягають 26 % [1, 28], а 

після операції Іваніссевича – 8,6-23 % [10, 16]. Після лапароскопічної оклюзії 

яєчкових вен рецидиви спостерігаються у 3-8 % хворих [7], після накладання 

міжвенозних судинних анастомозів рецидиви виникають у 2 % спостережень 

[9, 15, 32].  

Рання діагностика варикоцеле за допомогою флеборенотестикулогра-

фії, тонзіометрії, дуплексного сканування [16] визначає вибір оптимального 

методу хірургічного втручання та прогнозування подальшого перебігу даної 

патології. Тлумачення результатів дослідження і обсяг оперативних втручань 

з приводу варикоцеле пов’язані з детальним і грунтовним вивчення анатомії 

вен сім’яного канатика.  

Водночас аналіз наукових джерел свідчить, що відомості про анатомію 

венозних лозоподібних сплетень та яєчкових вен фрагментарні та несистема-

тизовані. Дані про топографоанатомічні особливості вен сім’яного канатика в 

перинатальному періоді онтогенезу людини практично відсутні. 

Мета дослідження. Визначити топографоанатомічні особливості вено-

зних лозоподібних сплетень та яєчкових вен у перинатальному періоді онто-
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генезу людини. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 71 трупі плодів та 15 

трупах новонароджених людини чоловічої статі. Препарати плодів масою 

понад 500 г вивчали безпосередньо в дитячому патологоанатомічному бюро 

м. Чернівці. Періоди внутрішньоутробного розвитку систематизовані за кла-

сифікацією Г.А.Шмидта [25] як найбільш логічно обгрунтованою, із враху-

ванням Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живона-

родженості та мертвонародженості, затвердженої Наказом МОЗ України від 

29.03.2006 р. № 179. Всі трупи плодів та новонароджених до фіксації вимі-

рювали для визначення віку. Віковий склад об’єктів дослідження визначали 

за зведеними таблицями Б.М.Пэттена [13], Б.П.Хватова, Ю.Н.Шаповалова 

[22] на підставі визначення за допомогою сантиметрової стрічки тім’яно-ку-

прикової (ТКД) та тім’яно-п’яткової (ТПД) довжин. За допомогою штанген-

циркуля визначали інші морфометричні параметри (висоту тулуба, міжостьо-

вий та міжреберний розміри) для визначення індексів соматотипів за 

В.Н.Шевкуненком. Трупи плодів та новонароджених спочатку вимірювали, 

проводили ін’єкцію судин, мобілізували на спеціальному каркасі для сталості 

форми препарату під час фіксації у 10 % розчині нейтрального формаліну 

протягом 3 тижнів. Препарати між етапами дослідження зберігали у 5 % роз-

чині формаліну. 

Для визначення топографоанатомічних особливостей венозного лозо-

подібного сплетення та яєчкових вен у перинатальному періоді застосовано 

комплекс методів морфологічного дослідження, проведених у такій послідо-

вності: 1) антропометрія; 2) ін’єкція судин; 3) рентгенографія; 4) мікромакро-

скопія; 5) виготовлення топографоанатомічних зрізів; 6) гістологічне 

дослідження; 7) морфометрія; 8) графічне реконструювання; 9) статистична 

обробка цифрових даних. Вимірювання кутів та розмірів анатомічних струк-

тур здійснювали за допомогою штангенциркуля, транспортира, окуляра з мі-

крометром. За довжину яєчка вважали найбільший поздовжній розмір, за 

ширину – найбільший поперечний, за товщину – найбільший передньозадній 

розмір. Ін’єкцію судин виконували з метою їх наступного препарування, ма-

кромікроскопічного дослідження та рентгенографії. Застосування рентгено-

контрастних речовин та швидкотвердіючих полімерів у складі ін’єкційних 

мас дозволяє використовувати декілька методів дослідження на одному пре-

параті (макромікроскопію, рентгенографію).  

Для вивчення сполучень венозної системи яєчка та суміжних органів 

застосовували метод рентгенографічного дослідження [11]. Після ін’єкції су-

дин рентгеноконтрастними сумішами на основі сірчанокислого барію, свин-

цевого чи залізного сурика препарати фіксували протягом 10 діб, а потім 

проводили оглядову рентгенографію на апараті EDR-750B. В окремих випад-

ках суміші готували на основі рентгеноконтрастної речовини і барвника з ме-

тою одночасного вивчення артерій та вен на одному препараті.  

Під контролем бінокулярної лупи на фіксованих препаратах відпрепа-
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ровували яєчка залежно від їх розміщення, обережно виділяли яєчкові вени 

та суміжні структури. Фіксовані в 10 % розчині нейтрального формаліну го-

ризонтальні зрізи тулуба промивали у воді протягом 24 год, після чого за-

ливали в 25 % розчин желатини при температурі 37° С. Після охолодження та 

затвердіння желатини вирізали блоки відповідно розмірам зрізів, а потім їх 

ущільнювали у 20 % розчині формаліну протягом 6 год. Всі етапи дослі-

дження фотодокументували та протоколювали.   

Для гістологічного дослідження з фіксованих у забуференому нейтра-

льному формаліні шматочків тканин (яєчка з судинами, сім’яний канатик, яє-

чкові вени) виготовляли серії гістологічних зрізів завтовшки 10 мкм. Зрізи 

проводили в одній із трьох взаємноперпендикулярних площин. Перед прове-

денням через батарею спиртів тканини тотально фарбували борним кармі-

ном, а після виготовлення зрізів їх дофарбовували на предметних скельцях 

гематоксиліном і еозином. Після фіксації зрізів канадським бальзамом їх ви-

вчали під мікроскопом. Для вивчення просторової мікроорганізації та дина-

міки топографоанатомічних взаємовідношень судин яєчка використали метод 

графічної реконструкції за методом Н.Г.Туркевича (1967), який дозволяє не 

тільки вивчати анатомічні утворення в об’ємному зображенні, але й визна-

чати їх форму та розміри.  

Статистичну обробку цифрових даних здійснювали методами описових 

статистик [8, 17) за допомогою ліцензійної версії програми “StatPlus 2005 

Professional 3.5.3” (AnalystSoft). 

Результати дослідження та їх обговорення. Центрифугальні вени яє-

чка, розміщені в білковій оболонці, збирають кров з перегородок яєчка, пря-

мують поперечно до поздовжньої осі яєчка в напрямку межистіння, де спо-

лучаються із центрипетальними венами, утворюючи навколо гілочок яєчко-

вої артерії венозне сплетення. В ранньому плодовому періоді центрифугальні 

вени мають вигляд окремих майже паралельних одна до другої гілочок, але з 

часом між ними виникають сполучення, у 7-8-місячних плодів вони мають 

петлясту зовнішню будову. Це пов’язано з тим, що окремі венозні гілочки 

прямують до межистіння яєчка поперечно до його поздовжньої осі, анасто-

мозуючи між собою. Поблизу межистіння яєчкові вени згруповані у вигляді 

сітки навколо двох гілочок яєчкової артерії. Таке венозне сплетення склада-

ється із судин китицеподібної форми, які прямують уздовж артеріальних су-

дин, охоплюючи їх у вигляді сітки. На гістологічних зрізах плодів помітно 

від 5 до 9 вен навколо кожної гілочки яєчкової артерії, а на гістологічних зрі-

зах та макропрепаратах яєчок новонароджених кількість вен навколо кожної 

артерії зменшується до 4-5.  

На препаратах яєчок плодів 4-7 місяців деякі вени закінчуються сліпо, 

утворюючи розширення, що свідчить про процеси судиноутворення. У 8-мі-

сячних плодів вени сплетення набувають веретеноподібної форми. В ділянці 

хвоста над’яєчка з венозним сплетенням навколо яєчкових артерій анас-

томозують вени сім’явиносної протоки, які мають видовжено-овальну 
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форму і охоплюють цю протоку та артерію сім’явиносної протоки 3-4 

стовбурцями, також утворюючи своєрідну сітку. З венозним сплетенням 

сім’явиносної протоки анастомозують вени, які супроводжують артерії м’яза-

підіймача яєчка та повідця яєчка і збирають кров з оболонок яєчка та 

сім’яного канатика. Стінка вен на початку плодового періоду складається 

тільки з ендотелію і тонкого підендотеліального прошарку. В просвіті цих 

судин виявляються елементи крові. Наприкінці плодового періоду стінка вен 

майже сформована, складається з ендотелію, підендотеліального прошарку, 

оточена сполучною тканиною, простежується тонка м’язова оболонка.  

Структурна перебудова венозної системи яєчка (зменшення кількості 

вен та їх форми у складі сплетень, утворення лозоподібного венозного спле-

тення) та процес опускання яєчка зумовлює нерівномірність динаміки змін 

розмірів венозних сплетень. Прискорені темпи зростання діаметрів окремих 

вен сплетень навколо гілочок яєчкової артерії та сім’явиносної протоки від-

буваються на початку 5-го місяця та в кінці плодового періоду. Сповіль-

нення темпів спостерігається на початку плодового періоду та в  7-місяч-

них плодів. Упродовж 7-8 місяців відбувається зменшення розмірів вен цих 

сплетень, що можна пояснити перебігом інтенсивних процесів їх формоутво-

рення та структурної перебудови, формування лозоподібного сплетення та 

клапанів вен. 

На початку плодового періоду в місцях з’єднання окремих вен між со-

бою помітні дуплікатури ендотелію, спрямовані вздовж напрямку току крові, 

що є ознакою утворення клапанів. На гістологічних зрізах 7-місячних плодів 

простежуються клапани яєчкових вен, у 10-місячних плодів та новонародже-

них чітко виявляються клапани лозоподібного сплетення та яєчкових вен. 

Частіше вони простежуються справа і мають вигляд стулок – дуплікатур ен-

дотелію. На поперечних та косо-поперечних зрізах черевного відділу яєчко-

вих вен виявляються зазвичай 2-3 стулки клапанів. На поздовжніх зрізах яєч-

кові вени мають видовжену овальну та веретеноподібну форму, на попереч-

них – круглясту, в місцях клапанів – зірчасту. Встановлено, що клапани яєч-

кових вен дуже лабільні, інколи відсутні, що є додатковим ризиком виник-

нення природженого варикоцеле. На відміну від даних В.Т.Кондакова и др. 

[6], ми не виявили чітких ознак утворення клапанів у плодів на рівні внутрі-

шньоорганних венул. Можна припустити, що процес їх утворення триває пі-

сля народження. 

Наприкінці 7-го місяця, коли яєчка опускаються в пахвинний канал, 

виявляється сполучення між венозним сплетенням навколо яєчкової артерії, 

сплетеннями сім’явиносної протоки та її артерії на рівні голівки над’яєчка. 

Цей період можна вважати початковим етапом формування лозоподібного 

сплетення. Процес опускання яєчок з їх судинами в пахвинний канал створює 

анатомічні передумови для утворення анастомозів між венозними сплетен-

нями яєчка і над’яєчка на рівні глибокого пахвинного кільця та функціону-

вання анастомозів з венами очеревини, передньобічної стінки живота, веноз-
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них сплетень таза та шкіри мошонки. Отже, в утворенні лозоподібного спле-

тення також беруть участь вени очеревини, глибокого м’язово-апоневротич-

ного шару передньобічної стінки живота і, зокрема, м’яза-підіймача яєчка, 

що узгоджується з припущенням S.B.Pillai et al. [34] про існування значної 

кількості анастомозів венозної системи яєчка з венами суміжних органів.  

Нами встановлена асиметрія величини діаметра та форми просвіту вен 

сплетення сім’явиносної протоки, справа ці параметри мінливіші, ніж зліва. 

На рівні голівки правого над’яєчка помітні розширені круглясті просвіти су-

дин венозних сплетень, а відстань між сім’явиносною протокою та її арте-

рією значно більша, ніж зліва. За межами над’яєчка венозні сплетення пря-

мують уздовж сім’явиносної протоки та її артерії, анастомозуючи між собою, 

що є підставою стверджувати про існування спільного венозного сплетення 

навколо цих структур. 

У 4-7-місячних плодів венозні сплетення навколо гілочок яєчкових ар-

терій прямують вгору, косо перетинаючи сечоводи, до місця впадання в ни-

жню порожнисту вену (справа) та ліву ниркову вену (зліва), анастомозуючи з 

венами суміжних органів та структур. Такі анастомози утворені з судинною 

системою сім’явиносної протоки, сечовода, передньобічної стінки живота, 

ниркової капсули, хребетного стовпа. Виявлені анастомози з поверхневими 

венами стегна, висхідною поперековою веною, венами мошонки та веноз-

ними сплетеннями таза. Завдяки цьому венозна кров яєчка має додаткові 

шляхи відтоку в систему нижньої порожнистої вени, протилежні вени, а че-

рез вени очеревини в ділянці брижі низхідної та сигмоподібної ободових ки-

шок – у систему ворітної вени печінки. Венозні сплетення сім’явиносних 

проток мають численні анастомози з венами таза – притоками внутрішніх 

клубових вен. Поділяємо думку L.Lund et al. [29], В.В.Евдокимова и др. [4] 

про те, що виникнення варикоцеле у дітей пов’язане з особливостями будови 

лозоподібного сплетення та особливостями венозного відтоку. Венозне спле-

тення дренується через вени м’яза-підіймача яєчка і сім’явиносної протоки в 

клубові судини. Отже, кровонаповнення лозоподібного сплетення зумовлене 

двома взаємопов’язаними системами відтоку венозної крові. 

На 6-7 місяцях спостерігається тенденція до утворення стовбурової фо-

рми яєчкових вен. На окремих препаратах венозні сплетення навколо яєчко-

вих вен мають вигляд двох чітких груп, які сполучаються між собою кіль-

кома поперечними венами в місцях відгалуження анастомотичних гілочок до 

суміжних органів та структур. Інколи подібна картина виявляється тільки 

зліва, що може свідчити про прискорені темпи формоутворення лівих яєчко-

вих вен. У перинатальному періоді біля місця впадання в нижню порожнисту 

та ліву ниркову вени яєчкові вени представлені двома окремими стовбур-

цями, які простягаються вздовж яєчкової артерії. 

Яєчкові вени вирізняються варіантністю їх зовнішньої форми. Нами 

виявлено дві крайні форми їх анатомічної мінливості – пряма та S-подібна. 

На препаратах плодів, у яких яєчкові вени прямували найкоротшим шляхом, 
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здебільшого виявлено пряму форму (61 спостереження). У 16 випадках яєч-

кові вени мали бічний вигин у дистальній частині та присерединний у прок-

симальній – S-подібна форма вен. Асиметричність яєчкових вен виявлена у 4 

плодів 6-7 місяців: два з них мали S-подібну форму яєчкових вен справа, два 

– зліва; з протилежного боку форма яєчкових вен була пряма. Залежність зо-

внішньої форми яєчкових вен від соматотипу наведена в таблиці. 

 

Таблиця 

Залежність форми яєчкових вен від соматотипу 

в перинатальному періоді 

 

Варіанти форми яєчко-

вих вен 

Коефіцієнти соматотипу 

К1 * К2 ** 

Пряма >125 >33 

Проміжна 100-125 30-33 

S-подібна <100 <30 

* К1 = Висота тулуба (dist. jugulo-pubica) / Тім'яно-п'яткова довжина х 100 

** К2 = dist. costarum / dist. spinarum х 100 

 

Кут впадання яєчкових вен залежить від віку та їх зовнішньої форми. 

Нами виявлено рівномірне зростання кутів протягом 4-6 міс. та наприкінці 

плодового періоду (рисунок). У 7-місячних плодів спостерігається тенденція 

до їх зменшення. Слід зазначити, що від форми яєчкової вени залежить кут її 

впадання. У плодів з S-подібною формою яєчкової вени він наближається до 

прямого зліва та максимально загострюється справа. У 6-7-місячних плодів 

спостерігається виражена мінливість кутів впадання яєчкових вен. 

 

 
 

Рис. Динаміка зростання кутів (у градусах) впадання яєчкових вен. 
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Зліва існують анатомічно несприятливі передумови можливого виник-

нення нирково-яєчкового венозного рефлюксу та розвитку варикоцеле, оскі-

льки тупий кут сполучення яєчкової та ниркової вен утруднює відтік крові 

від яєчка, призводить до недостатності венозного відтоку. Особливі взаємо-

відношення яєчкових вен з органами черевної порожнини також, на нашу 

думку, впливають на відтік венозної крові від яєчка. Нами встановлено, що 

справа до нижньої частини яєчкової вени на рівні глибокого пахвинного кі-

льця примикає стінка прямої кишки, до середнього відділу – петлі клубової 

кишки та брижа тонкої кишки, корінь якої косо перетинає її спереду. Верхня 

частина вени межує з поперечною ободовою кишкою. Зліва нижня частина 

яєчкової вени в межах глибокого пахвинного кільця стикається з петлею си-

гмоподібної ободової кишки, брижа якої перетинає вену поперечно, середня 

частина – з петлями порожньої та низхідної ободової кишок, верхня частина 

– з нижніми брижовими судинами, дванадцятипалою кишкою та тілом підш-

лункової залози. Отже, зліва існує чимало анатомічних чинників можливої 

компресії яєчкових вен та їх анастомозів з боку органів черевної порожнини 

[26]. Окрім цього, за нашими даними, зліва спостерігається інтенсивніший 

процес опускання яєчка та сповільнення структурної перебудови судин, що 

може бути морфологічною передумовою можливого виникнення природже-

ної та набутої патології судин сечостатевої системи. Зокрема, варіанти бу-

дови лівої ниркової вени можуть призвести до утруднення венозного відтоку 

від лівої нирки і виникнення ретроградного кровотоку по яєчковій вені. 

Дистальний відділ черевної частини яєчкових вен наприкінці плодо-

вого періоду та в новонароджених має форму венозного сплетення, яке є сво-

єрідним продовженням лозоподібного венозного сплетення. В перинаталь-

ному періоді у венозній системі сім’яного канатика виявлені три складові: 1) 

венозне сплетення навколо гілочок яєчкової артерії; 2) венозне сплетення 

сім’явиносної протоки та її артерії; 3) поверхнева венозна сітка, утворена чи-

сленними венами м’яза-підіймача яєчка та венами оболонок сім’яного кана-

тика – кремастерне сплетення. Перше і друге венозні сплетення утворюють 

глибоку венозну сітку, відмежовану внутрішньою сім’яною фасцією. Вени 

м’яза-підіймача яєчка на рівні кореня мошонки ззовні від внутрішньої 

сім’яної фасції розміщуються двома групами (передня і задня), тому немає 

анатомічних підстав стверджувати, що в плодів існує венозне сплетення 

м’яза-підіймача яєчка, що властиво для дітей та дорослих [20, 30, 31]. Вено-

зні судини сім’яного канатика, сполучаючись між собою, формують спільну 

венозну сітку – лозоподібне сплетення. На рівні глибокого пахвинного кільця 

його численні дрібні вени послідовно утворюють окремі вени навколо гіло-

чок яєчкової артерії. Одержані нами дані щодо просторовочасової та струк-

турної організації лозоподібного сплетення в цілому узгоджуються з резуль-

татами досліджень L.M.Nyhus, R.E.Condon [33], А.И.Першукова [12], 

Э.Г.Топки и др. [19], проте суперечать даним С.Н.Страхова [16] стосовно йо-

го складових компонентів, оскільки у плодів вони чітко не визначаються. У 
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новонароджених відбувається остаточне формування лозоподібного спле-

тення, встановлюється стовбурова будова яєчкових вен. Їх стінка набуває чі-

тких рис пошарової будови. Виявляються ознаки клапанів яєчкових вен.  

Вважаємо, що наведені анатомічні особливості венозної системи яєчка 

є морфологічною основою для розроблення профілактичних, діагностичних 

та лікувальних заходів у дитячій хірургії, а також можуть бути використані в 

навчальному процесі у вищих медичних навчальних закладах. 

Висновки. 1. У ранньому плодовому періоді яєчко людини та його ве-

нозна система у формі сплетення розташовані в заочеревинному просторі; 

магістралізація яєчкових вен починається на 6-му місяці і триває до періоду 

новонародженості. 2. Формування лозоподібного сплетення починається з 7-

го місяця внутрішньоутробного розвитку, що зумовлено процесом перемі-

щення яєчка у пахвинний канал. 3. На 9-10 місяцях та в новонароджених у 

лозоподібному сплетенні розрізняють три складові частини: 1) венозне спле-

тення уздовж гілок яєчкової артерії; 2) венозне сплетення сім’явиносної про-

токи; 3) поверхнева венозна сітка м’яза-підіймача яєчка та оболонок 

сім’яного канатика (кремастерне сплетення). 4. Характерною ознакою яєчко-

вих вен у перинатальному періоді є індивідуальна мінливість їх зовнішньої 

форми: у 79,07 % випадків яєчкові вени прямолінійні, в 20,93 % – вигнуті. 5. 

Наприкінці внутрішньоутробного періоду та в новонароджених у яєчкових 

венах спостерігаються ознаки формування клапанів у вигляді складок-дуплі-

катур їх ендотеліальної оболонки. 6. Яєчкові вени в перинатальному періоді 

асиметричні за розмірами, зовнішньою формою, величиною кута впадання в 

систему нижньої порожнистої вени, наявністю анастомозів та особливостями 

топографоанатомічних взаємовідношень із суміжними органами та структу-

рами живота. 7. У перинатальному періоді для яєчок властиві додаткові шля-

хи венозного відтоку: у вени передньобічної стінки живота, поверхневі вени 

нижньої кінцівки, вени очеревини, сечовода, ниркової капсули та хребетного 

стовпа. 
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АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАД’ЯЄЧОК  

У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 

 

 
Вріанти зовнішньої будови та розмірів внутрішніх органів людини залежать 

від їх просторово-часових взаємовідношень та стану їх функціональної акти-

вності в пренатальному періоді онтогенезу. Установлення повних відомостей 

про типову та варіантну будову над’яєчок у плодовому періоді є одним із за-

вдань морфології. Дане повідомлення є продовженням раніше проведених 

нами досліджень [1-6]. 

Мета дослідження. Вивчити зовнішню будову над’яєчок у плодів лю-

дини різних вікових груп. 

Матеріал методи. Дослідження проведено на 198 плодах людини 81,0-

375,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД), одержаних внаслідок штучних 

абортів та передчасних пологів від практично здорових жінок. Матеріал фік-

сували в 7 % розчині формаліну впродовж 2 тижнів, після чого методом тон-

кого препарування під контролем бінокулярної лупи вивчали особливості зо-

внішньої будови над’яєчок. 

Результати дослідження. На початку плодового періоду (81,0-185,0 

мм ТКД, 4-5 місяці) над’яєчкам притаманна, як правило, ретортоподібна фо-

рма (30 випадків). Над’яєчко у вигляді гачка виявлено в 14 плодів. У 4-місяч-

ного плода (135,0 мм ТКД) праве над’яєчко було S-подібної форми, яке при-

микало до бічного краю яєчка. Голівка над’яєчка своєю верхівкою спрямо-

вана латерально, торкалася правої зовнішньої клубової артерії. Ліве 

над’яєчко ввігнутої форми, примикало до бічного краю однойменного яєчка. 

У 5-місячних плодів рідше трапляється S-подібна форма органа (4 випадки). 

Над’яєчко у вигляді літери „С” виявлено у 2 випадках (справа – 1, зліва – 1).  

На 6-7 місяцях внутрішньоутробного розвитку частіше (58 плодів) ви-

являється ретортопібна та гачкувата форми над’яєчка. Рідше у 6-місячних 

плодів (186,0-230,0 мм ТКД) спостерігається S-подібна форма органа (5 ви-

падків): правого – 2, лівого – 3. В одного плода (190,0 мм ТКД) ліве 

над’яєчко було S-подібної форми, яке розміщувалося паралельно та латера-

льно від бічного краю яєчка (рис. 1), на відстані 2 мм від нього. Над’яєчко у 

вигляді літери „С” виявлено у 2 випадках (справа – 1, зліва – 1). В одного 

плода 200,0 мм ТКД виявлена гвинтоподібна форма лівого над’яєчка.  

У 7-місячного плода (250,0 мм ТКД) виявлено ізольоване розміщення 

тіла правого над’яєчка, яке у вигляді літери „Г” розміщувалося позаду і лате-

ральніше однойменного яєчка. Ліве над’яєчко мало веретеноподібну форму, 

примикало до заднього краю і бічної поверхні яєчка. У плода 260,0 мм ТКД 

праве над’яєчко мало вигляд гачка, голівка якого примикала до верхнього кі-

нця яєчка, а тіло і хвіст – до присерединної поверхні правого яєчка. Ліве 

над’яєчко у вигляді літери „Г” знаходилося вздовж заднього краю і частково 

примикало до бічної поверхні яєчка. В одному випадку (плід 260,0 мм ТКД) 
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праве над’яєчко примикало до заднього краю яєчка, а ліве над’яєчко – до бі-

чної поверхні яєчка. 

 

 
 

Рис. 1. Над’яєчко (1), яєчко (2), повідець яєчка (3) та сигмоподібна ободова 

кишка (4) плода 190,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат (ви-

гляд зліва). 

 

На 8-му місяці внутрішньоутробного розвитку (271,0-310,0 мм ТКД) 

праве і ліве над’яєчка, як правило, гачкуватої форми (25 спостережень), роз-

міщуються вздовж заднього краю або бічної поверхні відповідних яєчок (рис. 

2). В одного плода (275,0 мм ТКД) праве над’яєчко у вигляді літери „С” при-

микало до переднього краю правого яєчка, а ліве над’яєчко розміщувалося 

вздовж бічної поверхні лівого яєчка. В одному випадку (плід 280,0 мм ТКД) 

праве над’яєчко розміщувалося вздовж верхньомедіального краю правого яє-

чка, а ліве над’яєчко примикало до верхнього краю відповідного яєчка. У 

плода 285,0 мм ТКД праве над’яєчко примикало до присерединного краю 

правого яєчка, а ліве над’яєчко – до задньої поверхні лівого яєчка. В одному 

спостереженні (плід 300,0 мм ТКД) виявлена S-подібна форма лівого 

над’яєчка. У плода 305,0 мм ТКД праве над’яєчко мало форму літери „Г”. 

Наприкінці плодового періоду онтогенезу (плоди 311,0-375,0 мм ТКД) 

праве і ліве над’яєчка у більшості випадків (43) мають форму коми, розмі-

щуються вздовж бічної поверхні або заднього краю відповідних яєчок. У 

плода 315,0 мм ТКД праве над’яєчко у вигляді літери „Г” містилося латера-

льніше яєчка, а його голівка розташовувалася горизонтально, примикаючи до 

верхнього кінця яєчка (рис. 3). В одному випадку (плід 345,0 мм ТКД) ліве 

над’яєчко у вигляді літери „С” примикало до переднього краю яєчка. У плода 

355,0 мм ТКД праве над’яєчко мало вигляд літери „Г”, його голівка прими-

кала до задньої ділянки верхнього кінця яєчка, розташовуючись на одному з 

ним рівні; тіло над’яєчка стикалося із заднім краєм і частково з бічною пове-

рхнею яєчка, а хвіст над’яєчка – з його нижнім кінцем. В одному спостере-

женні (плід 370,0 мм ТКД) ліве над’яєчко мало S-подібну форму, примикало 

до бічної поверхні, заднього краю та нижнього кінця яєчка. 
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Рис. 2. Чоловічі статеві органи плода 295,0 мм тім’яно-куприкової довжини 

(вигляд зліва). Макропрепарат: 1 – над’яєчко; 2 – яєчко; 3 – привісок яєчка; 4 

– повідець яєчка; 5 – сім’яний канатик; 6 – мошонка. 

 

 
 

Рис. 3. Правий яєчково-над’яєчковий комплекс плода 315,0 мм тім’яно-куп-

рикової довжини. Макропрепарат: 1 – голівка над’яєчка; 2 – тіло над’яєчка; 3 

– хвіст над’яєчка; 4 – яєчко. 

 

Висновок та перспективи подальших досліджень. Упродовж плодо-

вого періоду розвитку спостерігається варіабельність форми над’яєчок: час-

тіше спостерігається ретортоподібна та гачкувата форми, рідше – гвинтопо-

дібна, S-подібна, С-подібна та Г-подібна. Результати даного дослідження сві-

дчать про доцільність всебічного вивчення варіантної анатомії чоловічих ста-

тевих органів у плодовому періоді розвитку людини. 
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МІКРОАНАТОМІЯ НАД'ЯЄЧОК У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 

 

 

Останнім часом з'явилися нові дані про роль над'яєчок у розвитку заплідню-

вальної здатності сперматозоїдів, контроль за якістю сперми, синтез стероїд-

них гормонів [3]. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень з 

морфології, функції та патології над'яєчок у постнатальному періоді [1, 2, 4, 

5], динаміці пренатального формування їх канальцевої системи приділено 

значно менше уваги, що потребує подальшого морфологічного обгрунту-

вання [6]. 

Мета дослідження. Визначити особливості структурної організації на-

д'яєчок у плодовому періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Дослідження морфогенезу стінки канальців різних 

частин над'яєчок проведено методом мікроскопії та морфометрії 28 серій гіс-

тологічних зрізів у плодів 4-10 місяців. 

Результати дослідження. У 4-місячних плодів білкова оболонка яєчка 

і над'яєчка представлена сполучнотканинними волокнами та клітинами од-

ношарового кубічного епітелію. Товщина білкової оболонки яєчка становить 

28-32 мкм, у ділянці голівки над'яєчка – 22-24 мкм, у межах тіла і хвоста на-

д'яєчка – 12-18 мкм. Від білкової оболонки відходять перегородки, які розді-

ляють паренхіму яєчка і над'яєчка на часточки. 

На сагітальних гістологічних зрізах над'яєчок плодів 81,0-90,0 мм ті-

м'яно-куприкової довжини (ТКД) виявляються численні просвіти канальців 

різної форми, оточених сполучною тканиною з невеликою кількістю крово-

носних судин (рис. 1). Діаметр просвіту канальців голівки і тіла над'яєчок 

становить 20-24 мкм, у ділянці хвоста – 16-18 мкм. Канальці в межах голівки 

і верхньої частини тіла звивисті, їх стінка вкрита одношаровим кубічним епі-

телієм з одиничними первинними статевими клітинами. Ззовні від епітелію 

знаходяться циркулярно орієнтовані 2-3 ряди клітин мезенхіми, гладенькі мі-

оцити та сполучнотканинні волокна. Стінка порожнини канальців нижньої 

частини тіла і хвоста над'яєчок вистелена одношаровим циліндричним епіте-

лієм, навколо якого розміщуються 5-7 шарів мезенхімних клітин з веретено-

подібними або видовженими ядрами. 

Діаметр просвіту канальців голівки над'яєчок у плодів 165,0-175,0 мм ТКД 

становить 28-34 мкм, у ділянці тіла і хвоста – 32-46 мкм, товщина білкової 

оболонки в ділянці голівки – 36-44 мкм, у межах тіла і хвоста – 32-38 мкм. 

Стінка протоки над'яєчок вкрита одношаровим кубічним епітелієм, ззовні від 

якого візуалізуються циркулярно розташовані гладеньком'язові клітини.  

При мікроскопічному дослідженні серій гістологічних зрізів над'яєчок 

6-місячних плодів виявлено, що від білкової оболонки в паренхіму голівки і 

верхньої частини тіла відходять прошарки сполучнотканинних волокон, за-

втовшки 14-32 мкм, які розділяють їх на часточки. Прошарки між каналь-

цями голівки над'яєчок представлені мезенхімними клітинами і сполучнотка-
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нинними волокнами, які містять дрібні кровоносні та лімфатичні судини. У 

всіх відділах над'яєчок виявляються численні канальці, переважно круглої та 

видовжено-овальної форми з незначним просвітом. Канальці голівки над'яє-

чок звивисті, діаметр їх просвіту становить 38-46 мкм. Їхня стінка вистелена 

одношаровим однорядним, подекуди одношаровим дворядним кубічним епі-

телієм. Ззовні від епітелію циркулярно розміщені 5-6 рядів мезенхімних клі-

тин з ядрами веретеноподібної та видовженої форми, гладеньком'язові клі-

тини та сполучнотканинні волокна. Варто зазначити, що канальці над'яєчок у 

межах тіла і хвоста мають меншу звивистість, діаметр їх просвіту (від 44 до 

58 мкм) більший за діаметр просвіту канальців голівки. Товщина сполучнот-

канинних прошарків між канальцями тіла і хвоста становить 56-68 мкм. Сті-

нка канальців верхньої частини тіла вкрита одношаровим кубічним епітелієм, 

ззовні від якого розташовані 2-3 ряди клітин мезенхіми, гладенькі міоцити та 

сполучнотканинні волокна. Стінка порожнини канальців нижньої частини 

тіла і хвоста вкрита одношаровим призматичним епітелієм, навколо якого ро-

зміщуються 5-6 шарів клітин мезенхіми, сполучнотканинні волокна та оди-

ничні клітини Лейдіга. Стінка протоки над'яєчок вкрита одношаровим бага-

торядним призматичним епітелієм, ззовні від якого розташована тонка спо-

лучнотканинна власна пластинка та м'язова оболонка. Остання представлена 

циркулярним шаром гладеньком'язових клітин. Товщина білкової оболонки 

над'яєчок становить у ділянці голівки – 54-62 мкм, у межах тіла і хвоста – 46-

50 мкм. 

 

 
 

Рис. 1. Сагітальний зріз яєчка і над'яєчка плода 85,0 мм тім'яно-куприкової 

довжини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікропрепарат. Об. 8
х
,  ок. 

10
х
. А: 1 – яєчко; 2 – канальці голівки над'яєчка; 3 – просвіти канальця тіла 

над'яєчка; 4 – сім'явиносна протока; 5 – білкова оболонка яєчка. Б: 1 – яєчко; 

2 – каналець тіла над'яєчка; 3 – просвіти канальців хвоста над'яєчка; 4 – біл-

кова оболонка яєчка. 
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У плодів 231,0-245,0 мм ТКД (7-й місяць) спостерігається виражена бі-

лкова оболонка, завтовшки 105-110 мкм, яка утворена волокнистою сполуч-

ною тканиною. В межах голівки над'яєчок виявляється велика кількість кана-

льців S-подібної форми (рис. 2). Діаметр просвіту канальців голівки і тіла 

становить 46-50 мкм, у ділянці хвоста – 42-44 мкм. У порівнянні з 6-місяч-

ними плодами спостерігається більша звивистість канальців у межах нижньої 

частини тіла та хвоста. Стінка канальців тіла і хвоста над'яєчок вкрита одно-

шаровим призматичним епітелієм, ззовні від якого розташовані 5-6 шарів 

клітин мезенхіми, гладенькі міоцити та сполучнотканинні волокна. 

 

 
 

Рис. 2. Сагітальний зріз яєчка і над’яєчка плода 245,0 мм тім’яно-куприкової 

довжини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікропрепарат. Об. 3,5
х
,  

ок. 10
х
: 1 – канальці часточок яєчка; 2 – канальці голівки над’яєчка; 3 – 

сім’явиносна протока; 4 – білкова оболонка яєчка; 5 – білкова оболонка 

над’яєчка. 

 

У плодів 275,0-290,0 мм ТКД білкова оболонка яєчок і над'яєчок утво-

рена щільною волокнистою сполучною тканиною. Товщина білкової оболо-

нки яєчка становить 70-90 мкм, над'яєчок – 115-120 мкм. Від білкової оболо-

нки відходять перегородки, що розділяють їх паренхіму на часточки. Діаметр 

просвіту канальців над'яєчок становить: у ділянці голівки і тіла – 48-54 мкм, 

у межах хвоста – 44-46 мкм. Стінка канальців в межах голівки і верхньої час-

тини тіла над'яєчок вистелена одношаровим дворядним кубічним епітелієм. 

Стінка канальців нижньої частини тіла і хвоста вкрита одношаровим дворяд-

ним призматичним епітелієм, ззовні від якого розташовуються мезенхімні 

клітини, гладенькі міоцити та сполучнотканинні волокна. 
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У плодів 315,0-325,0 мм ТКД стінка протоки над'яєчок вистелена од-

ношаровим багаторядним призматичним епітелієм, під базальною мембра-

ною якого розташована тонка сполучнотканинна власна пластинка слизової 

оболонки. Епітелій протоки утворює заглибини. Подекуди епітелій протоки 

розростається і виступає у просвіт, що на поперечних зрізах має вигляд "ост-

рівців". Ззовні від слизової оболонки розміщується м'язова оболонка про-

токи. У голівці та тілі органа м'язова оболонка протоки представлена тільки 

циркулярним шаром гладеньких міоцитів. У дистальній частині протоки тіла 

над'яєчок з'являються окремі гладеньком'язові клітини, орієнтовані поздовж-

ньо або косо, які формують зовнішній шар м'язової оболонки. М'язова оболо-

нка протоки хвоста над'яєчок представлена поздовжнім і коловим шарами, а 

в дистальній частині хвоста, ближче до сім'явиносної протоки – трьома ша-

рами: внутрішнім і зовнішнім поздовжніми та середнім коловим. 

У плодів 350,0-370,0 мм ТКД канальці в ділянці голівки над'яєчок зви-

висті більше, ніж у межах тіла та хвоста. Стінка канальців голівки вистелена 

одношаровим дворядним кубічним епітелієм, серед клітин якого виявля-

ються одиничні первинні статеві клітини. Ззовні від епітелію циркулярно ро-

зміщені 3-4 ряди клітин мезенхіми з ядрами видовжено-овальної форми, а та-

кож гладенькі міоцити та сполучнотканинні волокна. Стінка канальців тіла і 

хвоста представлена одношаровим призматичним епітелієм. Ззовні від епіте-

ліальної вистилки канальців щільно розташовані 4-5 шарів мезенхімних клі-

тин, гладеньком'язові клітини і сполучнотканинні волокна. Суміжні канальці 

в напрямку від голівки до хвоста послідовно з'єднуються і формують протоку 

над'яєчка. Товщина білкової оболонки в ділянці голівки становить 210-235 

мкм, у межах тіла і хвоста – 190-215 мкм. 

Висновки. 1. Стінка канальців голівки і верхньої частини тіла над'яє-

чка у плодів вкрита одношаровим кубічним епітелієм, канальців нижньої ча-

стини тіла і хвоста – одношаровим призматичним епітелієм. 2. Канальці голі-

вки над'яєчка мають більшу звивистість у порівнянні з канальцями його тіла 

та хвоста. 3. Чітка структурованість канальців над'яєчок визначається з 5-го 

місяця внутрішньоутробного розвитку. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ПРИРОДЖЕНИХ ВАД НАД’ЯЄЧОК 

 

 
Численні аномалії внутрішніх органів, які трапляються в клінічній практиці, 

здебільшого можна пояснити на основі даних про закономірності ембріото-

пографічних перетворень [1, 2]. Існують повідомлення про різноманітні при-

роджені вади яєчка та над’яєчка (крипторхізм, кісти яєчка та над’яєчка, атре-

зії голівки, тіла та хвоста над’яєчка, відсутність виносних проток яєчка то-

що). Механізми їх виникнення остаточно не з’ясовані [3-7]. Дане повідом-

лення є продовженням раніше проведених нами досліджень [5-9]. 

Мета дослідження. Вивчити топографоанатомічні особливості 

над’яєчок у плодів та можливі анатомічні передумови виникнення їх приро-

джених вад. 

Матеріл і методи. Дослідження проведено на 24 плодах людини 5-6 

місяців – 170,0-220,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД), одержаних вна-

слідок штучних абортів та передчасних пологів від практично здорових жі-

нок. Матеріал фіксували в 7 % розчині формаліну впродовж 2 тижнів, після 

чого методами тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи та ор-

ганометрії вивчали особливості зовнішньої будови та синтопію над’яєчок. 

Результати дослідження. На 5-6 місяцях над’яєчку плодів притаманна 

ретортопібна зовнішня форма (13 плодів). Над’яєчко у формі гачка виявлені в 

5 випадках, ще рідше трапляється S-подібна форма (4 плоди) та форма літери 

„С” (2). У 15 плодів обидва над’яєчка примикали до задньо-медіальної пове-

рхні відповідного яєчка. Голівка над’яєчок переважно сплющено-круглої фо-

рми, її висота коливалася від 4 до 6 мм; тіло завдовжки 6-8 мм, веретеноподі-

бної форми. Довжина хвоста становила близько 2 мм.  

В одного плода 170,0 мм ТКД праве і ліве над’яєчка примикали до біч-

ної поверхні відповідних яєчок. В одному випадку (плід 175,0 мм ТКД) праве 

над’яєчко було розміщене вздовж заднього краю яєчка, а ліве – вздовж зад-

нього краю і частково стикалося з бічною поверхнею лівого яєчка. У одного 

плода 180,0 мм ТКД праве над’яєчко примикало до присерединного краю яє-

чка, а ліве простягалося вздовж нижнього краю яєчка. В одному спостере-

женні (плід 190,0 мм ТКД) праве над’яєчко примикало до заднього краю і ча-

стково до нижньої поверхні правого яєчка, а ліве – до бічної поверхні лівого 

яєчка. Верхній кінець лівого яєчка визначається на 2 мм вище верхівки голі-

вки лівого над’яєчка. У плода 210,0 мм ТКД праве над’яєчко примикало до 

ввігнутого задньонижнього краю правого яєчка. Голівка лівого над’яєчка ви-

ступала над верхнім кінцем лівого яєчка на 3 мм і стикалася із задньою пове-

рхнею яєчка, а тіло над’яєчка – із бічним краєм лівого яєчка. У плода 215,0 

мм ТКД праве над’яєчко розміщувалося вздовж верхньо-медіального краю 

яєчка, а ліве – вздовж верхнього краю. В одному випадку (плід 220, мм ТКД) 

праве над’яєчко розміщувалося вздовж бічного краю яєчка, а ліве примикало 
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до верхньої поверхні яєчка.  

У більшості плодів виявляється незначне переважання поздовжніх роз-

мірів голівки, тіла та хвоста лівих над’яєчок над правими. Проте товщина і 

ширина правого над’яєчка переважає над товщиною і шириною лівого 

над’яєчка. 

У плода 5 місяців (175,0 мм ТКД) праве яєчко овальної форми, розмі-

щене вертикально в межах клубової ямки. В ньому розрізняються верхній і 

нижній кінці, бічна і присерединна поверхні, передній і задній краї. Висота 

правого яєчка становила 6 мм, ширина – 4 мм, товщина – 3 мм. До бічної по-

верхні та верхнього кінця яєчка примикає дистальний кінець червоподібного 

відростка та його брижа. Від нижнього кінця яєчка відходив повідець, який 

занурений у глибоке пахвинне кільце. До заднього краю яєчка примикало ті-

ло правого над’яєчка та кістоподібне утворення круглої форми, 2х3 мм, яке 

з’єднувалося з тілом над’яєчка, внаслідок чого голівка правого над’яєчка бу-

ла недорозвинена (рис. 1). Вмістом кісти була прозора рідина. До верхньої та  

 

 
 

Рис. 1. Органи та структури таза плода 175,0 мм тім’яно-куприкової дов-

жини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – кіста голівки пра-

вого над’яєчка; 4 – ліве над’яєчко; 5 – повідець правого яєчка; 6 – повідець 

лівого яєчка; 7 – права сім’явиносна протока; 8 – ліва сім’явиносна протока; 

9 – правий сечовід; 10 – сліпа кишка; 11 – червоподібний відросток; 12 – си-

гмоподібна ободова кишка; 13 – пряма кишка; 14 – сечовий міхур; 15 – пуп-

кові артерії. 

 

задньої поверхонь кісти щільно примикав червоподібний відросток. Довжина 

тіла над’яєчка становила 3 мм, довжина його хвоста – 1 мм. Пазуха правого 

над’яєчка у вигляді неглибокої борозни, завдовжки 3 мм, розміщувалася між 
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тілом над’яєчка та заднім краєм яєчка. Хвіст правого над’яєчка переходив у 

сім’явиносну протоку, довжина тазової частини якої становила 6 мм. Ліве 

яєчко бобоподібної форми, розміщене горизонтально на рівні пограничної 

лінії таза. Висота яєчка становила 7 мм, ширина – 3 мм, товщина – 2 мм. У 

ньому розрізняються присерединний і бічний кінці, верхня і нижня поверхні, 

передній і задній краї. До верхньої поверхні яєчка примикає петля си-

гмоподібної ободової кишки. Нижньою поверхнню яєчко стикається із зад-

ньою поверхнею сечового міхура. Присерединний кінець яєчка торкався пе-

редньобічної поверхні проксимальної частини прямої кишки. Від бічного кі-

нця яєчка відходив повідець, занурений у глибоке пахвинне кільце. До пе-

реднього краю яєчка примикає ліва пупкова артерія, до заднього – тіло лівого 

над’яєчка. Голівка лівого над’яєчка овальної форми, примикає до лівого се-

човода та бічної поверхні прямої кишки. Висота голівки над’яєчка становить 

4 мм, довжина тіла – 5 мм, довжина хвоста – 2 мм. Між тілом над’яєчка та 

заднім краєм яєчка визначється пазуха над’яєчка. Від хвоста над’яєчка відхо-

дить сім’явиносна протока, довжина тазової частини якої становила 9 мм. 

У плода 6 місяців (215,0 мм ТКД) праве яєчко овальної форми, розмі-

щене вертикально у нижній ділянці клубової ямки. В яєчку розрізняються 

верхній і нижній кінці, бічна і присерединна поверхні, ввігнутий передній і 

випуклий задній краї. Висота правого яєчка становить 8 мм, ширина – 5 мм, 

товщина – 4 мм. Від нижнього кінця яєчка відходить повідець. До верхньої 

частини переднього краю яєчка примикає півмісяцевої форми голівка пра-

вого над’яєчка, висотою 5 мм. Уздовж переднього краю яєчка розміщувалося 

тіло над’яєчка, яке з’єднувалося з його голівкою звуженою частиною у ви-

гляді шийки (рис. 2). Вздовж заднього краю та бічної поверхні правого яєчка 

розміщується тіло над’яєчка (завдовжки 5 мм), яке, як і тіло над’яєчка, 

з’єднувалося з голівкою звуженою частиною. Як тіло над’яєчка, розміщене 

медіально, так і тіло, розміщене латерально стосовно правого яєчка, відхо-

дили від голівки правого над’яєчка – спільної для двох правих над’яєчок. 

Між тілом над’яєчка, що знаходилося латерально, та бічною поверхнею яєчка 

визначалася добре виражена пазуха над’яєчка. Між тілом над’яєчка, розмі-

щеного медіально, та присерединною поверхнею яєчка визначалася негли-

бока пазуха над’яєчка. У верхній ділянці голівки правого над’яєчка в місці її 

щільного примикання до верхнього кінця яєчка виявлений привісок 

над’яєчка (висотою 2 мм). Слід зазначити, що до голівки правих над’яєчок 

примикав нижній кінець правої нирки. У дослідженого плода визначалася 

брижа правого яєчково-над’яєчкового комплексу, довжиною 7 мм та шири-

ною 3 мм, яка без чітких меж переходила в брижу повідця. Присерединна 

пластинка брижі повідця переходила на праву пупкову артерію та сечовий 

міхур, а її бічна пластинка – у пристінкову очеревину. Ліве яєчко бобоподіб-

ної форми, розміщене косо на рівні пограничної лінії таза. Висота яєчка ста-

новила 7 мм, ширина – 5 мм, товщина – 3 мм. У яєчку розрізняються верхній 

і нижній кінці, бічна і присерединна поверхні, передній і задній краї. Яєчко 
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своєю присерединною поверхнею примикає до задньобічної поверхні сечо-

вого міхура. З голівкою лівого над’яєчка стикалася ліва нирка своїм нижнім 

кінцем. До речі, ворота нирки визначалися посередині її задньої поверхні. 

Нижня петля сигмоподібної ободової кишки примикала до верхнього кінця 

лівого яєчка. Від нижнього кінця яєчка відходив повідець, занурений у гли-

боке пахвинне кільце. Визначалася брижа лівого яєчково-над’яєчкового ком-

плексу (завдовжки 3 мм, завширшки 6 мм), яка прикріплювалася на рівні по-

граничної лінії до внутрішньочеревної фасції. Голівка лівого над’яєчка окру-

глої форми, висотою 4 мм, знаходилася над верхнім кінцем яєчка. Тіло 

над’яєчка (завдовжки 6 мм) примикало до бічної поверхні яєчка. Пазуха лі-

вого над’яєчка визначається між бічною поверхнею яєчка та тілом над’яєчка.  

 

 
 

Рис. 2. Органи черевної порожнини і таза плода 215,0 мм тім’яно-куприкової 

довжини. Макропрепарат: 1 – праве яєчко; 2 – ліве яєчко; 3 – праве 

над’яєчко; 4 – ліве над’яєчко; 5 – привісок правого над’яєчка; 6 – повідець 

правого яєчка; 7 – повідець лівого яєчка; 8 – права нирка; 9 – ліва нирка; 10 – 

правий сечовід; 11 – сигмоподібна ободова кишка; 12 – пряма кишка; 13 – 

сечовий міхур.  

 

Висновок. Становлення синтопії над’яєчок у ранніх плодів характеризу-

ється тісним морфологічним зв’язком з процесом опускання яєчок, пору-

шення якого сприяє відхиленню від нормальних формоутворювальних про-

цесів внутрішніх чоловічих сечостатевих органів.  
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АНАТОМІЯ ЯЄЧНИКІВ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ 

 

 

Вивчення патогенезу та етіології захворювань у постнатальному пері-

оді онтогенезу спонукає до всебічного дослідження закономірностей внутрі-

шньоутробного розвитку, про що наголошувалося на IV Національному кон-

гресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Сімфе-

рополь, 2006), VIII конгресі Міжнародної асоціації морфологів (Орел, 2006).  

У науковій літературі наводяться дані про фолікулогенез в яєчниках 

[2], розвиток похідних парамезонефричних проток [4, 7], структурно-функці-

ональну організацію та гормональну регуляцію яєчників [11], анатомічні 

особливості судинного компонента яєчників у ранньому періоді онтогенезу 

людини [6, 8]. Проте дослідження топографоанатомічних особливостей яєч-

ників у плодовому періоді онтогенезу людини здебільшого виконані на не-

значній кількості матеріалу та без врахування анатомічних взаємовідношень 

яєчників із суміжними органами та структурами. 

Мета дослідження. Визначити динаміку органометричних змін яєчни-

ків та їх анатомічних взаємовідношень із суміжними органами та структу-

рами у плодовому періоді онтогенезу людини.  

Матеріал і методи. Матеріалом для дослідження були 95 плодів 4-10 

місяців, які одержували з акушерсько-гінекологічних закладів м. Чернівці. У 

роботі застосований комплекс морфологічних методів (вивчення серій гісто-

логічних та топографоанатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування під 

контролем мікроскопа МБС-1, рентгенографія, комп’ютерна томографія). Вік 

об’єктів дослідження визначали на підставі вимірювання тім’яно-куприкової 

довжини (ТКД), використовуючи таблиці О.О.Заварзіна [3] та рекомендації 

Л.І.Фаліна [9], Б.Л.Хватова, Ю.М.Шаповалова [10]. Після антропометрич-

ного вимірювання препаратів плодів поперечним та серединним розтинами 

передньої черевної стінки оголювали нижній поверх черевної порожнини та 

порожнину малого таза. Під час препарування зарисовували окремі струк-

тури, а препарати з анатомічними особливостями після закінчення препару-

вання підлягали фотодокументуванню [1]. Топографію та органометричні 

показники яєчників вивчали на топографоанатомічних зрізах, на кожному з 

яких вимірювали довжину та ширину яєчників. Для вивчення рентгенанато-

мії яєчників сірчанокислий барій наносили тонким шаром на всю поверхню 

яєчників, після чого проводили рентгенографію апаратом EDR–750 B. За до-

помогою комп’ютерної томографії вивчали будову яєчників, їх денситомет-

ричну щільність, топічне положення та відношення до суміжних анатомічних 

структур. 

Для встановлення корелятивних взаємозв'язків між розвитком яєчників 

та кісткових структур таза, починаючи з 5-місячних плодів, проводили пара-

лельне морфометричне дослідження довжини, ширини і товщини яєчників та 

окремих розмірів таза, зокрема окружність таза, зовнішню і діагональну 
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кон'югати та міжостьовий розмір. Окружність таза вимірювали на рівні най-

більш виступаючих латерально ділянок клубового гребеня. Для встановлення 

вірогідності органометричних вимірювань використовували статистичне об-

роблення цифрових даних та кореляційний аналіз між параметрами яєчників 

і таза за допомогою програми Ехcеl. Цифрові величини предсталені вибірко-

вими середніми (М) із довірчим інтервалом (  m) з вірогідністю Р = 95 %.  

Результати дослідженння та їх обговорення. Правий яєчник визнача-

ється вище лівого, має вертикальне положення, а лівий – косе. В яєчниках 

розрізняються присерединна, бічна і задня поверхні, загострений передній, 

задній і брижовий краї, заокруглений трубний і загострений матковий кінці. 

Виявлено незначне переважання розмірів правих яєчників над лівими. Дов-

жина правих яєчників коливається від 5,9 до 9,1 мм, ширина – від 2,0 до 3,3 

мм, товщина – від 1,1 до 2,1 мм. Довжина лівих яєчників коливається від 5,5 

до 8,5 мм, ширина – від 2,0 до 3,1 мм, товщина – від 1,0 до 2,0 мм (таблиця). 

Суттєвої різниці між довжиною власних зв'язок не виявлено.  

 

Таблиця  

Розміри яєчників у плодовому періоді онтогенезу (М±m) 

 

Вік  

плодів 

(міс.) 

 

 

 

Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм) 

справа зліва справа зліва справа зліва 

4  7,45+0,34 6,7±0,3 2,62±0,14 2,52±0,1 1,6±0,1 1,37±0,1 

5  10,75+0,5 9,66±0,33 3,18±0,06 2,9±1 0,11 2,22 ±0,07 2,08±0,09 

6  11,2 ±0,44 10,99+0,3 4,08±0,22 3,83±0,1 2,48±0,1 2,71±0,1 

7  11,96+0,39 12,0±0,4 4,56±0,21 4,29 ±0,25 2,99±0,14 2,71±0,14 

8  14,35+0,4 13,06±0,3 5,02±0,17 4,82±0,15 3,14±0,16 2,86±0,16 

9  15,01+0,64 14,2±0,6 5,2±0,2 4,76±0,18 3,19+0,15 3,03 ±0,17 

10  16,86±0,63 15,63+0,6 5,48 ±0,23 5,24 ±0,23 3,97+0,08 3,76±0,08 
 

У плодів 81,0-92,0 мм ТКД (8 випадків) яєчники переважно веретено-

подібної та сплюснутої форми з гладенькими присерединною і бічною пове-

рхнями, із загостреними матковим і трубним кінцями. Обидва яєчники роз-

міщені в порожнині великого таза. Морфометричні показники правого яєч-

ника переважають над лівим. Довжина правого яєчника становить 

3,8 0,6 мм, ширина – 1,9 0,1 мм, товщина – 1,1 0,05 мм; розміри лівого 

яєчника відповідно становлять: 3,7  0,5, 1,7 0,1 та 1,0 0,02 мм. Власні зв'я-

зки яєчників майже однакової довжини (1,2  0,05 мм – справа, 1,1 0,07 мм – 

зліва). Підвішувальні зв'язки яєчників представлені ніжними сполучноткан-

ними тяжами, які відходять від бічної ділянки брижі яєчників, прямують до-

верху і на рівні присерединного краю великого поперекового м'яза з'єдну-

ються з його фасцією. У товщі підвішувальних зв'язок виявляються яєчникові 

судини. 
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При дослідженні плодів 220,0-230,0 мм ТКД виявлені деякі особливості 

синтопії яєчників. Вони розміщені в порожнині великого таза. Довжина пра-

вого яєчника становить 12,9±1,2 мм, ширина – 4,4±0,8 мм, товщина – 

1,9±0,1 мм. До бічної поверхні яєчника примикає ампула та лійка правої мат-

кової труби. Позаду яєчника розміщується права зовнішня клубова артерія, 

медіальніше – правий сечовід. Матковий кінець яєчника щільно примикає до 

перешийка маткової труби. Торочки лійки маткової труби розташовуються 

латеральніше і вище трубного кінця яєчника. Підвішувальна зв'язка яєчника 

підходить до маткового кінця органа, до її складу входять яєчникова артерія і 

вена. Власна зв'язка яєчника, довжиною 4,7±0,5 мм, прикріплюється до зад-

ньої поверхні тіла матки нижче маткової труби. Брижа яєчника має довжину 

12,0±0,9 мм, ширину – 1,6±0,2 мм. Загальна довжина правої маткової труби 

23,9±1,0 мм. Лівий яєчник також тригранної форми, розміщений вертика-

льно. В яєчнику розрізняються передня, задньоприсерединна і задньобічна 

поверхні, присерединні (вільний і бічний) брижові краї, матковий (загостре-

ний) і трубний (заокруглений) кінці. Матковий кінець яєчника торкається за-

дньої поверхні тіла матки нижче власної зв'язки яєчника. До трубного кінця 

яєчника примикає сигмоподібна ободова кишка.  

Гістологічно у 6-місячних плодів яєчники вкриті одношаровим кубіч-

ним епітелієм. На деяких ділянках під епітелієм спостерігаються маленькі 

пучки коротких тонких сполучнотканинних волокон. Від периферії до центру 

органа простягаються тяжі, до складу яких входять короткі, тонкі, хвилеподі-

бні колагенові волокна. Серед них розміщуються клітини веретеноподібної 

форми – фібробласти. У поверхневому шарі кіркової речовини яєчника ста-

теві клітини розташовані щільно. Ближче до мозкової речовини візуалізу-

ються статеві клітини. Статеві клітини частково або повністю оточені фолі-

кулярними клітинами. Кіркові тяжі візуалізуються слабко.  

У більшості 7-місячних плодів (231,0-270,0 мм ТКД) спостерігається 

асиметрія як у розміщенні, так і в розмірах яєчників (переважання довжини 

правого яєчника над лівим). Довжина правих яєчників коливається від 10,0 

до 14,9 мм, ширина – від 3,5 до 5,8 мм, товщина від 2,0 до 3,9 мм. Довжина 

лівих яєчників коливається від 9,0 до 14,5 мм, ширина – від 3,1 до 5,7 мм, то-

вщина – від 2,0 до 3,5 мм. У трьох випадках (плоди 238,0, 245,0 і 

260,0 мм ТКД) довжина лівого яєчника переважала довжину правого на 2,1 

мм, у той час як суттєвої різниці між шириною і товщиною не виявлено. У 5 

випадках (234,0, 235,0, 240,0, 246,0 і 254,0 мм ТКД) як правий, так і лівий яє-

чники однакової довжини. Гістологічне дослідження не виявило суттєвих ві-

дмінностей у внутрішній будові правого і лівого яєчників. 

У 8-місячних плодів (271,0-310,0 мм ТКД) спостерігається асиметрія як 

у розміщенні яєчників, так і їх розмірів. Окружність таза коливається від 

196,0 до 256,0 мм, зовнішня кон’югата – від 46,0 до 64,0 мм, діагональна 

кон’югата – від 38,0 до 52,0 мм, міжостьовий розмір – від 61,0 до 74,0 мм. Гі-

стологічне дослідження яєчників 8-місячних плодів показує чітке диферен-
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ціювання кіркової та мозкової речовин. Мозкова речовина представлена сфо-

рмованою сполучною тканиною, в якій розміщені як великі, так і малі крово-

носні судини. У глибокому шарі кіркової речовини розміщуються первинні 

фолікули, в середині яких знаходяться статеві клітини, оточені прозорою оо-

плазмою (без гранул трофічного матеріалу). Стінка первинного фолікула 

представлена одним шаром клітин кубічної форми. Між окремими статевими 

клітинами знаходяться дифузно розташовані фолікулярні клітини. Слід за-

значити, що в правому яєчнику в порівнянні з лівим мозкова речовина охоп-

лює значну частину яєчника в центрі.  

Особливості морфогенезу яєчників на 9-му місяці (311,0-

345,0 мм ТКД) внутрішньоутробного розвитку досліджені в 14 плодів. Як і на 

попередніх стадіях розвитку, спостерігається характерна асиметрія яєчників 

за їх положенням та розмірами. Довжина правого яєчника коливається від 

12,1 до 19,1 мм, ширина – від 4,1 до 6,4 мм, товщина – від 1,2 до 4,1 мм. До-

вжина лівого яєчника коливається від 11,0 до 18,1 мм, ширина – від 3,8 до 

5,8 мм, товщина – від 2,1 до 3,9 мм. Довжина правого яєчника переважає до-

вжину лівого в більшості досліджених плодів, однак суттєвих відмінностей 

між шириною і товщиною органа справа і зліва не виявлено.  

Морфогенез яєчників наприкінці плодового періоду онтогенезу лю-

дини (10 місяців) вивчений на 15 препаратах (346,0-375,0 мм ТКД). Морфо-

метричним дослідженням встановлені такі параметри окремих розмірів таза: 

окружність таза коливається від 220,0 до 272,0 мм, зовнішня кон’югата – від 

62,0 до 75,0 мм, діагональна кон’югата – від 20,0 до 31,0 мм, міжостьовий ро-

змір – від 74,0 до 90,0 мм. У 12 плодів, як і на попередніх стадіях, виявлено 

асиметрію положення та розмірів яєчників. Чітко візуалізуються клітини ку-

бічної форми (поверхневий, целомічний епітелій), які оточують яєчник. Під 

епітелієм місцями виявляється білкова оболонка, яка представлена сполучно-

тканинними і хвилеподібно спрямованими волокнами. Візуально спостеріга-

ється зменшена кількість примордіальних фолікулів у поверхневому шарі кі-

ркової речовини яєчника порівняно з попередньою віковою групою. Глибо-

кий шар кіркової речовини яєчника представлений значно більшою кількістю 

первинних фолікулів у порівнянні з яєчниками 7-місячних плодів. На гісто-

логічних препаратах яєчників спостерігається збільшення розмірів статевих 

клітин, в ядрах чітко виявляється хроматин у вигляді дифузно розміщених 

глибок. Між фолікулами в інтерстиції спостерігаються тяжі сполучної тка-

нини з великою кількістю веретеноподібних клітин – фібробластів. Мозкова 

речовина яєчника представлена сполучною тканиною, в якій проходять магі-

стральні кровоносні судини. Маткові труби знаходяться у верхній частині 

порожнини великого таза, довжина їх становить 3,5 см. Яєчники визнача-

ються позаду круглої зв’язки, вище дна матки. Широка зв’язка матки простя-

гається обабіч органа в напрямку бічних стінок таза. В широких зв’язках ві-

зуалізуються судини, нерви і маткові труби, позаду розташовуються яєчники. 

Виявлені нами поодинокі випадки (плоди 205,0, 225,0 і 240,0 мм ТКД) 
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переважання довжини лівого яєчника над правим можна пояснити механіз-

мом ліво-правобічного розвитку організму в цілому. Існують припущення, 

що прискорений або сповільнений розвиток одного з яєчників зумовлений 

особливостями кровопостачання [5]. У більшості 4-10-місячних плодів спо-

стерігається переважання довжини правого яєчника над довжиною лівого в 

межах від 1,0 до 1,8 мм, що слід вважати фізіологічною асиметрією цих ор-

ганів. Однак в окремих 4-10-місячних плодів (195,0, 205,0, 220,0 мм ТКД) 

встановлено значне (в межах 5,0 мм і більше) переважання довжини правого 

яєчника над лівим, і, навпаки, лівого яєчника – над правим, що є, на нашу 

думку, патологічною асиметрією (рис. 1, 2). 

 
 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку лівого яєчника у плодовому періоді онтогенезу. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку правого яєчника у плодовому періоді онто-

генезу. 
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При рентгенографічному дослідженні 8-9-місячних плодів установлено, що 

яєчники розміщені в порожнині великого таза пристінково, зовнішня повер-

хня яких контрастована рентгенпозитивною речовиною, які вигнуті у вигляді 

крил, видовженої форми. На рентгенограмі в передній прямій проекції у ви-

щезазначених плодів яєчники визначаються на рівні крижово-клубового суг-

лоба. Помітні ядра скостеніння в тілі та крилах клубової кістки, тілах і дугах 

поперекових та крижових хребців. При проведенні комп’ютерної томографії 

у горизонтальній (аксіальній) площині в 10-місячних плодів (370,0-375,0 мм 

ТКД) виявляються крила клубових кісток, V поперековий хребець (тіло та 

дуги з ядрами скостеніння в основі дуг і тілі хребця), основа крижової кістки 

та ядра скостеніння. Газ у кишечнику виявляється у вигляді осередків просві-

тлення неправильної форми. М’якотканинні структури органів формують 

майже однорідну масу, серед якої можна виділити ущільнення круглої фо-

рми, розташовані пристінково і симетрично, що являють собою яєчники, 

оточені шаром зниженої щільності. 

При дослідженні зовнішньої будови та синтопії в плода 90,0 мм ТКД 

виявлена агенезія лівого яєчника, а також варіантна анатомія правого яєч-

ника, маткових труб і матки. У плодів 105,0, 110,0, 120,0 і 370,0 мм ТКД вияв-

лені рідкісні варіанти зовнішньої будови яєчників, а також їх форми, розмі-

рів, топографії. У плода 105,0 мм ТКД правий яєчник складається з трьох ча-

сток: маткової, проміжної і трубної, а лівий – з чотирьох часток: маткової, 

двох проміжних і трубної. Непропорційність між швидкістю росту м’яких та 

кісткових структур таза, на нашу думку, є одним із факторів впливу на ста-

новлення зовнішньої будови, положення та розмірів яєчників.  

Висновки. 1. У динаміці плодового періоду онтогенезу спостерігається 

зміна форми яєчників від вираженої варіабельної (мигдалеподібна, овальна, 

циліндрична, тригранна, неправильна) і топічного положення (вертикальне, 

косе, горизонтальне) на 4-5 місяцях – до їх овальної форми і горизонтального 

положення на 9-10 місяцях. 2. Для яєчників плодів властива асиметрія за їх 

формою, топічним положенням та органометричними параметрами. Довжина 

яєчника та його власної зв’язки більша справа, а довжина підвішувальної 

зв’язки яєчника більша зліва. 3. Яєчники у плодів 4-10 місяців знаходяться 

краніальніше пограничної лінії таза. Морфофункціональної єдності між па-

раметрами яєчників (довжина, ширина, товщина) та кісткового таза (окруж-

ність, зовнішня та діагональна кон'югати, міжостьовий розмір) не спостеріга-

ється. 4. Однією з морфологічних передумов можливого виникнення приро-

джених вад та варіантів будови яєчників є інтенсивне фолікулоутворення на 

4-му місяці внутрішньоутробного розвитку.  
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 МОРФОГЕНЕЗ АНАТОМІЧНИХ ВАРІАНТІВ 

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

 
Вивчення варіантів форми органів – актуальне завдання сучасної анатомії, 

оскільки мікро- та ультрамікроскопічна анатомії не розкривають багатог-

ранну анатомічну мінливість [1, 2, 7]. Значне зростання захворювань щито-

подібної залози (ЩЗ), особливо після Чорнобильської катастрофи, визначає 

підвищену зацікавленість дослідників до подальшого вивчення її структури і 

функції за умов норми та патології [9, 10], а відомі наукові дані з анатомії, 

гістології та ембріології ЩЗ, незважаючи на їх велике прикладне значення 

[3], у даний час не задовольняють запити практичної хірургії. Різноманітність 

топографоанатомічних взаємовідношень органів і тканин шиї потребують но-

вих даних про їх варіантну анатомію [8].  

Мета дослідження. Вивчити розвиток варіантів форми ЩЗ людини в 

пренатальному періоді онтогенезу з наступним узагальненням макроскопічних 

варіантів. 

Матеріал і методи. Дослідження виконане на 199 препаратах зародків, 

передплодів і плодів людини. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологіч-

них відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Препарати плодів 

понад 500,0 г вивчали безпосередньо в Чернівецькій обласній комунальній 

медичній установі “Патологоанатомічне бюро”. Із органокомплексів перед-

плодів і плодів виготовляли серії гістологічних препаратів. Вивчали тільки ті 

випадки, коли причина смерті не була пов’язана з патологією ЩЗ. Застосову-

вали методи звичайного і тонкого препарування під контролем бінокулярного 

мікроскопа МБС-10, мікроскопії та органометрії. 

Результати дослідження та їх обговорення. Багатогранність варіантів 

форми ЩЗ значною мірою зумовлена характером формування та редукції 

щито-язикової протоки. Остання, розміщуючись позаду непарного горбика 

язика, виявлена у зародків 7,0-8,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД). В 

цьому періоді внутрішньоутробного розвитку щито-язикова протока перехо-

дить у тяж, який в каудальному відділі втрачає зв’язок з пірамідальним від-

ростком зачатка ЩЗ. Останній широкою основою переходить безпосередньо 

у власне зачаток ЩЗ.  

 Виникненню варіантів форми ЩЗ сприяють зачатки суміжних органів 

шиї. Зокрема, важливу роль у формоутворенні ЩЗ відіграє під’язикова кіс-

тка, зачаток якої виникає у зародків 12,0 мм ТКД позаду щито-язикового тя-

жа. Під’язикова кістка росте у двох напрямах – вентрально і вниз (кауда-

льно), що дозволяє їй заглиблюватись у щито-язиковий тяж (чи протоку) і 

розділяти його на дві частини: верхню – майбутній щито-язиковий канал і 

нижню – майбутній пірамідальний відросток ЩЗ. У зародків 13,0 мм ТКД ми 

виявляли виступаючий у порожнину ротоглотки щільний щито-язиковий 

тяж, що зберігся у своєму краніальному відділі. У каудальному відділі на-
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стала виражена редукція тяжа, що захопила центральний відділ зачатка ЩЗ, 

який з’єднував частки. Як наслідок – зачатки правої та лівої часток ЩЗ вияви-

лися повністю роз’єднаними. Щито-язиковий тяж розміщувався попереду зача-

тка під’язикової кістки. Темпи розвитку ЩЗ наприкінці зародкового періоду 

різко зростають. Диференціюються основні варіанти форми ЩЗ: з переший-

ком і без перешийка. 

 Початок передплодового періоду характеризується інтенсивністю та 

низкою особливостей розвитку ЩЗ. Залоза тісно примикає до хрящів гортані 

і трахеї; своєю зовнішньою поверхнею зліва вона стикається з блукальним 

нервом, межує із загальною сонною артерією та прищитоподібними залозами 

[4]. Нижній полюс ЩЗ примикає до відповідних правої і лівої часток загруд-

нинної залози, перешийок своєю ввігнутою поверхнею щільно стикається з 

перснеподібним хрящем і хрящами трахеї. На сагітальних серійних зрізах пе-

редплодів 23,0 мм ТКД нами виявлена редукція і фрагментація щито-язико-

вого тяжа. Його фрагменти розміщені вентральніше тіла під’язикової кістки. 

Над під’язиковою кісткою, перед і під нею виявили додаткові епітеліальні 

зачатки, схожі на тканину ЩЗ, які з’єднувалися між собою та пірамідальним 

відростком сполучною тканиною. Сліпа ямка своїм нижнім кінцем прими-

кала до тяжа епітеліальних клітин, що теж нагадував тканину ЩЗ. Цей тяж за 

допомогою волокон ембріональної сполучної тканини з’єднувався із додат-

ковою часткою, розміщеною над тілом під’язикової кістки. Великих розмірів 

під’язикова кістка значно виступала вперед і зміщувала щито-язиковий тяж. 

Зі збільшенням віку передплодів, окрім під’язикової кістки, на формотво-

рення ЩЗ виявляє вплив дуга перснеподібного хряща, яка у передплодів 30,0 

мм ТКД зміщує щито-язиковий тяж вперед у його каудальному відділі. У пе-

редплодів 36,0 мм ТКД ми виявили пірамідальний відросток, який складався 

ніби з двох частин: перша – відходила від правої частки ЩЗ, на межі між нею 

і перешийком, піднімалася вгору під дугою перснеподібного хряща і розмі-

щувалася зовні від серединної лінії; друга – була продовженням пірамідаль-

ного відростка, який переривався в ділянці перснеподібного хряща і знову 

з’являвся на передній поверхні щитоподібного хряща, не досягаючи його ви-

різки. Дані анатомічні особливості створювали враження, що дуга перснепо-

дібного хряща, виступаючи вперед над перешийком ЩЗ, ніби розриває цей 

тяж, внаслідок чого фрагменти каудального відділу щито-язикового тяжа 

зміщуються латерально (і вправо, і вліво).  

 В одного передплода 40,0 мм ТКД нами виявлено інкорпорацію тка-

нини щито-язикового тяжа між охрястям і хрящем під’язикової кістки, дода-

ткові частки і пірамідальний відросток на пластинці щитоподібного хряща. 

Пірамідальний відросток з’єднувався з лівою часткою ЩЗ.  

 У передплодовому періоді розміщення фрагментів щито-язикового тя-

жа (додаткові частки і пірамідальний відросток) характеризується індивіду-

альними особливостями. Вони можуть розміщуватися не тільки спереду 

під’язикової кістки, але й під нею та над нею, всередині її, на дузі перснепо-
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дібного хряща, на зовнішній поверхні пластинки щитоподібного хряща по 

серединній лінії, а також зліва і справа від неї. Наприкінці передплодового 

періоду ЩЗ набуває метеликоподібної чи підковоподібної форми або півкі-

льцевої форми з добре вираженими частками, які без різких меж переходять 

у перешийок. 

На початку плодового періоду ЩЗ з одночасним зростанням її лінійних 

розмірів за формою схожа на “метелика” (рис. 1) або літеру “Н” (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Метеликоподібна форма щитоподібної залози у плода 320,0 мм 

тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – частки щитоподібної за-

лози; 2 – щитоподібний хрящ; 3 – трахея; 4 – загальна сонна артерія; 5 – 

внутрішня яремна вена. 

 

 
Рис. 2. Щитоподібна залоза у формі літери „Н” у плода 248,0 мм тім’яно-куп-

рикової довжини. Макропрепарат: 1 – частки щитоподібної залози; 2 – пере-

шийок; 3 – щитоподібний хрящ; 4 – трахея; 5 – загальна сонна артерія; 6 – 

внутрішня яремна вена. 
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Внаслідок внутрішньоорганного диференціювання та синтопічного впливу 

прилеглих структур ЩЗ набуває дефінітивної форми. Зростаюча васкуляризація 

органа передує формуванню фолікулів. Виокремлюються бокові частки та пе-

решийок ЩЗ. Формується третій вид її форми – підковоподібна (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Підковоподібна форма щитоподібної залози у плода 295,0 мм тім’яно-

куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – щитоподібна залоза; 2 – нижня 

прищитоподібна залоза (права); 3 – щитоподібний хрящ; 4 – трахея; 5 – зага-

льні сонні артерії; 6 – внутрішні яремні вени. 

 

У п’ятої частини спостережень ЩЗ має вигляд півкільця (поперечного тяжа) 

майже без диференціювання на праву і ліву частки (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Щитоподібна залоза у вигляді півкільця з двобічним піднижньополю-

сним розташування нижніх прищитоподібних залоз у плода 185,0 мм 

тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – нижні прищитоподібні за-

лози; 2 – щитоподібна залоза; 3 – щитоподібний хрящ; 4 – перснеподібний 

хрящ; 5 – трахея; 6 – судинно-нервовий пучок шиї. 
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Інтенсивність розвитку ЩЗ у плодовому періоді відносно висока за-

вдяки зростанню, в основному, маси її бокових часток [5]. У другій половині 

плодового періоду в 11 % випадків спостерігається наявність пірамідального 

відростка як з правобічним, так і лівобічним розміщенням (рис. 5). Форма пі-

рамідального відростка досить різноманітна. Частіше вона відповідає своїй 

назві і має широку основу, яка поступово звужується і переходить у тонень-

кий сполучнотканинний тяж, яким і фіксується залежно від місця локалізації. 

Пірамідальний відросток переважно складається із тканини ЩЗ із виповне-

ними колоїдом типовими фолікулами різної форми та розмірів. Інколи тка-

нину ЩЗ можна визначити тільки в порівнянні з прилеглими утвореннями за 

інтенсивністю забарвлення клітин ЩЗ карміном. У пірамідальних відростках 

ЩЗ, окрім залозистої і сполучної тканини, іноді трапляються і м’язові пучки. 

Часточки ЩЗ різноманітні за величиною та формою. Фолікули в часточках 

розділені ще незрілою сполучною тканиною. По периферії ЩЗ виявляється 

велика кількість судин великого і середнього калібру. Кровоносні судини, 

проникаючи в товщу органа, зумовлюють відносно швидкий ріст бокових ча-

сток ЩЗ.  

 

 
Рис. 5. Пірамідальна форма часток і перешийка щитоподібної залози у плода 

150,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – права і ліва піра-

мідальні частки щитоподібної залози; 2 – пірамідальна форма перешийка; 3 – 

щитоподібний хрящ; 4 – трахея; 5 – загальні сонні артерії; 6 – внутрішні яре-

мні вени.  

 

Отже, у плодовому періоді на фоні специфічного диференціювання ЩЗ 

та прилеглих органів виявлені чотири основні форми ЩЗ: а) метеликоподі-

бна; б) Н-подібна; в) підковоподібна; г) пірамідальна. Індивідуальні варіації 

форми ЩЗ людини у плодовому періоді, по суті, закладені в попередніх (за-

родковому і передплодовому) періодах внутрішньоутробного розвитку, а 

процеси формотворення ЩЗ мають своє продовження і в постнатальному пе-
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ріоді онтогенезу людини з виникненням численних варіантів зовнішньої бу-

дови [6], що необхідно враховувати під час виконання діагностичних та ліку-

вальних прийомів. 

Висновки. 1. Щитоподібна залоза (ЩЗ) у пренатальному періоді розви-

тку характеризується інтенсивністю процесів органогенезу і тісними топо-

графоанатомічними взаємовідношеннями із суміжними органами і структу-

рами шиї та верхнього межистіння. Процес опускання зачатка ЩЗ зумовле-

ний втратою сполучення з глоткою та корелятивною залежністю з формуван-

ням судинно-нервових структур шиї. 2. Визначальний синтопічний вплив на 

формоутворення ЩЗ виявляють під’язикова кістка – наприкінці зародкового 

періоду і дуга перснеподібного хряща – на 8-му тижні ембріогенезу, що ви-

ражається анатомічною мінливістю її пренатальної форми. 3. Наприкінці 

плодового періоду онтогенезу частіше трапляються такі форми ЩЗ: а) Н-

подібна; б) пірамідальна; в) метеликоподібна (симетрична); г) підковоподі-

бна. 
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МОРФОГЕНЕЗ АНАТОМІЧНИХ ВАРІАНТІВ 

ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ 
 

 

Нами описано ефект послідовного перерозподілу лектино-рецепторних сис-

тем у цитоплазмі та цитолемі клітин зачатків і позаклітинних тканинних 

структурах у процесі раннього ембріонального гістогенезу прищитоподібних 

залоз людини [7]. Акцентовано увагу на вивченні репресії і дерепресії гліко-

полімерів – рецепторів лектинів на поверхні і в цитоплазмі клітин у процесі 

дослідження пренатального розвитку бранхіогенних залоз [5]. Використову-

ючи результати проведеного дослідження, узагальнено особливості експресії 

вуглеводних детермінант зачатків бранхіогенних залоз у ранньому прената-

льному періоді онтогенезу з подальшим трактуванням походження даної 

групи залоз [6]. Водночас, мікро- й ультрамікроскопічна анатомія не розкри-

вають сутності багатогранної анатомічної мінливості.  

Вивчення варіантів форми органів – актуальне завдання сучасної ана-

томії [1, 2, 9]. Захворювання прищитоподібних залоз (ПЩЗ) визначають під-

вищену зацікавленість дослідників до подальшого вивчення їх структури та 

функції [3, 4, 8, 10], проте відомі наукові дані з анатомії, гістології та ембріо-

логії ПЩЗ не задовольняють запити практичної медицини. Різноманітність 

топографоанатомічних взаємовідношень органів і тканин шиї потребують 

нових даних про їх варіантну анатомію [11].  

Мета дослідження. Вивчити морфогенез варіантів форми ПЩЗ лю-

дини в пренатальному періоді онтогенезу з наступним узагальненням макро-

скопічних варіантів.  

Матеріал і методи. Дослідження виконане на 199 препаратах зародків, 

передплодів і плодів людини. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологіч-

них відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Препарати плодів 

понад 500,0 г вивчали безпосередньо в Чернівецькій обласній комунальній 

медичній установі “Патологоанатомічне бюро”. Із органокомплексів вигото-

вляли серії гістологічних препаратів. Вивчали тільки ті випадки, коли причини 

смерті не були пов’язані з патологією ПЩЗ. Застосовували методи звичайного і 

тонкого препарування під контролем бінокулярного мікроскопа МБС-10, мік-

роскопії та органометрії. 

Результати дослідження. Інвагінація клітин епітелію III і IV зябрових 

кишень (за рахунок його потовщення) в прилеглу мезенхіму у зародків 5-6 

тижнів – 6,5-9,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) відповідає початку 

формування ПЩЗ. Їх закладка і розвиток мають виражений зв’язок з перебігом 

пренатального ембріогенезу загруднинної та щитоподібної залоз. Нижні ПЩЗ ви-

никають із дорсальної частини III глоткових кишень, тому їх позначають – 

ПЩЗ III. Оскільки загруднинна залоза розвивається з вентральної частини цих 

же глоткових кишень, то нижні ПЩЗ ще називають „тимічними” ПЩЗ або па-

ратимусами. Верхні ПЩЗ в ембріогенезі виникають з дорсальної частини IV 
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глоткових кишень, тому їх позначають – ПЩЗ IV. Об’єднання V глоткових 

кишень з IV призводить до формування „каудального фарингеального компле-

ксу”, який включає в себе не тільки ПЩЗ IV, але й ультимобранхіальні тільця 

(латеральні зачатки щитоподібної залози) та вентральний дивертикул. Тому 

ПЩЗ IV ще називають „щитоподібними” ПЩЗ. Диференціювання тканини 

ПЩЗ починається в зародків 8,0-10,0 мм ТКД. 

Упродовж першого і на початку другого місяців внутрішньоутробного 

розвитку (зародки до 10,0 мм  ТКД) із полісахаридів в першу чергу 

з’являється глікоген, який є важливим фактором гісто- і морфогенезу. В про-

цесі розвитку кількість глікогену в тканинах і органах збільшується. Найбі-

льша його кількість нагромаджується в епітелії органів та клітинах різнома-

нітних епітеліальних зачатків, зокрема в ПЩЗ, що є свідченням високого рі-

вня обмінних процесів в епітелії органів у зародків людини. Велику роль ві-

діграє глікоген у процесі раннього ембріогенезу, коли новоутворення і дифе-

ренціювання клітин і тканин здійснюється інтенсивно. Починаючи з 45-ї доби 

ембріогенезу (16,0 мм ТКД), у зв’язку з удосконаленням системи живлення і 

дихання за рахунок розвитку примітивної дискоїдальної плаценти, у ткани-

нах та органах помітно прискорюються процеси морфологічного та гістохі-

мічного диференціювання, що відповідає межі між зародковим та передпло-

довим періодами.  

Початок передплодового періоду характеризується інтенсивністю роз-

витку ПЩЗ. Зачатки обох пар залоз втрачають зв’язок зі стінкою глотки, ни-

жні ПЩЗ III зміщуються каудально та медіально за мігруючими зачатками 

загруднинної залози (рисунок). Надалі прищитоподібна тканина (нижні 

ПЩЗ) III глоткових кишень остаточно локалізується на дорсально-нижній по-

верхні щитоподібної залози, власне формуючи нижні ПЩЗ. Коли верхні ПЩЗ 

(епітелій дорсального розростання IV глоткових кишень, що утворює ПЩЗ 

IV) втрачають контакт зі стінкою глотки, то прикріплюються до мігруючої 

каудально щитоподібної залози і, врешті-решт, локалізуються на її дор-

сально-верхній поверхні як верхні ПЩЗ IV. 

До кінця 3-го місяця ембріогенезу чітко виявляється відносна масив-

ність ПЩЗ. Вони округлої форми і зв’язані з капсулою зачатка щитоподіб-

ної залози. У сполучнотканинних прошарках виявляються кровоносні су-

дини. Інтенсивні процеси формування ПЩЗ спостерігається на 4-5 місяцях 

внутрішньоутробного розвитку. Наприкінці 5-го місяця ембріогенезу топо-

графія і форма ПЩЗ схожі до дефінітивних. Залози мають овальну або дещо 

видовжену форму, розташовані по задній поверхні часток щитоподібної за-

лози. У сполучній тканині між ПЩЗ і щитоподібною залозою визначаються 

артеріальні і венозні судини.  

У плодів 6-9 місяців ПЩЗ набувають більш витягнутої овальної форми. 

Паренхіма органа розділена різними за товщиною прошарками сполучної 

тканини. У 89,37 % випадків нами виявлено по 2 пари ПЩЗ, у 7,45 % – 3, у 

3,2 % – 5. У 45,75 % випадків ПЩЗ макроскопічно добре визначалися на дор-
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сальній поверхні щитоподібної залози, решту випадків потребували мікрос-

копічного дослідження. У 2/3 випадків верхні ПЩЗ розміщувалися на межі 

верхньої і середньої третин щитоподібної залози, на рівні переходу глотки в 

стравохід. Для нижньої пари ПЩЗ встановлено випадки як однобічного, так і 

двобічного їх розміщення безпосередньо під нижніми полюсами часток щи-

топодібної залози. Наприкінці 10-го місяця внутрішньоутробного розвитку 

кількість ПЩЗ може зростати до п’яти з переважанням їх округлої або ова-

льної форми та нетиповим розміщенням за грудниною чи в межах судинно-

нервового пучка шиї. 

 

 
 

Рис. Горизонтальний зріз передплода 36,0 мм тім’яно-куприкової довжини. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Ок. 10
х
, об. 20

х
: 1 – загруднинна за-

лоза; 2 – прищитоподібна залоза; 3 – сполучнотканинна капсула залоз; 4 – 

артеріальна судина; 5 – перивазальна мезенхіма.  

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Топічне поло-

ження, форма і розміри зачатків прищитоподібних залоз змінюються залежно 

від перетворень щитоподібної та загруднинної залоз. 2. Після відокремлення 

від загруднинної залози (27,0-30,0 мм тім’яно-куприкової довжини) нижні 

прищитоподібні залози, як і верхні, набувають округлої чи овальної форми і 

примикають до задньобічних поверхонь щитоподібної залози. 3. Використо-

вуючи результати проведеного дослідження, доцільно уточнити та узагаль-

нити причини нетипового розміщення прищитоподібних залоз. 
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МОРФОГЕНЕЗ АНАТОМІЧНИХ ВАРІАНТІВ 

ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ 
 

 

Порушення функціональної активності загруднинної залози (ЗЗ), які виника-

ють під впливом несприятливих факторів у пре- і постнатальному періодах 

онтогенезу людини, супроводжуються розвитком вторинних імунодефіцитних 

станів [2, 8]. Морфологічна діагностика різних патологічних процесів та ін-

волютивних змін ЗЗ базується на якісній і кількісній характеристиках їх тканин-

ної та органної архітектоніки в підлітковому та юнацькому вікових періодах у 

порівнянні з нормою [3]. Проте вивчення раннього морфогенезу та варіантної 

анатомії ЗЗ у пренатальному періоді відсутнє [2, 3]. Притаманні органогенезу 

ембріональні явища на конкретному етапі передовсім залежать від попе-

редніх процесів і, в свою чергу, впливають на наступні морфологічні пе-

ретворення [1]. Проведений нами [6, 7] ретроспективний аналіз протоколів роз-

тинів за період 1980-2003 рр. з вивченням частоти тимомегалії у структурі ле-

тальності дітей від патології ЗЗ показав, що у змінах, які спостерігаємо (ти-

момегалія), не завжди можливо чітко відмежувати етапи нормального 

внутрішньоутробного розвитку ЗЗ від змін, які викликані патологічним про-

цесом. Зростання захворювань ЗЗ визначає підвищену зацікавленість до-

слідників до подальшого вивчення її структури і функції, а відомі наукові дані 

з анатомії, гістології та ембріології ЗЗ, незважаючи на їх велике прикладне 

значення, у даний час не задовольняють запити клінічної медицини. 

Мета дослідження. Вивчити морфогенез варіантів форми ЗЗ людини в 

пренатальному періоді онтогенезу з наступним узагальненням макроскопічних 

варіантів. 

Матеріал і методи. Дослідження виконане на 199 препаратах зародків, 

передплодів та плодів людини. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологі-

чних відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Препарати плодів 

понад 500,0 г вивчали безпосередньо в Чернівецькій обласній комунальній 

медичній установі “Патологоанатомічне бюро”. З органокомплексів виготов-

ляли серії гістологічних препаратів. Вивчали тільки ті випадки, коли причина 

смерті не була пов’язана з патологією ЗЗ. Застосовували методи звичайного і 

тонкого препарування під контролем бінокулярного мікроскопа МБС-10, мік-

роскопії та органометрії. 

Результати дослідження та їх обговорення. У зародковому періоді ЗЗ 

втрачає зв’язок із ротоглоткою і вступає в тісний топографоанатомічний вза-

ємозв’язок із судинно-нервовим пучком шиї. Вона розміщується спереду від 

стовбурів блукальних нервів, поширюючись каудально по зовнішній повер-

хні загальних сонних артерій, ніби змінюючи вертикальний напрям на гори-

зонтальний, переходить на передню поверхню загальних сонних артерій, по-

товщуючись у межах верхнього та нижнього кінців. Частки ЗЗ набувають 

форми неправильного овалу з розширеним верхнім полюсом і звуженим ни-
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жнім. Нижніми полюсами обидва зачатки (частки) ЗЗ зближені між собою 

значно більше, ніж верхніми [5]. ЗЗ зміщується каудально у переднє межис-

тіння зачатками магістральних судин, тоді як щитоподібна залоза росте і пе-

реміщується краніально вздовж медіальних поверхонь загальних сонних ар-

терій. Верхня межа для них спільна – місце відгалуження верхньої щитоподі-

бної артерії і верхнього гортанного нерва. Вентрокаудальне і медіальне змі-

щення часток ЗЗ відбувається асинхронно. Виражене зближення правої і лівої 

часток ЗЗ наприкінці зародкового періоду призводить до того, що вони роз-

межовуються тільки вузьким прошарком періепітеліальної мезенхіми. Про-

цес опускання часток ЗЗ знаходиться в кореляційній залежності від форму-

вання великих судин і нервових стовбурів шиї.  

Передплодовий період характеризується продовженням процесу кауда-

льного зміщення обох часток (зачатків) ЗЗ по передньо-латеральній поверхні 

загальних сонних артерій і внутрішніх яремних вен, досягаючи верхнього 

краю перикарда. Форма зачатків витягнута краніокаудально, їхні полюси за-

округлені. На цьому етапі розвитку можна виділити шийну (1/3) та грудну 

(2/3) частини ЗЗ. Передня поверхня грудної частини ЗЗ примикає до зачатка 

груднини. Позаду зачатків залози розміщуються перикард, дуга аорти, трахея. 

Диференціювання і становлення капсули ЗЗ призводить до того, що її лівий і 

правий зачатки зближуються максимально і набувають істинного характеру 

правої і лівої часток залози, розділених сполучнотканинною капсулою. У 

фронтальній площині частки ЗЗ нагадують овал. У передплодовому періоді 

розвитку орган зберігає парну будову. Зміна зовнішньої форми часток ЗЗ від-

бувається одночасно з процесом перебудови внутрішньої структури. Залоза із 

епітеліального органа, що характерно для зародкового періоду (4-6 тижні), 

послідовно перетворюється в ретикулоепітеліальний (7-8 тижні), а згодом (пі-

сля 8-го тижня) – у лімфоепітеліальний. На цьому етапі розвитку змінюється 

зовнішня поверхня залози: вона стає нерівною, горбкуватою. Одночасно від-

бувається вростання мезенхіми з кровоносними судинами в паренхіму ор-

гана, що сприяє подальшому інтенсивному розвитку ЗЗ. Утворюються її пер-

винні часточки, чітко розмежовуються мозкова і кіркова речовина.  

Під час вивчення серії гістологічних зрізів ЗЗ передплода 48,0 мм 

тім’яно-куприкової довжини у периферійних відділах паренхіми її часток 

нами виявлено поодинокі (3 – у правій, 2 – у лівій) скупчення клітин (по 

6-10 у кожному) округлої форми, зі світлими ядрами, оточені по перифе-

рії 1-2 рядами клітин мезенхіми. Ці скупчення схожі на фолікули. Оскі-

льки в жодній з інших досліджених серій гістологічних препаратів подіб -

них утворень ми не виявили, то можна припустити, що ці скупчення на-

далі могли б призвести до аномалії розвитку ЗЗ і послужити субстратом 

для виникнення аденоматозних утворень, які іноді трапляються у дорос-

лих [4]. 

У плодовому періоді ЗЗ представлена двома частками, лінійні розміри 

яких протягом 4-го місяця різко збільшуються. Обидві частки залози розта-
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шовані в передньому межистінні. Ліва частка своєю задньою поверхнею 

примикає до перикарда в ділянці передньої поверхні лівого шлуночка серця, 

висхідної аорти та легеневого стовбура, а права своєю задньою поверхнею 

стикається з перикардом у ділянці правого передсердя. Частки ЗЗ мають не-

правильно овальну форму (рис. 1), ззовні вкриті капсулою, яка представлена 

ніжними сполучнотканинними волокнами та клітинами витягнутої форми. На 

гістологічних зрізах ЗЗ плодів наприкінці 4-го місяця можна виявити форму-

вання тілець Гассаля (тимусних тілець). Кровопостачання ЗЗ здійснюють ар-

теріальні гілки від дуги аорти і внутрішньої грудної артерії. 

 

 
 

Рис. 1. Неправильно-овальна форма часток загруднинної залози у плода 

115,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – частки загруд-

нинної залози; 2 – шийна частина часток загруднинної залози; 3 – грудна 

частина часток загруднинної залози; 4 – серце; 5 – легені; 6 – судинно-нер-

вовий пучок шиї. 

 

На межі 5-го і 6-го місяців внутрішньоутробного розвитку залози хара-

ктеризується зміною її топографоанатомічних взаємовідношень із суміжними 

структурами. ЗЗ розташована не тільки в передньоверхньому межистінні, але 

своїми верхніми полюсами часток досягає шийної ділянки, що, на наш пог-

ляд, зумовлено її інтенсивним поздовжнім ростом. Умовно можна виділити її 

шийну (1/4) та грудну (3/4) частини. Топографоанатомічні взаємовідношення 

передньої і задньої поверхні ЗЗ на 6-7 місяцях розвитку аналогічні. Частки 

ЗЗ, подовжуючись, набувають форми витягнутого в краніокаудальному на-

прямку овала, щільно взаємопримикають своїми медіальними поверхнями 

(рис. 2). Кожна з часток має окрему капсулу. Протягом 8-го місяця розвитку 

спостерігали подальше збільшення розмірів часток залози. Значно зростає 

площа примикання зачатків легень із передньою поверхнею ЗЗ. 

Завершення плодового періоду (9-10 місяці) характеризується зростанням ро-

змірів ЗЗ. Залоза зберігає парну будову і складається із двох часток, розміще-

них як симетрично – овальна (метеликоподібна) форма, так і асиметрично 
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Рис. 2. Овальна форма часток загруднинної залози у плода 210,0 мм тім’яно-

куприкової довжини. Макропрепарат: 1 – загруднинна залоза; 2 – шийна час-

тина загруднинної залози; 3 – грудна частина загруднинної залози; 4 – легені; 

5 – судинно-нервовий пучок шиї. 

 

 (рис. 3). Форма часток овальна або нагадує трапецію. Передня поверхня ЗЗ 

примикає до груднини, хрящів ребер і легень. Площа примикання легень до 

передньої поверхні ЗЗ зростає. Поверхня залози нерівна, заглибини відпові-

дають межі між часточками. Капсула щільно зрощена з паренхімою органа. У 

3 випадках нами виявлено тричасткову будову залози (рис. 3), в одному – чо-

тиричасткову.  

 

 
 

Рис. 3. Тричасткова форма загруднинної залози у плода 320,0 мм тім’яно-ку-

прикової довжини. Макропрепарат: 1 – частки загруднинної залози; 2 – се-

рце; 3 – легені; 4 – судинно-нервовий пучок шиї. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. У пренаталь-

ному періоді загруднинна залоза людини, як правило, має двочасткову бу-

дову. Процеси її формоутворення відбуваються у тісному взаємозв’язку з ро-

звитком і формуванням суміжних органів та структур. 2. Переміщення правої 

і лівої часток (зачатків) загруднинної залози у пренатальному періоді онтоге-

незу відбувається асинхронно; спостерігаються як симетрична (метеликопо-

дібна), так і асиметрична (ліво- чи правобічна) форми. 3. У пренатальному 

періоді онтогенезу спостерігається асиметрія розмірів правої і лівої часток: 

поперечний та поздовжній розміри лівої частки переважають над такими 

правої. 4. Як поодинокі варіанти будови загруднинної залози трапляється 

три- та чотиричасткова її будова. 5. Доцільним вважаємо вивчити морфогенез 

загруднинної залози з погляду експериментальних досліджень 

М.А.Волошина та ін. [2].  
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ПРОМЕНЕВА АНАТОМІЯ ХРЕБЕТНОГО СТОВПА 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

 

 
Рання і точна діагностика природжених вад хребетного стовпа та спинного 

мозку належать до складних проблем перинаталогії [2, 3]. В основі промене-

вої діагностики будь-якої патології лежать докладні відомості з нормальної 

анатомії досліджуваних структур. У літературі широко висвітлена будова 

хребетного стовпа дорослої людини [1], проте в ранньому періоді онтогенезу 

цьому питанню присвячені одиничні дослідження [4, 5].  

Мета дослідження. Вивчити променеву анатомію хребетного стовпа 

людини в перинатальному періоді онтогенезу.  

Матеріал і методи. В основу дослідження покладено рентгенологічне 

та ультразвукове дослідження хребетного стовпа 110 трупів плодів та ново-

народжених. 

Результати дослідження. Найбільшою складністю будови і складні-

стю інтерпретації вирізнялися два верхні шийні хребці. На прямій рентгеног-

рамі атлант представлений слабкими трикутними тінями бічних мас з медіа-

льно спрямованими вершинами. У бічній проекції потовщені латеральні маси 

атланта визначаються ззаду зубоподібного відростка 2-го шийного хребця. 

Ядро скостеніння передньої дуги атланта візуалізувалося у 32,7 % випадків. 

Скостеніла частина зубоподібного відростка 2-го шийного хребця в прямій 

проекції визначалася у всіх новонароджених. У бічній проекції він візуалізу-

ється над тілом осьового хребця. Висота суглобової щілини медіального ат-

ланто-осьового суглоба (суглоба Крювел’є) становить 2,7±0,8 мм. 

Тіла 3-7 шийних хребців за формою однакові, мають скошені перед-

ньоверхні краї і слабко виражені замикальні пластинки. На комп’ютерних 

томограмах у 52 % новонароджених визначалися ядра скостеніння передньої 

дуги атланта. Бічні маси і задня дуга атланта у всіх випадках мали кісткову 

щільність. Ширина щілиноподібного просвітлення в задній дузі атланта ста-

новить 5,7±0,4 мм. Розмір суглобової щілини центрального атланто-осьового 

суглоба становить 1,7±0,1 мм.  

На комп’ютерних томограмах спостерігається неоднорідність струк-

тури ядер скостеніння тіл хребців, між ніжками дуг і тілами хребців визнача-

ється смужка просвітлення завширшки 1,2 ± 0,1 мм. Спинний мозок на всіх 

рівнях має вигляд однорідної структури середньої щільності. При ультразву-

ковому дослідженні новонароджених у передній сагітальній проекції ядра 

скостеніння тіл хребців візуалізуються у вигляді прямокутних ехопозитивних 

структур, відокремлених широкими смугами ехонегативного сигналу міжх-

ребцевих просторів. Висота міжхребцевого диска відповідала приблизно по-

ловині висоти тіла хребця. Передній контур хребетного каналу має вигляд 

ехопозитивної смуги за рахунок задньої поздовжньої зв’язки. Субарахноїда-

льний простір візуалізується у вигляді ехонегативної смуги. Задні структури 
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хребетного каналу представлені твердою мозковою оболонкою, епідураль-

ною жировою клітковиною, венозними судинами, які давали широкий ехопо-

зитивний сигнал. На цьому фоні ледь простежувався задній субарахноїдаль-

ний простір. 

На передній поперечній ехоспондилограмі, що виконувалася через тіло 

хребця, візуалізуються помірно ехопозитивне тіло хребця овальної форми, 

ехонегативний спинний мозок, підкреслений ехопозитивною смужкою обо-

лонок та широкою ехонегативною смужкою субарахноїдального простору.  

У сагітальній площині хребет визначався у вигляді двох рядів почерго-

вих ехогенних і гіпоехогенних структур. Перший ряд відповідав задньому 

відділу хребта. Остисті відростки і дуги хребців були ехогеннішими. Гіпое-

хогенними виглядали міжостисті проміжки. Другий ряд ехогенних структур 

представлений тілами хребців з чіткими гіпоехогенними проміжками між 

ними за рахунок міжхребцевих дисків. 

Задній доступ на рівні верхніх шийних хребців дозволяв вивчити поти-

личну цистерну, яка виглядала гіпоехогенною структурою нерівномірної ши-

рини (4,1 ± 0,8 мм). Зміщення датчика вверх дозволяло візуалізувати потили-

чний синхондроз, завширшки  2,9 ± 0,47 мм. У поперечній проекції виразно 

візуалізувалася дуга у вигляді ехогенних смуг. Спинний мозок має форму 

овального гіпоехогенного утвореня без чітких контурів з ехопозитивним 

центром за рахунок спинномозкового каналу. 

Висновки. 1. Рентгенологічна інтерпретація хребців у перинатальному 

періоді ускладнюється малим об’ємом осифікованих частин. 2. Висока гід-

рофільність структур хребта плодів і новонароджених дозволяє візуалізувати 

його кісткові структури та спинний мозок за допомогою ультрасонографії. 
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СТРУКТУРА ПРИРОДЖЕНИХ ВАД У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЗА ПЕРІОД 2001-2008 РОКІВ 
 

 

Ембріональний розвиток включає прогресивний ряд певних явищ. Знання 

попередніх стадій і визначення напрямку процесів органогенезу, при яких 

наслідки однієї стадії перетворюються в умови наступної, є безумовним чин-

ником, що сприяє глибокому розумінню анатомічних перетворень під час 

нормального ембріогенезу [1]. Навіть із простого переліку природжених вад 

органів і систем можна дійти висновку про те, що не існує „привілейованих” 

частин організму, в яких ніколи не виникали б відхилення від нормальної бу-

дови. Кожний орган або кожна система органів у своєму розвитку можуть 

піти неправильним шляхом, а при множинних вадах порушення охоплюють 

відразу декілька систем [2]. Природжені вади посідають важливе місце у 

структурі перинатальної та дитячої захворюваності і смертності [5, 8]. На ос-

нові патологоанатомічного матеріалу вивчали частоту природжених вад на 

Буковині за період 1992-1996 рр. [3]; частоту природженого фіброеластозу 

ендокарда за період 1981-2000 рр. [6] та структуру природжених вад за пе-

ріод 1980-2000 рр. [4]. 

Мета дослідження. Вивчити структуру природжених вад у Чернівець-

кій області в динаміці за період 2001-2008 рр. 

Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз протоколів роз-

тинів дітей у Чернівецькій обласній комунальній медичній установі „Патоло-

гоанатомічне бюро” за період 2001-2008 рр. До уваги брали всі випадки сме-

рті, в яких констатована природжена вада з відповідним патологоанатоміч-

ним підтвердженням діагнозу. Аналізували частоту природжених вад за ро-

ками з врахуванням віку, нозологічної структури природжених вад та статі 

померлих, кількість випадків серед мешканців міської та сільської місцевості. 

Вірогідність результатів перевіряли методами статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. За період 2001-2008 рр. 

виконано 1542 розтини плодів-викиднів масою до 500 г, мертвонароджених, 

а також дітей віком до 14 років, серед яких у 315 випадках виявлено приро-

джені вади (20,4 %). Останні виявлені у всіх вікових групах, проте більшість 

становлять діти першого року життя – 166 випадків (52,7 %), з яких 82 (26,0 

%) становили природжені вади у дітей віком 0-6 діб; на другому місці – плоди-

викидні – 130 (41,2 %); на третьому – мертвонароджені – 11 (3,5 %).  

Як випливає з даних таблиці 1, найбільшу кількість аномалій станов-

лять вади системи кровообігу, нервової системи та множинні природжені ва-

ди. Серед вад, віднесених до рубрики „Інші”, крім множинних, як і раніше 

[4], виявлені вади шкіри (іхтіоз та бульозний епідермоліз).  
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Таблиця 1 

Нозологічна структура природжених вад за період 2001-2008 рр. 

Приро-

джені  

вади 

(Q00-

Q90)* 

Пло-

ди-

вики-

дні 

Мертво-

наро-

джені 

Діти  

0-6 

діб 

Діти  

7-28 

діб 

Діти  

29 

діб- 

1 рік 

Діти 

1-2 

років 

Діти 

3-14 

років 

Всьо-

го 

Нервова 

система 

(Q00-

Q07) 

48 2 5 1 8 1 1 

66 

(21,0

%) 

Око, ву-

хо, об-

личчя та 

шия 

(Q10-

Q18) 

- - - - - - - - 

Система 

кровоо-

бігу 

(Q20-

Q28) 

30 2 28 18 22 3 1 

104 

(33,0

%) 

Органи 

дихання 

(Q30-

Q34) 

- - 2 - 1 - - 
3 

(0,9%) 

Щілина 

губи та 

підне-

біння 

(Q35-

Q37) 

3 1 - - - - - 
4 

(1,3%) 

Органи 

травлен-

ня 

(Q38-

Q45) 

1 1 3 5 2 - - 
12 

(3,8%) 

Статеві 

органи 

(Q50-

Q56) 

- - - - - - - - 

Сечова 

система 
8 - 2 1 4 - 1 

16 

(5,1%) 
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(Q60-

Q64) 

Кістко-

во-

м’язова 

система 

(Q65-

Q79) 

9 - 5 2 - - - 
16 

(5,1%) 

Інші 

(Q80-

Q89), 

зокрема: 

Мно-

жинні 

вади 

(Q89.7) 

31 

 

 

19 

5 

 

 

4 

37 

 

 

5 

18 

 

 

1 

2 

 

 

1 

- 

 

 

- 

1 

 

 

- 

94 

(29,8

%) 

 

 

30 

(9,5%) 

Всього 130 

(41,2

%) 

11 

(3,5%) 

82 

(26,0

%) 

45 

(14,3

%) 

39 

(12,4

%) 

4 

(1,3%

) 

4 

(1,3%

) 

315 

(100%

) 

Примітка: * – коди рубрик 10-ї міжнародної класифікації хвороб.  

 

Природжені вади у трупів чоловічої статі зареєстровані у 184 випадках 

(58,4 %), жіночої – 131 (41,6 %); мешканців міста – 109 (34,6 %), сільської 

місцевості – 206 (65,4 %). Аналіз частоти природжених вад у динаміці з 4-рі-

чним інтервалом показав, що відсоток природжених вад становив: у 2001-

2004 рр. – 42,54 % (134 випадки), 2005-2008 рр. – 57,46 % (181). Варто зазна-

чити, що відсоток природжених вад за період 2005-2008 рр. відповідно до 

критерію кутового фі-перетворення Р.Фішера дійсно суттєво більший 

(р<0,001), ніж за попередній 4-річний період. Аналіз частоти природжених 

вад (кількість випадків) та його співвідношення із загальною кількістю роз-

тинів (%) по окремих роках зображений на рисунку.  

 

 

Аналізуючи весь період (2001-2008 рр.), можна стверджувати, що згі-

дно з серійним критерієм є тренд (р<0,05) на зразок флуктуації кількості спо-

стережень природжених вад, але немає тренда відсотка природжених вад. 

Згідно з критерієм інверсій немає тренду ні кількості, ні відсотка природже-

них вад (р>0,05). Аналіз загальної кількості розтинів по роках вказує на те, 

що є тренд на зразок флуктуації, що, на наш погляд, пояснює наявність флук-

туаційного тренда кількості природжених вад. Візуальний аналіз графічного 

зображення коливань відсотка природжених вад від загальної кількості роз-

тинів (по окремих роках) дозволяє припустити, що існує монотонний тренд у 

період з 2001 по 2006 рік та стрімке зростання відсотка природжених вад у 
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2007-2008 рр. Перевірка даної гіпотези показала, що згідно з критерієм інвер-

сій у 2001-2006 рр. спостерігається одноразове (р<0,05) зростання частоти 

природжених вад, а потім – її спад з утриманням показників на відносно бли-

зькому рівні. Цьому сприяло, на наш погляд, введення в дію наказу МОЗ 

України від 28.12.2002 р. № 503 „Про удосконалення амбулаторної акушер-

сько-гінекологічної допомоги в Україні”, відповідно до якого обов’язковому 

дворазовому УЗД-скринінгу підлягали всі вагітні у терміні гестації 9-11 та 

16-21 тижнів. Глибшим аналізом встановлено, що з 2001 по 2006 рік реєстру-

валися плоди масою від 500 до 999 г. Стрімке зростання відсотка природже-

них вад (як і їх загальної кількості) у 2007-2008 рр. відбулося у зв’язку із вве-

денням Державної програми переходу України з 01.01.2007 р. на міжнародну 

систему обліку і статистики (наказ МОЗ України від 29.03.2006 р. № 179), 

згідно з якою статистичному обліку підлягають плоди масою до 500 г. Аналіз 

динаміки нозологічних форм природжених вад виявив, що зростання їх зага-

льного відсотка відбувалося, в основному, за рахунок зростання кількості 

плодів-викиднів із зростанням множинних природжених вад, а також за ра-

хунок вад системи кровообігу та нервової системи. 

 

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

К
іл

ь
к
іс

т
ь

 в
и

п
а
д

к
ів

0

10

20

30

40

50

60

В
ід

с
о

т
о

к

Кількість випадків Відсоток

 
 

Рис. Співвідношення частоти природжених вад та їх відсотка від загальної 

кількості розтинів. 

 

Слід зазначити, що своєчасному діагностуванню природжених вад з 

наступним штучним перериванням вагітності і відповідним зниженням кіль-

кості аномалій (в 2,2 раза) в перинатальному періоді суттєво сприяє відкри-
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тий при Чернівецькому обласному медико-діагностичному центрі обласний 

центр антенатальної охорони плода та медико-генетичного консультування. 

Всебічне дослідження в патологоанатомічному бюро плодів-викиднів, мерт-

вонароджених та померлих новонароджених призвело як до своєчасного 

встановлення діагнозу, так і до виявлення помилок при порівнянні ультрасо-

нографічних даних з результатами патологоанатомічного дослідження (табл. 

2).  

 

Таблиця 2 

Кількість природжених вад по 4-річних періодах  

 

РОЗТИНИ 
РОКИ 

2001 - 2004 2005 -2008 

Плоди-викидні 54 76 

Мертвонароджені 5 6 

Померлі новонароджені 

(0-6 діб) 
31 51 

 

 

Висновки.  1. Загальна частота природжених вад у Чернівецькій обла-

сті за період 2001-2008 рр. становить 20,4 %, які частіше виникають в осіб 

чоловічої статі та народжених у сільській місцевості. 2. У нозологічній стру-

ктурі переважають вади системи кровообігу (33,0 %), нервової системи (21,0 

%) та множинні природжені вади (9,5 %). Вади органів травлення, сечової та 

кістково-м’язової систем трапляються в межах 3,8-5,1 % випадків. 3. За пе-

ріод 2001-2008 рр. простежується стрімке зростання загальної частоти при-

роджених вад у 2007-2008 рр., зумовлене включенням у статистичний облік 

плодів-викиднів масою до 500 г. 4. Рання УЗ-діагностика природжених вад та 

медико-генетичне консультування сприяють не тільки зменшенню приро-

джених вад серед мертвонароджених та померлих новонароджених, але й за-

гальному зменшенню цієї патології серед померлих дітей першого року жит-

тя. 

Перспективи подальших досліджень. Активне впровадження перина-

тальної профілактики природжених вад потребує сучасних підходів та мето-

дів дослідження ембріонального розвитку. Особливого значення нині набу-

вають ембріотопографічні дослідження, які передбачають врахування орга-

носпецифічних критичних періодів розвитку та особливостей просторових 

взаємовідношень внутрішніх органів [1]. Систематизовані ембріотопографі-

чні відомості мають відіграти чи не вирішальну роль у профілактиці перина-

тальної патології, а в рамках Державної програми переходу України з 

01.01.2007 р. на міжнародну систему обліку і статистики (наказ МОЗ України 

від 29.03.2006 р. № 179 „Про затвердження інструкції з визначення критеріїв 

перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, порядку 
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реєстрації живонароджених і мертвонароджених”) мають стати основою ро-

боти лабораторій скринінгу морфологічного матеріалу для оцінки ступеня 

зрілості та прогнозування життєздатності плода і діагностики відхилень від 

нормального розвитку [7]. 
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