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правлені на виявлення спиртів та наркотичних речовин. При судово-гістологічному дослідженні підтвердили від-
сутність патологічних змін органів померлого, що могли б призвести до раптової смерті. Гістологічно: в печінці 
прояви жирової дистрофії; в підшлунковій залозі ділянки заміщення жировою та сполучною тканинами; в серці 
спазм судин інтерстицію. та малокрів'я капілярів епікарду. В тканині легень та рідині з пазух мікроскопічно пооди-
нокі клітини діатомового планктону. При судово-токсикологічному дослідженні виявлений етиловий спирт в крові 
в концентрації 1,4 проміле, в сечі 0,5 проміле, що не є критерієм смерті від отруєння алкоголем. Наркотичних та 
сильнодіючих речовин не виявлено.  

Висновки. Так, як подія сталася наприкінці весни і температура вдень піднімалася до 20-23 градусів, а вночі 
опускалася до – 2, по краю калюжа була покрита тонкою кірочкою льоду, а температура води біля трупа станови-
ла 0 градусів. Враховуючи обставини справи, умови навколишнього середовища та потрапляння холодної води в 
придаткові пазухи настала рефлекторна зупинка серця і дихання.  

КОРЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ 
ПРИ СТРЕСІ, ВНУТРІШНЬООЧЕРЕВИННИМ УВЕДЕННЯМ ТОРАСЕМІДУ  
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SPLEEN UNDER STRESS, BY INTRAPERITONEAL ADMINISTRATION  

OF TORASEMIDE AND MEXIDOL 

Артемова Д. О., Кислий В. Ф., Торубара О. О.  

Науковий керівник: к. мед. н., Драбовський В. С.  
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Актуальність: Несприятливий вплив стресових реакцій на селезінку серед медичної спільноти є загальнові-
домим. Оскільки, актуальним завданням для медичної науки нині є пошук нових стреспротекторних засобів, вба-
чається доцільним вивчення антистресорної дії торасеміду та мексидолу на прикладі селезінки.  

Мета роботи: Встановити на морфологічному рівні ефективність використання торасеміду та мексидолу для 
корекції змін, які виникають у печінці білих щурів на тлі впливу гострого іммобілізаційного стресу.  

Матеріали та методи: Морфологічне дослідження було виконане на 20 білих щурах-самцях, віком 8-10 міся-
ців, із масою тіла 240-260 грам. І контрольну групу склали 5 інтактних тварин, ІІ контрольна група налічувала 5 
тварин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, до ІІІ групи увійшло 5 щурів, дія стресу у яких від-
бувалася на тлі корекції торасемідом, ІV група складалася із 5 особин, стресова модельу яких вдтворювалася 
після попереднього введення мексидолу. Гострий іммобілізаційний стрес відтворювався шляхом 6-годинної фік-
сації щурів у положенні лежачи на спині. Із метою корекції щурам експериментальних груп відповідно вводили 0,1 
мг торасеміду або 25 мг мексидолу одноразово внутрішньоочеревинно за 20 хвилин до періоду фіксації. Після 
забою тварин та розкриття черевної порожнини, проводився макроскопічний огляд селезінки та забір матеріалу 
для мікроскопічного дослідження. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином за загально-
прийнятою методикою.  

Результати: Виконане дослідження свідчить, що на мікроскопічному рівні у щурів ІІ групи відмічалися у білій 
пульпі селезінки незначні периваскулярні набряки центральних артерій, поодинокі крововиливи, зменшення діа-
метру гермінативних центрів лімфатичних вузликів. На тлі корекції і Мексидолом і Торасемідом подібних морфо-
логічних змін не відмічалося. Гістологічна структура селезінки щурів цих експериментальних груп була подібною 
до структури у інтактних тварин І контрольної групи.  

Висновки: Результати проведених морфологічних досліджень на прикладі селезінки свідчить про доцільність 
використання мексидола та торасеміда в якості стреспротекторів при гострих стресових реакціях.  

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДОВИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ  
СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ ТА ЩУРІВ 
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Актуальність: Розповсюдження захворювань великих слинних залоз є актуальною проблемою, яка потребує 
пошуку нових та доступних методів лікування. Проведення доклінічних випробувань із використанням лаборатор-
них щурів відкриває нові горизонти у розвитку порівняльної морфології.  
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Мета роботи: Встановити морфологічні особливості будови піднижньощелепних слинних залоз людини та ла-
бораторних тварин (щурів) і провести морфологічну порівняльну характеристику їх топографії.  

Матеріали та методи: Об’єктом дослідження були піднижньощелепні залози людини та щурів у порівняльно-
видовому аспекті з метою встановлення подібності і відмінності у їх будові. Для дослідження використовували 
піднижньощелепні залози людини та самців щурів. З урахуванням міжнародних норм біоетики, дослідження було 
виконано на 10 білих щурах-самцях, маса тіла яких складала 240-260 грам, вік – 8-10 місяців. При проведенні 
анатомічних методів дослідження використовувалися метод анатомічного препарування, макроскопічний та мік-
роскопічний методи.  

Результати: Проведення дослідження показало, що піднижньощелепна слинна залоза людини лежить у своє-
му ложові, яке зверху обмежене нижнім краєм тіла нижньої щелепи, а з середнього краю – щелепно-під’язиковим 
м’язом. В усіх випадках піднижньощелепна залоза залягала в задньому відділі ложа. На вивчених нами препара-
тах дорослих людей, залоза мала еліпсоподібну форму. Капсула піднижньощелепної залози утворена розщеп-
ленням поверхневої пластинки власної фасції шиї, ця фасція огортає паренхіму залози, утворюючи поверхневі та 
глибокі листки її капсули. Від капсули у паренхіму піднижньощелепної залози фасційні відроги не відходили. По-
верхневий листок капсули залози вплітався в окістя нижньої щелепи. Вивідна протока відкривалася на 
під’язиковому сосочку. Її довжина індивідуально мінлива. За напрямком ходу протока має різні форми: прямолі-
нійну, дугоподібну, S-подібну. Результати макроскопічного дослідження піднижньощелепних слинних залоз у щу-
рів свідчать, що залоза розміщена в підпід’язиковій ділянці переднього відділу шиї і має протяжність від 
під’язикової кістки до ручки груднини. Форма піднижньощелепної слинної залози щурів має видовжено-круглу 
форму; вивідні протоки відкриваються під коренем язика.  

Висновки: Таким чином результати проведених досліджень свідчить, що піднижньощелепні слинні залози у 
людини та щурів мають певні видові особливості топографії та анатомічної будови, які необхідно враховувати 
при проведенні експериментальних досліджень для правильної інтерпретації отриманих результатів.  
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Актуальність: Завдяки новітнім розробкам українських вчених на теренах нашої держави з’явилась нова роз-
смоктувальна нитка «Десмосін», яка може зайняти гідне місце на світовому ринку шовних матеріалів. На сьогодні 
у науковій літературі відсутня інформація щодо морфологічних основ перебудови товстого кишечника при зши-
ванні його ниткою «Десмосін» що насамперед пов’язано з його новизною.  

Метою нашого дослідження було встановити морфологічні і морфометричні зміни структурних компонентів 
товстого кишечника при експериментальній колотомії і використанні нової хірургічної вітчизняної нитки «Десмо-
сін» на ранніх термінах експерименту.  

Матеріал і методи: Дослідження було проведено на 10 статевозрілих кролях, різної статі вагою (3520±364) 
грамів контрольної групи і 10 тваринах експериментальної групи, яким під тіопенталовим наркозом в умовах уч-
бової операційної кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії проводилась колотомія. Для накладання швів 
використовувалась хірургічна нитка «Десмосін». Забор матеріалу проводився під тіопенталовим наркозом на 3, 
7, та 14 добу з заключеням по загальноприйнятій методиці в епоксидні блоки з яких виготовлялись напівтонкі 
гістологічні зрізи. Зрізи забарвлювались метеленовим синім та поліхромним барвником.  

На максимальній здатності світлового мікроскопу підраховували середню кількість імунокомпетентних клітин і 
клітини фібробластичного ряду, які приймали участь в процесі регенерації тканин прооперованого і зшитого хіру-
ргічною ниткою «Десмосін» товстого кишечника.  

Результати: Встановлено, що в перші декілька діб виявляється прямо пропорційна залежність між враженістю 
травматичного асептичного запалення та наступною репаративною відповіддю. Тому, підвищення на 3 добу піс-
ляопераційного періоду середньої кількості нейтрофільних гранулоцитів при використанні синтетичного матеріа-
лу десмосіну і макрофагів має позитивне значення для оптимізації репаративних процесів у тканин товстого ки-
шечника. У цілому, отримані нами результати говорять про етапні зміни клітин-учасників запального процесу: на 
початку у вогнищі запалення з’являються нейтрофільні гранулоцити, потім до них приєднуються макрофаги, а 
потім фібробласти.  

Висновки: Таким чином, отримані результати свідчать, що хірургічна нитка «Десмосін» викликає мінімальну 
тканинну реакцію в ранньому післяопераційному періоді, збільшення середньої кількості фібробластів свідчить 
про здатність вітчизняного розсмоктувального матеріалу «Десмосін» прискорювати перехід ранового асептичного 
запалення на фібробластичну стадію.  


