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Актуальність теми. На теперішній час спостерігається підвищена увага 

науковців до дослідження великого чепця на основі вивчення його анатомо-

фізіологічних властивостей. Активна участь великого чепця полягає у захисних 

реакціях черевної порожнини, як резервуара запальних клітин очеревини, та 

здатності до фагоцитозу. 

Метою. Дослідити зовнішню будову великого чепця людей зрілого, похилого і 

старечого віку в нормі. Вивчити форму та метричні параметри великого чепця 

людини у віковому аспекті. 

Матеріали та методи досліджень. Великі чепці досліджувалися на 42 трупах 

людей чоловічої і жіночої статі без патології в черевній порожнині. 

Проводилося визначення типів статури тіла щляхом оцінки індексів, також 

використання стоматоскопічного методу дозволили визначити форму, наявність 

жирової тканини, зрощення і отворів на великих чепцях. За допомогою морфо 

метричного методу визначили довжину, товщину і площу останніх. Статистична 

обробка даних проведена програмою Micrоsoft Excel 2010 р., площу великих чепців 

вираховували за допомогою програми Auto CAD 2010. 

Результати дослідження та висновки  

1. У другому зрілому, похилому і старечому вікових періодах форма і 

величина великих чепців не залежали від типу статури тіла людей. У цих же вікових 

періодах у жінок і чоловіків наявні чотирикутної (31%), трикутної (19%) і 
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неправильної (50%) форми великі чепці. Найбільшу площу 1057,2 ±330,76см2 мають 

чепці чотирикутної форми, меншу 1017,3±299,68см2 трикутної і неправильної 

форми 940,47±234,70 см2. Чотирикутна форма великого чепця більш сприятлива для 

отримання лоскоту з подовженням для трансплантації на органи з великим 

дефектом. 

2. У всіх вікових періодах ступінь розвитку жирової тканини у великому чепці 

людини залежала від вираження підшкірно жирової клітковини і особливо у людей 

із зайвою масою тіла. Великий чепець із надмірно розвиненою жировою тканиною 

стає товстим і втрачає свою пластичність. Тому, у пацієнта із зайвою масою тіла 

перед проведенням оментопластики доцільно в передопераційний період 

лапароскопічно обстежити великий чепець щодо його використання при 

трансплантації.  

3. Наявність наскрізних отворів на вільній частині великого чепця може бути 

причиною защемлення кишки. 
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Introduction. Diseases of the urinary system and the bladder in particular (15-65% 

of the general pathology of the genitourinary system (SHS) is an urgent problem of 

medicine. The causes of these diseases are often associated with intrauterine infection. The 

effect of antigenic (AH) stimulation (immunomorphological influence) is poorly 

understood today, and aroused interest in this work. 

The aim of the study was to study the morphological features of the epithelium of 

the urinary bladder mucosa in rats during postnatal ontogenesis after intrauterine exposure 

to antigens. 

Methods. The study was carried out on 192 Wistar rats. Animals were divided into 

3 groups: intact rats, control rats, which were injected with NaCl 0.9%, experimental rats, 

which were injected with staphylococcal toxoid intrafetally on the 18th day of intrauterine 

development. In each group, 64 animals were studied in 8 age periods: 1, 7, 14, 21, 30, 45, 

60 and 90 days of life were taken into account (8 rats in each age cohort). The study was 

carried out using histological, morphometric and electron microscopic methods. The 


