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was 55.7±2.89 μm.  In the glands of this type, the parenchyma and the stroma was accounted for 70% and 
30%, respectively. The average diameter of the secretory parts of the serous lingual salivary glands of intact 
animals was 32.25±3.59 μm. In the serous lingual salivary glands the parenchyma and the stroma accounted 
for 75.9% and 24.1%, respectively. Following 4 weeks after taking complex food additives with standard ra-
tion for the laboratory animals, the relative amount of parenchymatous component in the mucous salivary 
glands significantly increased (91,0±0,30)% (p=0,01), whereas the stromal component decreased 
(9,09±0,26)% (p=0,01). The increase in the average diameter of acini (62.44±0.96 μm (p=0.01) was 
detected. There was a similar tendency in serous glands. The parenchymatous and stromal component ac-
counted for (86.3±1.13) % and (13.67±1.13)%, respectively. The average diameter of acini was 29.63 ± 0.96 
(p = 0.03) μm. Conclusion. Four week-long consumption of complex food additives (monosodium glutamate, 
Ponceau 4R, sodium nitrate) supplemented with standard ration by the laboratory animals leads to an 
increase in the relative amount of parenchymatous component in the lingual salivary glands, which occurs 
due to hypertrophy of the acini. The described processes are more pronounced in the mucous lingual 
salivary glands compared to the serous ones. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ ТА ПРИНЦИПИ МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 
ВЕЛИКОГО ЧЕПЦЯ БІЛИХ ЩУРІВ 
Полтавський державний медичний університет 
Великий чепець - це орган, що відноситься до периферійного відділу імунної системи за рахунок на-
явності в ньому спеціалізованих лімфоїдних структур, відомих під назвою молочних плям. Встанов-
лено, що дані утвори призначені здійснювати імунний контроль над антигенним складом перито-
неальної рідини та брати активну участь у різних патологічних процесах органів черевної порож-
нини. За даними літератури, великий чепець білих щурів є за основними морфологічними рисами (у 
мініатюрі), гомологічним людському. Мета дослідження. Вивчити загальний план будови та прин-
ципи морфометричного аналізу великого чепця білих щурів. Матеріали та методи. В експерименті 
задіяно 15 білих щурів-самців репродуктивного віку, масою від 278,08 до 346,47 грам. Після вівісекції, 
яка здійснена шляхом передозування тіопентал-натрієвого наркозу, проводився розтин черевної 
порожнини, з наступним повним оглядом внутрішніх органів у їх природному положенні, виконували 
оглядові фотознімки та приступали до безпосереднього вивчення великого чепця. Результати та 
їх обговорення. У процесі загального огляду вмісту очеревинної порожнини 15 піддослідних тварин 
не завжди великий чепець представляється у звичайному вигляді, у 3-ьох випадках він перебував у 
прихованому вигляді між петлями тонкої кишки. Були виконані лінійні заміри розміру великого чепця, 
дані отримані в результаті вивчення відповідної вибірки тварин, задавали в рамку прямокутних ко-
ординат по осях абсциси та ординати відповідно, доповнивши їх на графіку паралельними лініями 
та отримали наочну діаграму про індивідуальну мінливість площі великого чепця. Висновки. При 
вивченні великого чепця певної кількісної вибірки білих щурів виявили, що в деяких випадках він пере-
буває у прихованій формі, розміщуючись переважно серед петель тонкої кишки. Великий чепець бі-
лих щурів відрізняється значною індивідуальною варіативністю форми та розмірів, що не піддаєть-
ся суворому метричному аналізу, особливо при визначенні його площі, що є головним показником 
його поверхневого контакту з перитонеальною рідиною, а отже, і з її антигенним складом.  
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Вступ 
Інтерес дослідників до великого чепця проди-

ктований головним чином існуючим уявленням 
про його відношення до периферичного відділу 
імунної системи за рахунок наявності в ньому 
спеціалізованих лімфоїдних структур, відомих 
під назвою молочних плям Встановлено, що дані 
утвори призначені здійснювати імунний контроль 
над антигенним складом перитонеальної рідини 
та брати активну участь у різних патологічних 
процесах органів черевної порожнини [1, 2, 3]. 
Крім того, великому чепцю відводиться важлива 

роль у процесі оновлення та підтримки кількісної 
сталості перитонеальної рідини [4, 5]. 

Виходячи з цього стає цілком очевидним, що 
великий чепець неминуче виявляється задіяним 
у процесах розвитку перитонітів. При цьому слід 
вважати, що імунологічні реакції його молочних 
плям повинні бути вибірковими по відношенню 
до етіологічних факторів, в якості яких стають 
антигени відповідного походження [2, 6]. 

Зрозуміло, вивчення цих проблем клінічної 
медицини можливе лише у процесі експеримен-
тальних досліджень на лабораторних тваринах. 
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На підставі попереднього досвіду, ми вважаємо, 
що в цьому відношенні найдоцільнішими є білі 
щури [7, 8]. 

За даними літератури, великий чепець білих 
щурів є, за головними морфологічними рисами 
(у мініатюрі), гомологічним людському. Він утво-
рюється в результаті послідовного переходу ду-
плікатури очеревини, спочатку, з нижньої повер-
хні печінки (від ділянки воріт) на малу кривизну 
шлунка та дванадцятипалу кишку, формуючи 
малий чепець. Далі розщеплюється на два лист-
ки (що охоплюють з обох боків шлунок), які по 
його великій кривизні з'єднуються, будучи почат-
ком утворення великого чепця [9]. Отже, у білих 
щурів він утворюється внаслідок вільного відро-
стання дуплікатури очеревини, що опускається з 
великої кривизни шлунка на певну глибину оче-
ревинної порожнини. Крім того, великий чепець, 
як подвоєне формування серозної оболонки 
(очеревини), що починається своєю основною 
частиною від великої кривизни шлунка, має до-
даткові утвори у вигляді зв'язок з підшлунковою 
залозою та селезінкою [10, 11]. Необхідно за-
значити, що таке загальне уявлення про великий 
чепець білих щурів потребує уточнення. 

Але найважливішим для будови великого че-
пця є той комплекс тканинних структур, який 
розташований між двома серозними оболонка-
ми. Натепер уся інформація, що міститься в чи-
сленній літературі з цього питання, зводиться в 
основному до опису даних структур, до яких від-
носяться кровоносні і лімфатичні судини, нерво-
ві провідники, прошарки жирової тканини і, асо-
ційовані з нею, молочні плями [12, 6, 13]. 

Але в цій роботі обмежуємося лише резуль-
татами, отриманими при вивченні великого чеп-
ця білих щурів, в цілому та визначенні в ньому 
найдоступніших і показових для метричного 
аналізу морфологічних показників, які будуть 
слугувати контрольними критеріями при оцінці 
результатів, запланованих в експериментальних 
дослідженнях. 

Мета 
Вивчити загальний план будови та принципи 

морфометричного аналізу великого чепця білих 
щурів. 

Матеріали та методи 
В експерименті задіяно 15 білих щурів-самців 

репродуктивного віку, масою від 278,08 до 
346,47 грам. До цього всі тварини перебували у 
стандартних умовах експериментально-
біологічної клініки (віварій) Полтавського держа-
вного медичного університету, згідно з правила-
ми утримання експериментальних тварин, вста-
новлених Директивою Європейського Парламе-
нту та Ради (2010/63/EU), наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 
01.03.2012 р. № 249 «Про затвердження порядку 
проведення науковими установами дослідів, 
експериментів на тваринах» та «Загальних ети-

чних принципів експериментів на тваринах», 
прийнятих П'ятим національним конгресом з 
біоетики (Київ, 2013), (Протокол № 198 від 
21.10.2021 р. з засідання комісії з питань біоме-
дичної етики Полтавського державного медично-
го університету [14, 15, 16]. 

Після вівісекції, яка здійснена шляхом пере-
дозування тіопентал-натрієвого наркозу (75 мг/кг 
маси тіла тварини внутрішньом'язово у верхню 
третину стегна задньої лапи) [17, 18]. Згідно но-
рмам та вимогам, до проведення гострих дослі-
дів над тваринами, у всіх тварин по черзі (на 
препарувальному столику з їх положенням на 
спині) проводився розтин черевної порожнини, з 
повним оглядом внутрішніх органів у їх природ-
ному положенні [19]. Перед наступними маніпу-
ляціями спочатку весь вміст очеревинної порож-
нини піддавали щадному промиванні теплим фі-
зіологічним розчином, а потім зрошували зі 
шприца 10% розчином нейтрального формаліну. 
Тільки після цього виконували оглядові фотозні-
мки та приступали до безпосереднього вивчення 
великого чепця. 

Результати та їх обговорення 
Насамперед, слід зазначити, що у процесі за-

гального огляду вмісту очеревинної порожнини 
15 піддослідних тварин не завжди великий че-
пець представляється у звичайному вигляді. У 
трьох випадках довелося виявити лише невели-
ку його частину, пов’язану здебільшого з вели-
кою кривизною шлунка. Більша його частина, 
переважно була прихована у глибині між петля-
ми тонкої кишки. При цьому виявляється, що ча-
стина великого чепця, що знаходиться між пет-
лями тонкої кишки, знаходиться між ними вільно, 
що дозволяє її легко, без зусиль, дістати за до-
помогою будь-якого тонкого, гладкого стрижня. 
Після цього такий варіант великого чепця укла-
дений, зазвичай, поверх петель тонкої кишки, 
піддається вивченню поряд з іншими препара-
тами. 

Таким чином, великий чепець білих щурів, бі-
льшою своєю частиною може перебувати у при-
хованій формі, про що дані в літературі відсутні. 
Звичайно, таке явище не може залишитися без 
уваги. На нашу думку, тут може бути два пояс-
нення. Перше – у такому вигляді він закладаєть-
ся у процесі ембріонального розвитку як альтер-
нативний варіант норми, і друге – розташування 
великого чепця серед петель тонкої кишки вини-
кає з якихось причин постнатального життя. В 
останньому випадку це явище можливе тільки, 
якщо чепець має мобільні властивості за раху-
нок наявності в ньому скорочувальних елемен-
тів, про що нічого не відомо. Отже, нині це пи-
тання залишається відкритим. 

Але, як би там не було, зрештою, нами отри-
мано 15 поверхнево розправлених препаратів 
великого чепця. У зв'язку з тим, що на нерівному 
затемненому фоні петель тонкої кишки риси че-
пця виглядають нерозбірливо, в кожному випад-
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ку під нього поміщали прокладку білого щільного 
паперу або пластинку тонкого матового скла та-

ким чином, щоб один край досягав місця фіксації 
його до великої кривизни шлунка (Рис. 1).  

  
Рис. 1. Тотальні препарати великого чепця білих щурів. Прямокутною рамкою окреслено зовнішні межі великого чепця. 

1 – шлунок; 2 – судинно-жирові аркади; 3 – серозно-сіткоподібні перетинки. 

 

   
Рис. 2. Принцип вимірювання загальної площі великого чепця білих щурів. А – дві лінійні дистанції, що використовуються для 

обчислення загальної площі чепця; Б – наочний приклад метричних параметрів двох лінійних координат великого чепця. 
1 – дванадцятипала кишка; 2 – шлунок; 3 – селезінка; 4 – судинно-жирові аркади; 5 – серозно-сіткоподібні перетинки. 

 

 
Рис. 3. Індивідуальна мінливість площі великого чепця білих щурів (мм2). 

Примітка: Зеленим кольором вказано мінімальну площу, червоним – максимальну. 
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Даний, чітко візуалізований, фіксований край 
слугував умовною лінією переднього (проксима-
льного) краю чепця. Протилежним йому є, дуже 
нерівний за контуром, задній (дистальний) край, 
який ми називаємо вільним. І якщо ці дві проти-
лежні сторони доповнити двома бічними, теж 
дуже нерівними за контуром, сторонами, то весь 
чепець вписується в прямокутник, певної площі. 
Дана шукана площа природно, буде похідною 
від двох взаємно перпендикулярних лінійних ди-
станцій, одна з яких дорівнює довжині фіксова-
ної сторони чепця (у межах його бічної розмір-
ності), а інша – відстані від лінії фіксованої сто-
рони до найбільш виступаючої до заду точки йо-
го вільної сторони (Рис. 2). 

Якщо цифрові значення цих двох лінійних 
розмірів, отриманих у результаті вивчення від-
повідної вибірки тварин, задати в рамці прямо-
кутних координат по осях абсциси та ординати 
відповідно, доповнивши їх на графіку паралель-
ними лініями, то отримаємо наочну діаграму про 
індивідуальну мінливість площі великого чепця 
(Рис. 3). 

Зрозуміло, що ці планіметричні розмірності є 
відносними, проте це не знижує їх показове зна-
чення, оскільки вони отримані за допомогою об'-
єктивних метричних даних про дві основні лінійні 
величини великого чепця (Рис. 2). Зрештою, ви-
користовуючи методи варіаційної статистики, 
можна отримати середні метричні параметри 
площі великого чепця білих щурів, які перебува-
ли у звичайних умовах утримання у віварії, тобто 
у нормі. Тим самим, вони можуть слугувати од-
ним із загальних критеріїв при оцінці експериме-
нтальних даних. 

Другим загальним морфометричним параме-
тром великого чепця може бути його товщина. 
Але, у зв'язку з тим, що вона мінлива по всій йо-
го площі, цей параметр вдається отримати не-
прямим шляхом, за найтовстішими його нерів-
ностями. Для цього тотальні препарати великого 
чепця розташовували між двома предметними 
скельцями певної товщини (чим тонше, тим 
краще), і товщину таких «сендвічів» вимірювали 
електронним штангенциркулем «Miol» ШЦЦ-І 
повіреним ДП «Полтавастандартметрологія». 
Шуканий показник товщини чепця отримуємо 
шляхом віднімання від загального значення ві-
домої товщини двох скелець. Звичайно, такі по-
казники є не зовсім точними. Однак ця похибка 
мінімізується при статистичному аналізі чисель-
них за кількістю варіантів. 

У цій статті не наведені конкретні метричні 
дані та результати їхнього статистичного аналі-
зу, так як метою було вказати тільки на практич-
но доступні способи загального морфометрич-
ного аналізу великого чепця білих щурів. 

При візуальному вивченні неозброєним оком 
великого чепця є можливість доповнити описані 
вище розміри за тими утворами, які є зовнішніми 
рисами його внутрішньої будови. До них відно-
сяться, названі нами, судинно-жирові аркади, в 

центрі яких розташовані, чітко видимі кровоносні 
судини (Рис. 1, 2). На зображеннях, за рахунок 
анастомозування між собою, вони представлені 
у вигляді петель різної форми та величини, які 
розділені між собою порожніми просвітами за 
рахунок наскрізної прозорості, що їх утворює, 
найтоншої дуплікатури серозної оболонки. Дані 
проміжні частини ми називаємо серозно-
сіткоподібні перетинки великого чепця. Отже, 
найдоступнішими об'єктами для метричного 
аналізу є його судинно-жирові аркади, ширина 
яких легко піддається вимірюванню лінійкою або 
електронним штангенциркулем. Але дані утвори 
мають і товщину, яку можна зрівняти (середнє 
значення) із встановленою вище максимальною 
товщиною чепця. Отже, загалом зможемо вико-
ристовувати два метричні параметри судинно-
жирових аркад, які є основними у функціональ-
ному відношенні, утворами великого чепця. Що 
ж до серозно-сіткоподібних перетинок, то вони, 
на нашу думку, несуть суто сполучну роль у під-
тримці цілісності великого чепця. 

Але цим не обмежується загальна характе-
ристика судинно-жирових аркад. Необхідно зве-
рнути увагу на надзвичайно велику різноманіт-
ність індивідуальної варіативності їх загальної 
петлистої форми, що повністю виключає конфі-
гураційний збіг між ними серед досліджуваних 
препаратів великого чепця. Простіше кажучи, 
кожен варіант петлистої форми судинно-
жирових аркад великого чепця, що зустрічається 
при дослідженні, є неповторним. І все ж, серед 
цього різноманіття, орієнтуючись на довжину 
окремих аркад, можна виділити переважно три 
різновиди – це довгоаркадні, середньоаркадні та 
короткоаркадні (Рис. 1, 2). Цілком очевидно, що 
від цього частково залежить форма прямокутних 
обрисів чепця, що представлено вище на діаг-
рамі, де значення по осі ординат відповідають 
максимальній довжині аркад (Рис. 3). 

Наступне питання, що вимагає з'ясування, 
стосується тих місць, де починаються дані арка-
дні утвори. При ретельному вивченні великого 
чепця білих щурів встановлено, що переважно 
вони починаються від великої кривизни шлунка, 
які доповнюються праворуч і ліворуч аркадами, 
що йдуть від дванадцятипалої кишки та селезін-
ки відповідно, що узгоджується з даними літера-
тури. [4, 20, 21, 22]. При цьому звертає на себе 
увагу, що найвужчими вони є з боку дванадця-
типалої кишки, а найширшими – з боку селезін-
ки. Шлункові аркади, переважаючі за кількістю, 
займають за шириною проміжне положення, що, 
на нашу думку, слід враховувати при морфоме-
трії. 

Окрім цього, нас цікавило питання про місце 
локалізації у великому чепці, так званих молоч-
них плям. Проте, всі пошуки, проведені на нати-
вних препаратах та їх фотознімках за допомогою 
лупи, не дали позитивних результатів. Слід за-
значити, що судинно-жирові аркади на нативних 
препаратах мають червоний відтінок, і на фоні 
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якого не відрізняються інші за тональністю утво-
ри. І тільки згодом зроблені спеціальні мікроско-
пічні методи дослідження дозволили їх виявити 
у вигляді дрібних лімфоїдних вузликів. 

Висновки 
1. При вивченні великого чепця певної кількі-

сної вибірки білих щурів виявили, що в деяких 
випадках він перебуває у прихованій формі, 
розміщуючись переважно серед петель тонкої 
кишки. Але при екстракції та поверхневому роз-
правленні таких форм, вони за своїм загальним 
виглядом нічим суттєвим не відрізняються від 
типових варіантів чепця. 

2. Великий чепець білих щурів відрізняється 
значною індивідуальною варіативністю форми 
та розмірів, що не піддається суворому метрич-
ному аналізу, особливо при визначенні його 
площі, що є головним показником його поверх-
невого контакту з перитонеальною рідиною, а 
отже, і з її антигенним складом. Дане утруднен-
ня вирішено опосередкованим чином, викорис-
товуючи для цього дві розмірні дистанції, одна з 
яких відповідає широтній лінії його фіксації, а 
інша є перпендикуляром, що проводиться від неї 
до кінцевої точки вільного краю чепця. Задавши 
їх метричні розміри по лініях абсциси та ордина-
ти, отримуємо можливість побудувати у прямо-
кутних формах показову діаграму, що ілюструє 
індивідуальну варіативність умовної площі вели-
кого чепця білих щурів. 

3. Основними структурованими утворами ве-
ликого чепця білих щурів є дугоподібно розгор-
нуті та анастомозуючі між собою судинно-жирові 
аркади, які пов'язані між собою ділянками най-
тоншої дуплікатури серозної оболонки. Встанов-
лено, що судинно-жирові аркади починаються 
від великої кривизни шлунка, які доповнюються 
праворуч і ліворуч аркадами, що йдуть від два-
надцятипалої кишки та селезінки відповідно. При 
цьому вони відрізняються різною шириною, яка 
легко піддається роздільному вимірюванні. Не-
прямим доповненням до даної метричної харак-
теристики судинно-жирових аркад може слугу-
вати їхня товщина, яку отримуємо шляхом вимі-
рювання максимальної товщини всього чепця. 

Таким чином, підбивши підсумки отримуємо 
основні метричні показники тотальних препара-
тів великого чепця білих щурів, які планується 
використовувати як вихідні параметри при оцінці 
результатів експериментальних досліджень. 
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Реферат 
ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОЛЬШОГО САЛЬНИКА БЕЛЫХ КРЫС 
Максименко А.С., Гринь В.Г., Костиленко Ю.П. 
Ключевые слова: большой сальник, млечные пятна, сосудисто-жировые аркады, экспериментальная медицина, белые крысы 

Большой сальник — это орган, относящийся к периферическому отделу иммунной системы за счет 
наличия в нем специализированных лимфоидных структур, известных под названием млечных пятен. 
Кроме того, большому сальнику отводится важная роль в процессе обновления и поддержания коли-
чественного постоянства перитонеальной жидкости. По данным литературы, большой сальник белых 
крыс представляется, в главных морфологических чертах (в миниатюре), гомологичным таковому че-
ловека. Цель исследования. Изучить общий план строения и принципы морфометрического анализа 
большого сальника белых крыс. Материалы и методы. В эксперименте задействовано 15 белых крыс-
самцов репродуктивного возраста, весом от 278,08 до 346,47 грамм. После вивисекции, осуществ-
ленной путем передозировки тиопентал-натриевого наркоза, проводилось вскрытие полости живота, с 
созданием полного обзора внутренних органов в их естественных отношениях, выполняли обзорные 
фотоснимки и приступали к непосредственному изучению большого сальника. Результаты и их обсу-
ждение. В процессе общего осмотра содержимого брюшинной полости 15 испытуемых животных не 
всегда большой сальник представляется в обычном виде, в трех случаях он находился в скрытом ви-
де между петлями тонкой кишки. Были выполнены линейные замеры размера большого сальника, 
данные полученные в результате изучения соответствующей выборки животных, откладывали в рам-
ку прямоугольных координат по линиям абсциссы и ординаты соответственно, дополнив их на графи-
ке параллельными линиями и получали наглядную диаграмму об индивидуальной изменчивости 
площади большого сальника. Выводы. При изучении большого сальника определенной количествен-
ной выборки белых крыс может оказаться, что в некоторых случаях он будет находиться в скрытой 
форме, размещаясь преимущественно среди петель тонкой кишки. Большой сальник белых крыс от-
личается значительной индивидуальной вариативностью формы и размеров, что не поддается стро-
гому метрическому анализу, особенно при определении его площади, что является главным показа-
телем его поверхностного контакта с перитонеальной жидкостью, а стало быть с ее антигенным сос-
тавом. 

Summary 
GENERAL STRUCTURE AND PRINCIPLES OF MORPHOMETRIC ANALYSIS OF GREATER OMENTUM IN WHITE RATS 
Maksymenko O.S., Hryn V.H., Kostylenko Yu.P. 
Key words: greater omentum, milky spots, vascular-fatty arcades, experimental medicine, white rats 

The greater omentum is an organ belonging to the peripheral part of the immune system as it contains 
specialized lymphoid structures, known as milky spots. Moreover, the greater omentum plays an important 
role in the process of renewal and maintaining the quantitative constancy of the peritoneal fluid. According to 
the literature, the greater omentum of white rats in its main morphological features (in miniature) is homolo-
gous compared to a human one. The purpose of the study is to investigate the general structure and the 
principles of morphometric analysis of the greater omentum in white rats. Materials and methods. The 
experiment involved 15 white male rats of reproductive age, weighing from 278.08 to 346.47 g. After 
vivisection, carried out by an overdose of thiopental-sodium anesthesia, the abdominal cavity was opened 
providing an access to a complete examination of the internal organs in their natural positions; we took 
photographs and started a direct study of the greater omentum. Results and discussion.  During a general 
examination of the contents of the peritoneal cavity of 15 test animals, we found out the greater omentum 
was not always present in its typical form; in 3 cases, it was hidden between the loops of the small intestine. 
Linear measurements of the size of the greater omentum were performed, the data obtained as a result of 
studying the corresponding sample of animals, were plotted in a frame of rectangular coordinates along the 
abscissa and ordinate axes, respectively; on the graph, they were visualized with parallel lines, and a visual 
diagram of the individual variability of the area of the greater omentum was obtained. Conclusion. When 
studying the greater omentum of a certain quantitative sample in white rats, it may turn out that in some 
cases it will be in a latent form, located mainly among the loops of the small intestine. The greater omentum 
of white rats is characterized by significant individual variability in shape and size that is not amenable to 
strict metric analysis, especially when determining its area, which is the main indicator of its surface contact 
with the peritoneal fluid, and, consequently, with its antigenic composition.  

 
 


