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висоту епітеліоцитів визначали за допомогою мікроскопу Biorex-3 з цифровою мікрофотонасадкою DCM 
900 з адаптованими для даних досліджень програмами. Статистичну обробку морфометричних даних 
проводили із використанням програми Excel. 

Результати: Порівнюючи значення зовнішнього та внутрішнього діаметрів ацинуса підшлункової 
залози контрольної групи тварин, були отриманні такі значення 64, 37±1, 65 мкм та 31, 52±1, 54 мкм. На 
1-му, 3-му та 6-му місяцях показники зовнішнього діаметру 53, 78±12, 74 мкм, 63, 75±1, 04 мкм, 50, 52±1, 
88 мкм відповідно, а внутрішнього діаметру 31, 13±1, 04 мкм, 30, 32±0, 28 мкм, 27, 53±0, 69 мкм 
відповідно. На 1-му місяці відбулося зменшення зовнішнього діаметру без значних змін внутрішнього, 
що відповідає зменшенню розмірів клітин і відповідає вимірам висоти екзокриноцитів - 15, 61±0, 78 мкм 
та розмірів їх ядер - 7, 26 мкм. На 3-му місяці дослідження, ми спостерігаємо збільшення зовнішнього 
діаметру без зміни внутрішнього, в порівнянні з попереднім терміном, що вказує на включення 
компенсаторних реакцій при збільшенні висоти екзокриноцитів - 19, 83±0, 69 мкм, та середнього 
діаметру ядер - 10, 55±0, 37 мкм. На 6-му місяці відбулося зменшення всіх показників, висоти 
екзокриноцитів - 12, 76±0, 58 мкм та середнього діаметру їх ядер - 8, 7±0, 41 мкм. 

Висновки: Розглянувши результати морфометричних даних ацинарної частини екзокринного 
апарату підшлункової залози, ми спостерігали цікаву тенденцію до змін на різних термінах 
експериментальної моделі. Показники контрольної групи тварин та експериментальної статистично 
достовірно не відрізнялись на 3-ій місяць спостереження. Але на 1-му та 6-му місяцях виявилось 
зменшення показників, у порівнянні з контрольною групою тварин, до попередніх термінів 
експериментальної моделі, що відповідає декомпенсації, зменшенню активності та функціональності 
клітинної складової екзокринного апарату підшлункової залози. 
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Актуальність: Протягом тривалого проміжку часу відбувається дослідження морфологічної 
будови та функцій тонкого кишечника як однієї з найважливіших частин гастроінтестинального тракту, 
що забезпечує остаточне розщеплення поживних речовин, а також всмоктування продуктів їх обміну до 
крові та лімфи. Проблема виникнення морфофункціональних змін тонкого кишечника, зокрема клубової 
кишки під негативним впливом як екзогенних, так і ендогенних чинників викликає значний інтерес як 
клініцистів так і науковців. 

Мета роботи: Визначити морфологічні особливості будови клубової кишки щурів в нормі. 
Матеріали та методи: Для визначення морфологічних особливостей клубової кишки біоптати 

клубової кишки вилучали та ущільнювали у парафін та епоксидну смолу за загальноприйнятими 
методиками. З парафінових блоків було виготовлено напівтонкі зрізи товщиною 4-5 мкм, які згодом були 
пофарбовані гематоксиліном та еозином; з епоксидних блоків – тонкі зрізи товщиною 1-2 мкм, які 
фарбували метиленовим синім та толуїдиновим синім. Вивчення гістологічних зрізів проводилося за 
допомогою світлового мікроскопу з цифровою мікрофотонасадкою Biorex 3 (серійний номер 5604). 

Результати: Було встановлено, що клубова кишка – це кінцевий відділ тонкого кишечника, що 
переходить у товстий кишечник, зокрема сліпу кишку. На гістологічних препаратах визначено, що стінка 
клубової кишки складається з слизової оболонки, підслизової основи, м’язової та серозної оболонок. 
Внутрішній рельєф стінки представлений циркулярними складками, що утворені слизовою оболонкою 
та підслизовою основою, кишковими ворсинками, що являють собою листоподібні випинання слизової 
оболонки та кишковими криптами – заглиблення епітелію у вигляді трубочок, що розташовані у власній 
пластинці слизової оболонки. Мікроскопічно було встановлено, що слизова оболонка складається з 
одношарового призматичного епітелію, власного шару слизової оболонки та м’язового шару слизової 
оболонки. Епітеліальний пласт представлений стовпчастими епітеліоцитами, бокалоподібними 
екзокриноцитами, екзокриноцитами з ацидофільними гранулами та ендокриноцитами. 

Підслизова основа містить кровоносні судини та підслизове нервове сплетення. М’язова 
оболонка клубової кишки складається з внутрішнього (циркулярного) та зовнішнього (повздовжнього) 
шарів. Серозна оболонка покриває клубову кишку з всіх сторін. 

Висновки: Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що немає 
суттєвої різниці в анатомо-морфологічній будові клубової кишки щурів та людини. Враховуючи це, білі 
щури можуть бути використані у якості експериментальних тварин при моделюванні різних патологічних 
станів в експерименті. 



119 
 

Ключові слова: клубова кишка, щури, морфологічне дослідження. 
 

 
ЗМІНИ МАСИ ТІЛА ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

CHANGES OF THE RATS’ BODY WEIGHT UNDER THE INFLUENCE OF A FOOD ADDITIVES 
COMPLEX 

Арана Санчєз Михайло Сельсо 
Arana Sanchez M. S. 
Наукові керівник: доктор філософії Шевченко К. В., Ячмінь А. І. 
Scientific adviser: Shevchenko K. V., PhD, Yachmin A. I. 
Полтавський державний медичний університет 
м. Полтава, Україна 
Кафедра медичної біології, кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Актуальність: в сучасній літературі висвітлені наслідки впливу різних екзогенних чинників на 
органи і системи, у тому числі вживання харчових добавок, але кожної окремо, проте, практично немає 
даних про зміни в організмі при надходженні декількох хімічних речовин одночасно. 

Мета роботи: визначити вплив вживання комплексу харчових добавок на динаміку набору ваги 
щурів. 

Матеріали та методи: дослідження проведено на 88 статевозрілих безпорідних щурах-самцях, 
які утримувались у стандартних умовах віварію. Тварин було розділено на 2 групи – контрольну та 
експериментальну. Щури контрольної групи вживали питну воду і отримували перорально фізіологічний 
розчин. Щурам експериментальної групи, за умов вільного доступу до води вводили 0, 6 мг/кг нітриту 
натрію, глутамат натрію в дозі 20 мг/кг, та в дозі 5 мг/кг Понсо 4R в 0, 5 мл дистильованої води 1 раз на 
добу перорально. Дози харчових добавок вдвічі були меншими за допустиму норму у харчових 
продуктах. Тварин виводили з експерименту через 1, 4, 8 та 16 тижнів шляхом передозування 
тіопенталового наркозу. Перед цим проводили визначення ваги тварин. 

Результати: при визначені середньої ваги щурів контрольної групи до початку експерименту 
встановлено, що показник дорівнював 204, 5±0, 67 г. За перший тиждень прибавка маси тіла в 
контрольній групі склала 2, 69 %, в експериментальній – 27, 19 %. Протягом спостереження 
встановлено, що в контрольній групі тварин прибавка маси тіла носила постійний характер і до 16 тижня 
склала 320, 2±0, 68 г, що на 56, 58 % перевищувало значення на початку експерименту. В 
експериментальній групі щурів починаючи з 4 тижня експерименту швидкість набору ваги прогресивно 
зменшувалась і з 12 тижня значення середньої маси тіла щурів були меншими за контрольну групу. 
Загальна прибавка маси тіла в експериментальній групі на 16 тиждень спостереження перевищувала 
стартовий показник на 39, 90 % і на 11, 91 % був меншим за значення в контрольній групі на цей термін 
спостереження. 

Висновки: вживання комплексу харчових добавок у допустимих дозах впливає на динаміку 
набору ваги щурами. На ранніх термінах в експериментальній групі щурів встановлено прогресивне 
збільшення ваги, а з 12-го тижня спостереження відбувається виражене відставання, порівняно з 
контрольною групою. 
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