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мікроскопічному рівні. Сполучнотканинна капсула залоз була потоншеною, із осередками 
розволокнення та підкапсулярного набряку. Визначалося повнокров’я в усіх ланках кровоносного русла 
надниркових залоз, яке супроводжувалося дрібними діапедезними периваскулярними крововиливами. 
Навколо судин мікроциркуляторного русла спостерігалися осередки лейкоцитарної інфільтрації. 
Найсуттєвішими зміни були у клубочковій зоні надниркових залоз, клітини якої втрачали притаманну їм 
у нормі архітектоніку, набували ознак поліморфізму та ставали дискомплексованими. У пучковій зоні 
визначалися осередки дистрофічних змін, гіпертрофії та вакуолізації клітин. 

Висновки: Таким чином, експериментальна модель відтворення гострого іммобілізаційного 
стресу шляхом підвішування щурів за шийну складку протягом шести годин має несприятливий вплив 
на структуру надниркових залоз щурів, що дозволяє застосовувати її для подальшого вивчення перебігу 
стресових реакцій та пошуку нових шляхів профілактики та лікування постстресорних змін. 
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Актуальність: Морфологічні дослідження завжди були основою для подальшого вивчення різних 
аспектів теоретичної та клінічної медицини. Завдяки досягненням сучасної анатомічної науки стало 
можливим упровадження новітніх методів діагностики та лікування різноманітної патології, особливо 
хірургічного профілю. Актуальним напрямом в анатомії на сьогодні залишається вивчення 
індивідуальних особливостей будови тіла людини – типова або варіаційна анатомія. Можливі 
індивідуальні відмінності анатомічної будови можуть значно впливати на тактику лікування, особливо 
хірургічного, та його результативність. Значний вплив на розвиток варіаційної анатомії мали і 
продовжують впливати дослідження наукової школи Т. В. Золотарьової, ювілей якої відзначається у 
2022 році. 

Мета роботи: проаналізувати значення робіт наукової школи Тамари Золотарьової для розвитку 
сучасної морфологічної науки. 

Матеріали та методи: Проведено аналіз наукових досліджень морфологічної школи Т. В. 
Золотарьової та їх вплив на подальший розвиток морфологічної науки від 80-х років ХХ століття до 
наших днів. 

Результати: Доктор медичних наук, професор Тамара Василівна Золотарьова (1912-1981) – 
видатна вітчизняна вчена, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреатка двох премій імені В. М. 
Шевкуненка. Як учениця і послідовниця академіка В. М. Шевкуненка, вона створила власну наукову 
школу, яка продовжила розвивати вчення свого вчителя про індивідуальну анатомічну мінливість. 
Тамара Василівна та її учні досліджували індивідуальні особливості анатомічної будови щелепно-
лицевої ділянки людини та іннервації передньо-бічної стінки живота. Результати досліджень цієї 
морфологічної школи мали значний вплив на становлення та розвиток потужної наукової школи 
топографоанатомів створеної академіком М. С. Скрипніковим. Представники цієї школи продовжили 
вивчення індивідуальної анатомічної мінливості носової порожнини та приносових пазух людини, 
слинних залоз, жувального апарату, органів грудної та черевної порожнин, а також судин і нервів. На 
сьогодні у цьому напрямі продовжують працювати професори С. М. Білаш, О. М. Проніна та їхні учні, 
які вивчають закономірності морфогенезу органів людини у нормі та під впливом різноманітних чинників. 
Результати морфологічних досліджень, які були проведені із часів Т. В. Золотарьової до наших днів, 
мали неабияке значення для розвитку практичної медицини, особливо для стоматології, шелепно-
лицевої та пластичної хірургії. 

Висновки: Таким чином, результати досліджень морфологічної школи Тамари Золотарьової 
мають важливе теоретичне і практичне значення, а тому залишаються актуальними понині. 
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