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СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ШЛУНКА 
Л Ю Д И Н И
Дозволяє отримати дані про особливості конструкції гемомікроциркуляторного русла шлунка 
людини та провести стерсологічний аналіз кровоносною мікроциркуляторного русла слизової 
оболонки шлунка людини.
Після видалення тотального препарату шлунка під час розтину разом з частинами малого та 
великого чепців, а також ділянкою аорти з черевним стовбуром від людей, для нейтралізації 
кислотного вмісту шлунка порожнину його промивали 4% розчином питної соди. Відпрепа
рувавши магістральні судини, що кровопостачають шлунок, застосовували протитоково- 
иерехрещений спосіб наповнення його кровоносного русла ін’єкційною масою. Потім прово
дили внутрішньосудинну ін’єкцію 6% водним розчином чорної туші з желатином. Після на
ливання судинного русла препарат поміщали в 12% розчин формаліну. Після фіксації та зне
воднення досить великі (приблизно 5x7 мм) ділянки шлункової стінки поміщали в щільний 
компаунд епоксидної смоли Епон-812. З окремих блоків були виготовлені пластинчасті шліфи 
різної товщини. Це досягалося шляхом низки послідовних операцій: 1 -  отримання окремих 
поперечних розпилів за допомогою сепарувального диска, 2 -  стоншування їх на наждачному 
папері, 3 -  полірування за допомогою пасти ГОЇ, 4 -  монтування одержаних шліфів на пред
метному склі за допомогою полістиролу. Перед останньою операцією товщину кожного шлі
фа вимірювали за допомогою мікрометра. У дослідженні використані шліфи завтовшки 1 мм, 
0,5 мм, 0.2 мм, вивчали які в прохідному світлі світлового мікроскопа при різних об’єктивах 
(2,5; 3,7: 10). __

4. Крапельниця для внутрішньовенних інфузій, периферичний та підключичний катетери, затиск 
качі, 4% розчином питної соди, 12% розчин формаліну, 6% водний розчин чорної туші з же* і 
латином, епоксидна смола Епон-812, паста ГОЇ, мікрометр.

5 Дослідження кровоносного мікроциркуляторного русла шлунка людини з метою доповненні 
та поглиблення наявних в літерагурі даних про особливості устаткування інтрамуральногрі 
кровоносного русла шлунка. J

6. Не виявлено.
7. Медичний -  отримані нові дані про особливості конструкції кровоносного мікроциркулятор-

ного русла шлунка людини та проведений стсреологічний аналіз гемомікроциркуляторного 
русла слизової оболонки шлунка людини варті уваги патологоанатомів і клініцистів, які заш*| 
кав леи і в більш глибокому розумінні природи м патогенезу відомих ного хвороб. Соціальний! 
-  одержані зображення кровоносного мікроциркуляторного русла шлунка завдяки своїй якос 
ті та натуральній наочності можуть бути використані у вигляді ілюстрацій анатомічних атла- ц 
сів, а також таблиць і мультимедійних презентацій у викладанні анатомії, топографічної ана
томії і на кафедрах хірургічного профілю ї
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