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Summary. The article presents data on the state of psycho-social rehabilitation of patients with chronic mental disorders, including
schizophrenia and correlates with modern scientific views on solving these problems.
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СТАН ВИВЧЕННЯ МОРФО-, ГІСТОГЕНЕЗУ ТА ТОПОГРАФІЇ СТРУКТУР
СТОВБУРА МОЗКУ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

Резюме. В результаті проведеного науково-теоретичного аналізу джерел літератури висвітлений стан досліджень, які
стосуються морфогенезу, гістогенезу та топографії структур стовбура мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини,
а також окреслені шляхи подальших досліджень.
Ключові слова: стовбур мозку, пренатальний період.

Вивчення розвитку, становлення анатомічних взає-
мовідношень органів у різні вікові періоди є одним з
актуальних завдань ембріологів, анатомів, тератологів
та хірургів. Необхідність фундаментальних досліджень
раннього періоду онтогенезу людини диктується тим,
що чимало захворювань дітей та дорослих етіологіч-
но пов'язані з внутрішньоутробним періодом розвит-
ку. Встановлення закономірностей органогенезу набу-
ває суттєвого значення, чим обумовлено вдоскона-
лення діагностичних та лікувальних методів внаслідок
розвитку сучасних технологій [Власова, 2006, Школь-
ніков, 2012].

Поширеність вроджених аномалій серед дітей віком
до 17 років в Україні має переконливу тенденцію до
підвищення: згідно зі статистичними даними МОЗ Ук-
раїни у 2000р. - 19,49‰, а в 2011р. - 26,7‰, при цьо-
му в офіційні статистичні звіти включено цифри, які
відображають загальну групу вроджених аномалій, а
значна частка диснейроонтогенетичних порушень за-
лишається поза увагою.

Вади розвитку центральної нервової системи є ос-
новною причиною перинатальної смертності і склада-
ють 60-70% від всієї неврологічної патології дитячого
віку. Основні структурно-функціональні характеристи-
ки дефінітивного головного мозку формуються в пе-
ріод ембріогенезу і саме в цей період можуть закла-
датись основи різноманітних патологічних станів і не-
рвово-психічних захворювань, які виявляються після
народження дитини [Duckett, 1966; Haeuv, 1975; Birkholz,
1986; O'Rahilly, 1993; Ikonomidou, 2001; Хожай, 2008].
Тому, дослідження механізмів внутрішньоутробного
розвитку центральної нервової системи є актуальним
завданням сучасної біології і медицини.

В останні роки дослідження щодо вивчення таких
аномалій мозку, як ліссенцефалія, нейрональна гете-
ротопія, фокальна кіркова дисплазія та полімікрогірія,
а також дизгенезія мозолистого тіла і мозочкові ано-
малії (мальформація Денді-Уокера та синдром Арноль-

да-Кіарі) залучає все більш уваги широкого кола спец-
іалістів. Рання діагностика, а потім і прогнозування
вроджених аномалій розвитку головного мозку у дітей
є актуальною проблемою неврології, нейрофізіології,
генетики, перинатології [Стеценко, 2007].

На початку XX століття була виконана транспланта-
ція тканини ембріонів в мозок дорослих ссавців: мо-
лода нервова тканина прижилась і розвивалась трива-
лий час (до 7 місяців). В 70-ті роки XX століття було
проведено тисячі експериментів на моделі паркінсон-
ізму, які показали, що трансплантація дофамінергіч-
них структур (хромофінних клітин мозкового шару або
ембріональних клітин чорної речовини) призводить до
зменшення симптомів паркінсонізму і нормалізації
рухової функції у експериментальних тварин. В
клінічному діапазоні вказаний метод можна застосу-
вати для оперативного лікування таких патологічних
станів, як хвороба Паркінсона, дитячий церебральний
параліч, хорею Хантінгтона, мозкову дегенерацію, на-
слідки черепно-мозкової травми, апаллічний синдром,
епілепсію, мікроцефалію, розсіяний склероз, торсій-
ний спазм, олігофренію, синдром Дауна, шизофренію,
хворобу Альцгеймера, сірингомієлію, травматичну хво-
робу спинного мозку, больові синдроми.

У XXI столітті активно розвивається принципово
новий напрямок хірургії - фетальна хірургія. Опера-
тивні втручання у внутрішньоутробному періоді вия-
вились ефективними для лікування алоімунної гемо-
літичної анемії, непрохідність нижніх відділів сечови-
відних шляхів, двохсторонньому плевральному випоті.
Пренатальні оперативні втручання застосовували і для
лікування обструктивної гідроцефалії, але аналізуючи
результати лікування очевидним виявився один з по-
тенційних мінусів внутрішньоутробної хірургії голов-
ного мозку: зниження смертності відбувається за ра-
хунок збільшення частоти народження дітей з тяжки-
ми формами порушення інтелектуального розвитку
[Лапоногов, 2000]. Тому, знання розмірів, глибини за-
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нурення нейронів і індивідуальної мінливості мозко-
вих структур в різні вікові періоди дозволить зберегти
найбільш значущі структури мозку при стереотаксич-
них оперативних втручаннях. У всіх існуючих стерео-
таксичних атласах, не враховується вікова анатомія внут-
рішньомозкових структур.

Таким чином, враховуючи високі показники пери-
натальної смертності у зв'язку з вродженими та набу-
тими вадами розвитку головного мозку, необхідність
розробки та удосконалення існуючих методів оператив-
ного втручання в пренатальному періоді онтогенезу, а
також для покращення ефективності нейротрансплан-
тації вкрай важливим завданням є доповнення існую-
чих даних та встановлення системних уявлень про гісто-
та органогенез структур стовбура мозку у плода в різні
терміни гестації, а також встановлення їх топографо-
анатомічних взаємовідношень.

Метою дослідження було проаналізувати науково-
теоретичний матеріал з питань морфогенезу, гістоге-
незу та ембріотопографії структур стовбура мозку лю-
дини та визначити перспективи подальшого вивчення.

Вивченню пренатального онтогенезу ЦНС присвя-
чена велика кількість наукових досліджень. У минуло-
му столітті особливості ембріогенезу шлуночків голов-
ного мозку описані в наукових роботах Капустиної Е.В.
(1957), Туркевич Н.Г. (1963), Решетілової Н.Б. (2000),
Павлюк О.В. (2003), Пішак В.П. із. співав. (2011), ембр-
іональний розвиток білої та сірої речовини півкуль го-
ловного мозку досліджували Левін Г.З. (1960), Троїць-
ка С.А. (1953), Жукова Г.П. (1953), Філімонов І.Н. (1955),
Туркевич Н.Г. (1957), Космарська Е.Н. (1958), Ковален-
кова М.В. (1963), Цинда Н.І. (1966), Трикова О.В. (1972),
Шатманов С.Т. (2004). У кінці XX, XXI столітті з розвит-
ком діагностичної апаратури поглиблено досліджуюють-
ся МР- та УЗ- ознаки ембріотопографії та структур го-
ловного мозку у плода Hao Huang [2009].

Незначна кількість робіт присвячена вивченню пре-
натального онтогенезу стовбура мозку, так розвиток
вестибулярних ядер в онтогенезі людини в науковій
літературі описано недостатньо. Bergqust і Kallen [1953],
вивчаючи диференціювання мозкової трубки на ранніх
стадіях ембріогенезу у нижчих і вищих хребетних, по-
казали, що в ділянці ромбоподібного мозку є 4 ембрі-
ональні повздовжні клітинні стовпи (columnae dorsalis,
dorsolateralis, ventrolaterales, ventralis), які утворюються в
результаті міграції клітин з неврального епітелію. Та-
кож, вони дослідили розвиток ядер стовбура мозку з
ембріональних клітинних стовпів, зокрема встановили,
що вестибулярні ядра утворюються з columnae
dorsolateralis, а закладка мозочка - з columnae dorsalis.

Вербицька Л.Б. (1973) детально описала розвиток в
онтогенезі чотирьох основних вестибулярних ядер (вер-
хнього - Бехтєрєва, латерального - Дейтерса, медіаль-
ного - Швальбе, нижнього - Роллера). Дослідження вона
виконувала на фронтальних зрізах мозку ембріонів і
плодів людини різного віку, починаючи з 1,5 см до но-

вонародженого та у дітей 1, 2, 4, 7 років і дорослої лю-
дини. Було встановлено ранній розвиток вестибуляр-
них ядер, починаючи з ТДК плода 2,5 см (ядро Дейтер-
са) і максимальні темпи їх розвитку в першій половині
вагітності (до 5 місяців топографічно та морфологічно
схожі до ядер дорослої людини). В останній місяць внут-
рішньоутробного розвитку встановлено збільшення у
розмірах та активне диференціювання клітин вестибу-
лярних ядер. В науковій роботі Вербицької Л.Б. деталь-
но описано розміри, форму, будову, топографію вес-
тибулярних ядер в різні вікові періоди.

Болгов Ю.А. (1973) досліджував вегетативні ядра
блукаючого (X пара) та язико-глоткового (ІX пара) че-
репних нервів у плодів з тім'яно-п'ятковою довжиною
330 та 380 мм. В своїй роботі він детально описав то-
пографію, будову, розміри, особливості відходження
корінцевих волокон від заднього ядра блукаючого не-
рва та нижнього слиновидільного ядра. Також було опи-
сано заднє ядро язико-глоткового нерва, яке виникає в
процесі ембріогенеза з загальної закладки з заднім
ядром блукаючого нерва. Встановлено, що динаміка
диференціювання нейронів заднього ядра язико-глот-
кового нерва проходить паралельно диференціюван-
ню нейронів вентролатеральної групи клітин заднього
ядра блукаючого нерва. З цією групою клітин заднє ядро
язико-глоткового нерва зберігає безпосередні зв'язки
на всіх етапах пренатального періоду розвитку. Крім того,
було встановлено, що заднє ядро язико-глоткового та
заднє ядро блукаючого нервів в ембріогенезі виника-
ють із загальної закладки з чутливим ядром одинокого
шляху і зберігають з ним в подальшому не лише то-
пографічні зв'язки, але і в свій склад включають по-
одинокі дрібні чутливі нейрони. Тому, автор запропо-
нував розглядати задні ядра язико-глоткового, блукаю-
чого нервів разом з їхніми чутливими елементами у
вигляді єдиної системи, яка відповідає за єдиний комп-
лекс внутрішніх органів.

Старличанова Л.Д. (1979) порівнювала цито- і ангіо-
архітектоніку нижніх олив і зубчастих ядер мозочка в
пренатальному онтогенезі людини. Дослідження було
проведене на 32 об'єктах головного мозку плодів лю-
дини у віці від 4-х до 10-ти місяців внутрішньоутробно-
го розвитку. Ядро нижньої оливи і зубчасте ядро мо-
зочка виявлялись в плода у віці 5-ти місяців. Автор опи-
сала форму, розміри та щільність розташування даних
нервових клітин та клітин глії в різні вікові періоди плода.
Встановлено, що у плода 5-ти місяців нейрони мають
округлу або овальну форму, в 8 місяців - ще й верете-
ноподібну, а у плода 9-10 місяців нейрони значно більші
за розмірами і більш різноманітні за формою. Також
встановлено, що в процесі онтогенезу в обох ядрах
спостерігається зменшення щільності розташування
нейронів на 1 мм2, але зростає кількість глії і підви-
щується гліальний індекс. Паралельно зі змінами у яд-
рах встановлено ускладнення будови капілярної сітки у
плодів від 5 до 10-ти місяців.
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Міллер І.Д. (1978) досліджував пренатальний розви-
ток вегетативного відділу ядер окорухового нерва у
ссавців і у людини. Всього досліджено 102 препарата
мозку тварин і 39 - мозку людини. Автор встановив, що
парасимпатична частина ядер окорухового нерва в ро-
стро-каудальному напрямку локалізується в передній
третині головних соматичних ядер як у тварин, так і у
людини. В пренатальному онтогенезі людини соматичні
ядра окорухового нерва визначаються вперше у ембр-
іона 2-х місяців, а вегетативні - у плода 3-х місяців.
Також автором описані розміри, форма та особливості
росту та диференціювання нейронів ядер окорухового
нерва  у плодів від 4-х до 10-ти місяців.

Розвиток ретикулярної формації стовбура мозку в
онтогенезі нижчої мавпи в порівнянні з людиною досл-
іджував Амунц В.В. (1976). Дослідження проводилось
на мозку макак резус у віці: 1,5; 2,5; 3 місяці, новона-
родженого; 0,5; 3 роки життя та дорослого. У людини
досліджували мозок ембріонів і плодів у віці: 1,5; 2,5;
3; 4,5; 8 місяців, новонародженого; 0,5; 3; 7 років та до-
рослого. Автор дослідив 14 основних ядер ретикуляр-
ної формації стовбура мозку, за особливостями будо-
ви та розвитку розділив їх на 3 групи: серединну, мед-
іальну та латеральну. В ході роботи було встановлено,
що у плода людини вперше з'являється ядро серед-
ньої лінії в 4,5 місяця, а інші ядра ретикулярної фор-
мації - в 8 місяців. В останні місяці вагітності відбу-
вається диференціювання ядер на клітинні групи. В про-
цесі онтогенезу щільність нервових клітин зменшуєть-
ся як в мавпи, так і у людини , але у людини ці зміни

дещо краще виражені, ніж у мавпи.
Розподіл серотонінових нейронів в стовбурі мозку

плодів людини досліджував Takahashi H. (1984). Автор
встановив, що найбільше серотонінових нейронів ло-
калізується в ядрі шва та покрівлі середнього мозку,
описав форму та розміри даних нейронів.

Вищевказані дослідження виконані на плодах лю-
дини та суттєво доповнюють знання з розвитку і топог-
рафії ядер та окремих нейронів стовбура мозку. Але, на
наш погляд, такі наукові роботи не охоплюють в повній
мірі такі важливі питання, як взаємовідношення у про-
цесі розвитку ядер між собою, з оточуючими структура-
ми та кістками черепа, що є безперечно важливим для
системного розуміння розвитку структур головного.

Висновки та перспективи подальш их
розробок

1. Відсутність системних, цілісних даних про формо-
утворення стовбура мозку в пренатальному онтогенезі,
стан та ступінь диференціювання нейронів, топографії
сірої та білої речовини у плодів різного віку надає мож-
ливість для подальших наукових досліджень.

2. Розвиток фетальної нейрохірургії потребує по-
дальшого вивчення взаємовідношення ядер стовбура
мозку, окремих нейронів та клітин глії між собою та з
оточуючими структурами в різні періоди ембріогенезу.

Результати комплексних морфо- та гістометричних
досліджень головного мозку у плода можуть бути ви-
користані в подальшому для визначення пріоритетних
напрямків в профілактиці та діагностиці вад розвитку.
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ПР ЕНАТ АЛЬН ОМ П ЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕ ЛОВЕ КА
Резюме.  В результате проведеного научно-теоретического анализа литературы освещено состояние исследований,
которые касаются морфогенеза, гистогенеза и топографии структур ствола мозга в пренатальном периоде онтогенеза
человека, а также намечены пути дальнейших исследований.
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STRUCTURES IN THE PRENATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS
Summary.  As a result of scientific and theoretical literature review the status of research related to morphogenesis, histogenesis,
and the topography of the brain stem structures in the prenatal period of human ontogenesis, as well as ways of further research are
revealed.
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