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МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТРУКТУР ДОВГАСТОГО МОЗКУ
ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 22-23 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. В роботі представлені результати дослідження морфометричних параметрів і структури довгастого мозку у
плодів людини 22-23 тижнів внутрішньоутробного розвитку. Визначені розміри ядер довгастого мозку, а також форма і ступінь
диференціювання нейронів.
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Вступ
У даний час, незважаючи на високий рівень розвит-

ку медичної науки і практики, відзначаються високі по-
казники народження дітей з вродженими вадами роз-
витку центральної нервової системи (ЦНС). У структурі
причин пізніх абортів і мертвонароджених вади роз-
витку становлять 30%, з них найбільшу частку займа-
ють вади розвитку ЦНС [2].

Хоча мозок людини розвивається з трубчастих струк-
тур, але його морфологічна організація є надзвичайно
складною. В період внутрішньоутробного розвитку в
головному мозку відбуваються суттєві структурні зміни
та формуються основні елементи дефінітивного голов-
ного мозку. Детальне топографо-гістологічне дослід-
ження на різних стадіях внутрішньоутробного розвитку
головного мозку людини не лише допоможе в зро-
зумінні високо впорядкованого процесу його будови,
але й наддасть ключ для виявлення вад розвитку, ви-
никнення яких пов'язане з генетичними або екологіч-
ними факторами [10].

За останні 10 років збільшилась кількість наукових
робіт, присвячених дослідженню розвитку ядер та
міграції клітин довгастого мозку у внутрішньоутробно-
му періоді розвитку, але більшість з них виконані на
тваринах. Залишається недостатньо дослідженою гісто-
топографія нейронних комплексів довгастого мозку
людини, на різних етапах пренатального періоду онто-
генезу.

Таким чином, метою даної наукової роботи є вста-
новлення морфометричних параметрів довгастого моз-
ку плодів людини 22-23 тижнів внутрішньоутробного
розвитку, розмірів та площі ядер черепних нервів та
нейронів, які формують ядра довгастого мозку.

Матеріали та методи
Проведено анатомо-гістологічне дослідження 17

плодів людини. Термін гестації - 22-23 тижні внутріш-
ньоутробного розвитку. Тім'яно-куприкова довжина
складає 234,4±8,4 мм, вага - 672,1±35,9 г.

Матеріал для дослідження був отриманий внаслідок
пізніх абортів в Обласному патологоанатомічному бюро
м. Вінниці, після чого фіксований 10% нейтральним
розчином формаліну. Аномалії розвитку ЦНС були

відсутні. Із виготовлених целоїдинових та парафінових
блоків проводили горизонтальні серійні зрізи довгас-
того мозку товщиною 8 - 10 мкм. Препарати забарвлю-
вали гематоксилін-еозином, толуїдиновим синім і по
Ван-Гізон.

Отримані препарати оцінювали візуально за допо-
могою мікроскопа Unico G380, відеозахват виконували
камерою Trek. Були використані наступні збільшення:
x1, x4, x10, x40, x100. Під час морфометричного дослі-
дження застосовували ком'ютерну гістометрію
(ToupViev). Цифрові дані були опрацьовані статистич-
но.

Результати. Обговорення
За даними морфометрії довжина довгастого мозку

становить 13,2±0,4 мм, передньо-задній розмір довга-
стого мозку по середині олив - 9,1±0,2 мм, попереч-
ний розмір - 8,9±0,3 мм. Площа правої піраміди скла-
дає - 1,25±0,02 мм2, лівої піраміди відповідно - 1,48±0,03
мм2.

Головні оливні ядра мають вигляд звивистої зубчас-
тої пластинки (рис. 1). Площа правого головного ядра
оливи у плодів 22-23 тижнів складає 1,47±0,03 мм2, ліво-
го - 1,72±0,02 мм2. Розміри присереднього та заднього
додаткових оливних ядер праворуч та ліворуч однакові.
Площа присереднього додаткового оливного ядра ста-
новить 0,28±0,01 мм2, заднього додаткового оливного
ядра - 0,15±0,01 мм2. Нейрони нижнього оливного ком-
плексу овальної або кулястої форми. Середні значення
площі і розмірів нейрона присереднього додаткового
оливного ядра дорівнюють відповідно 48,2±1,8 мкм2 і
8,6±0,3x6,8±0,2 мкм. Площа ядра нейрона складає
31,9±1,1 мкм2, а його розміри - 6,7±0,2x5,4±0,1 мкм.
Нейрони заднього додаткового оливного ядра у плодів
22-23 тижнів мають наступні розміри: площа - 87,71±2,2
мкм2, розміри - 10,09±0,3x8,86±0,2 мкм, площа ядра
нейрона - 32,34±1,2 мкм2, розміри - 6,48±0,2x5,12±0,1
мкм.

 Аналогічні морфометричні параметри нейронів го-
ловного оливного ядра нами отримані такі: площа ней-
рона - 109,37±3,7 мкм2, розміри - 13,1±0,3x8,17±0,2 мкм.
Площа ядра нейрона і його розміри складають відпові-
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дно 30,95±1,1 мкм2 і 6,3±0,1x4,5±0,1 мкм. Таким чи-
ном, нейрони, які формують головне оливне ядро ма-
ють відносно більші морфометричні параметри ніж ней-
рони заднього та присереднього додаткових оливних
ядер, а морфометричні параметри ядер нейронів од-
накові.

Подвійне ядро у плодів 22-23 тижнів розташовуєть-
ся дорсальніше від заднього додаткового ядра оливи,
має неправильну або овальну форму, площа його дор-
івнює 0,08±0,002 мм2 (рис. 2).

Нервові клітини подвійного ядра багатокутні, гру-
шоподібні та веретиноподібні (рис. 3). Середня площа
нейрона - 282,12±9,6 мкм2, розміри - 20,78±0,6x
17,12±0,5 мкм. Площа ядра нейрона складає 30,14±1,2
мкм2, а розміри - 4,58±0,1x4,90±0,1 мкм.

 Ядро під'язикового нерва у плода 22-23 тижнів ел-
іпсоподібної форми, розташовується в довгастому моз-

ку дещо латеральніше серединної лінії, біля дна IV
шлуночка, і утворене великими багатокутними нерво-
вими клітинами. Площа його праворуч та ліворуч одна-
кова - 0,26±0,01 мм2. Середня площа нейрона -
203,2±8,1 мкм2, розміри - 17,72±0,5x15,32±0,4 мкм.
Площа ядра нейрона складає 38,2±1,6 мкм2, а розміри
- 8,1±0,2x7,35±0,2 мкм.

Заднє ядро блукаючого нерву розташовується біля
дна IV шлуночка в каудальному відділі довгастого моз-
ку дорсо-латеральніше, а в середньому відділі лате-
ральніше ядра під'язикового нерву. Праве і ліве задні
ядра блукаючого нерва у плодів 22-23 тижнів мають
неправильну овальну форму та нечіткі контури, скла-
даються з трьох додаткових ядер (каудального, дорсаль-
ного, вентрального). Площа ядра праворуч та ліворуч
однакова і дорівнюють 0,16±0,004 мм2. Заднє ядро блу-
каючого нерва складається з нервових клітин, які ма-

Рис. 1. Довгастий мозок плоду людини віком 22-23 тиж.
внутрішньоутробного розвитку. Горизонтальний перетин на
рівні середини олив. Фарбування гематоксилін-еозин. Зб.x1.

Рис. 2. Довгастий мозок плоду людини віком 22-23 тиж.
внутрішньоутробного розвитку. Подвійне ядро. Фарбуван-
ня гематоксилін-еозин. Зб.x10.

Рис. 3. Довгастий мозок плоду людини віком 22-23 тиж.
внутрішньоутробного розвитку. Рухові нейрони подвійного
ядра. Фарбування гематоксилін-еозин. Зб.x40.

Рис. 4. Довгастий мозок плоду людини віком 22-23 тиж.
внутрішньоутробного розвитку. Ядро під'язикового нерву.
Фарбування гематоксилін-еозин. Зб.x10
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ють неправильну полігональну або веретеноподібну
форму. Середня площа такого нейрона дорівнює
153,03±5,3 мкм2, розміри - 12,79±0,3x13,76±0,4 мкм.
Середня площа ядра нейрона складає 34,01±1,0 мкм2,
розміри ядра - 7,58±0,2x5,53±0,1 мкм.

Межі ядра одинокого шляху і спинномозкового ядра
трійчастого нерву відносно чітко виражені. Площа ядра
та волокон одинокого шляху становить 0,51±0,02 мм2.
Середня площа нейрона - 60,1±1,5 мкм2, розміри -
8,1±0,2x7,4±0,1 мкм. Площа ядра нейрона становить
17,4±0,6 мкм2, а розміри - 5,1±0,1x3,8±0,1 мкм.

Площа спинномозкового ядра трійчастого нерву
складає 0,18±0,004 мм2. Середня площа нейрона -
137,1±5,2 мкм2, але присутні малодиференційовані ней-
рони, які мають площу 60,1±1,8 мкм2, розміри -
15,9±0,4x10,5±0,3 мкм.

Оскільки диференціювання нейронів в процесі он-
тогенетичного розвитку, від ранніх стадій пренатально-
го онтогенезу до дефінітивного віку, супроводжується
збільшенням розмірів і морфологічного різноманіття
нейронів, то можна припустити, що нейрони головного
оливного ядра у плодів 22-23 тижнів більш диферен-
ційовані, ніж нейрони інших ядер нижнього оливного
комплексу. Більш точну характеристику ступеня дифе-
ренціювання нервової тканини можна здійснити засто-
сувавши метод комплексної оцінки, який полягає в вив-
ченні стану нейронів, нейроглії і судин [1]. У дослід-
женнях B. Narasinga Rao [11], виконаних на мозку 25
плодів різного гестаційного віку, встановлено, що ядра
нижнього оливного комплексу у плодів 20 тижнів гес-
тації представлені округлими недиференційованими
нейронами, що підтверджено і нашим дослідженням,
однак більші розміри нейронів головного оливного ядра
автор не виявив. Відростки нейронів, які входять до
складу головного оливного ядра, проходять від внутрі-
шньої поверхні ядра в медіальному напрямку через
ворота до шва довгастого мозку, де переходять у
внутрішні дугоподібні волокна. У плодів 22-23 тижнів
гестації візуалізується чітка межа між волокнами та го-
ловним оливним ядром.

Основна структурна організація рухових ядер довга-
стого мозку встановлюється в плодів 8-9 тижнів внутр-
ішньоутробного розвитку. Клітини, що мають характе-
ристики зрілих нейронів, з'являються в рухових ядрах в
9 тижневого плода, надалі їх кількість поступово
збільшується і утворюється цілісне ядро з диференцій-

ованими нервовими клітинами. Остаточну організацію
та локалізацію подвійне ядро має починаючи з 12 тиж-
ня, а ядро під'язикового нерву - з 13 тижня гестації [5;
9]. Тому, у плодів 22-23 тижнів рухові ядра в довгасто-
му мозку мають таке ж розташування, як і в дорослої
людини та представлені диференційованими нейрона-
ми, що підтверджується і нашим дослідженням.

Структурні зміни в місці локалізації заднього ядра
блукаючого нерва відбуваються починаючи з 13 тижнів.
В даному гестаційному віці ядро представлене двома
додатковими ядрами, починаючи з 15 тижнів внутріш-
ньоутробного розвитку чітко видно три додаткових ядра
(каудальне, дорсальне, вентральне). Основні структурні
зміни в задньому ядрі блукаючого нерва завершують-
ся до 21 тижня, хоча морфологічна диференціація ней-
ронів відбувається протягом всього внутрішньоутроб-
ного періоду розвитку [6, 8].

Ядро одинокого шляху  та спинномозкове ядро
трійчастого нерва починає формуватися з 13 тижня
внутрішньоутробного періоду розвитку. Основні струк-
турні зміни та збільшення кількості нервових клітин в
ядрі одинокого шляху відбувається з 21 по 25 тижні
гестації [3, 4, 7]. В нашому дослідженні ядро одинокого
шляху сформоване, розташоване в типовому місці дов-
гастого мозку, має чіткі контури, але представлене ма-
лодиференційованими нейронами.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. На препаратах довгастого мозку плодів людини
22-23 тижнів внутрішньоутробного розвитку всі ней-
ронні комплекси чітко розрізняються та ідентифікують-
ся. Найбільшу площу мають групи рухових нейронів,
які утворюють подвійне ядро.

2. В структурі нижнього оливного комплексу досл-
іджено, що більш диференційовані нейрони голов-
ного оливного ядра, порівняно з нейронами присе-
реднього та заднього додаткового оливних ядер.

3. Нейрони, які формують чутливі ядра черепних нервів
мають однакові цитометричні параметри у всіх ядрах.

У перспективі подальших розробок планується вста-
новити закономірності розвитку нейронних комплексів
(ядер) довгастого мозку плодів людини старших віко-
вих груп та визначити топографію нейронів та клітин
нейроглії за допомогою експресії імунно-гістохімічних
маркерів.
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УЛЬТРАЗВУКОВІ ПАРАМЕТРИ МАТКИ ТА ЯЄЧНИКІВ У ДІВЧАТ
ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ЮВЕНІЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ФАЗ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Резюме. Приводяться результати дослідження 288 дівчат різних морфотипів, з яких 58 становлять дівчата з аномальними
матковими кровотечами, а 230 - практично здорові дівчата. Вивчені сонографічні параметри матки та яєчників в різні фази
оваріо-менструального циклу, а саме фолікулінову та лютеїнову. Отриманні данні дають можливість оцінити стан репродук-
тивної системи юного покоління і своєчасно прогнозувати виникнення даної патології в майбутньому.
Ключові слова: матка, яєчники, дівчата з аномальними матковими кровотечами, ультразвукове дослідження, оваріо-
менструальний цикл.

Вступ
Програма розвитку людини успадковується відпов-

ідними ділянками ДНК. Фенотипічна мінливість моди-
фікується під впливом багатьох факторів, тому її слід
розглядати як пристосувальну реакцію організму у
відповідь на вплив довкілля. Конституція організму є
платформою індивідуального становлення. На сьогодні
існує розподіл на нормо-, гіпер- та астенічний морфо-
фенотип. Це дає можливість скласти уявлення про

патологічні процеси та стани в діагностичному, про-
гностичному та лікувальному аспектах. Зокрема, жінки
з матковими кровотечами в 2,7 рази частіше потре-
бують надання стаціонарної медичної допомоги, ма-
ють на 35% вище ризик невідкладної госпіталізації та
на 29% частіше амбулаторно відвідують лікаря. Ано-
мальні маткові кровотечі негативно впливають на реп-
родуктивне здоров'я жінки. Важкі метро- та менорагії


