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ИССЛЕДОВАН ИЕ ФОРМИ РОВА НИЯ УСТОЙЧИВ ОСТИ  У СТАФИ ЛОКОККОВ  И ЭШЕРИ ХИЙ К АН ТИСЕ ПТИК АМ
Резюме. В работе была проведена серия  исследований по изучению скорости формирования резистентности у микроор-
ганызмов к исследуемым антисептическим препаратам. Исследования проводили на тест-штаммах S.aureus ATCC 25923,
S.aureus 21, E.coli ATCC 25922 с использованием суббактериостатических доз нитронов 1, 2, 3, ДК. Полученные результаты
исследований показали, что резистентность тест-штаммов к декаметоксину формировалась медленно и не сопровожда-
лась развитием перекрестной резистентности к нитронам.
Ключевые слова:  декаметоксин, формирование резистентности, стафилококки, эшерихии.
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RESEARCH OF FORMATION OF RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCI AND ESCHERICHIA TO ANTISEPTICS
Summary.  In the work the series of the examination on the rate of the development of resistance of microorganisms to the
investigated antiseptic agents were conducted. The Investigations were carried out on the test strains S.aureus ATCC 25923,
S.aureus 21, E.coli ATCC 25922 using subbacteriostatic doses of nitrones 1, 2, 3, DK. The received results of researches revealed that
the resistance of the test strains formed slowly to decamethoxin and did not accompany of cross-resistance to nitrones.
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МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТРУКТУР СПИННОГО МОЗКУ ПЛОДІВ
ЛЮДИНИ 11-12 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. Під час дослідження плодів людини віком 11 - 12 тижнів внутрішньоутробного розвитку встановлені морфомет-
ричні параметри та особливості формування утворів сірої та білої речовини спинного мозку.
Ключові слова: внутрішньоутробний розвиток, спинний мозок, морфометричні параметри.

Вступ
У даний час зацікавленість у дослідженнях будови,

кровопостачання та функцій нервової системи, не див-
лячись на практично повне її вивчення, не тільки не
зменшується, а й продовжує неухильно збільшуватись
[Хуторян, 2003].

Одним з найважливіших завдань сучасної нейро-
морфології є детальне вивчення розвитку та будови
центральної нервової системи в пренатальному онто-
генезі людини [Greenе, 2009]. В даний час вказана про-
блема набуває нових аспектів у зв'язку зі спробами
моделювання структур нервової системи в цілому та
окремих її складових, зокрема, створення топографіч-
них карт розташування нейронів та клітин глії спинного
мозку [Demireva, 2011].

Для виконання поставленої проблеми потрібні мор-
фометричні параметри структур сірої та білої речо-
вин, а також взаємовідношення спинного мозку з ото-
чуючими його тканинами в пренатальному періоді
розвитку.

Тому, метою нашого наукового дослідження є вста-
новлення морфометричних параметрів спинного моз-
ку плодів 11 - 12 тижнів внутрішньоутробного періоду
онтогенезу, а саме поздовжніх та поперечних розмірів
сегментів, площі сірої і білої речовини, розмірів та
площі центрального каналу.

Матеріали та методи
Проведено морфогістологічне дослідження 34

плодів людини віком 11 - 12 тижнів внутрішньоутроб-
ного розвитку, тім'яно-куприкова довжина яких склала
79,0±3,7 мм, вагою 41,0±2,9 г. Вік плодів визначався за
тім'яно-куприковою довжиною у мм.

Матеріал для досліджень був отриманий e резуль-
таті пізніх абортів у Вінницькому ОПБ та пологових бу-
динках м. Вінниці, після чого фіксувався 10% нейтраль-
ним розчином формаліну та спирту. Аномалії розвитку
ЦНС були відсутні.

При макроскопічному дослідженні плодів викорис-
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товували анатомічне препарування під контролем лупи
МБС - 1. У наступному, не пізніше 48 годин після абор-
ту, готувались целоїдинові та парафінові блоки із виго-
товленням серійних зрізів спинного мозку товщиною
10 - 15 мкм. Оглядові препарати забарвлювали гема-
токсилін-еозином, толуїдиновим синім, а також забар-
влення за ван-Гізон.

Під час морфометричного дослідження спинного
мозку плодів була застосована комп'ютерна програма
Photo M 1.21 (комп'ютерна гістометрія - 1000 мкм
вміщує 1276 пкс при зб.x4).

Отримані в процесі дослідження цифрові дані були
оброблені статистично.

Результати. Обговорення
Довжина хребта (від рівня атланто-потиличного суг-

лоба до куприка) у даному віковому періоді становить
54,0±1,4 мм, що складає 68,0% тім'яно-куприкової дов-
жини плодів, при цьому: довжина шийного відділу -
12,0±0,5 мм, грудний відділ - 22,0±0,9 мм, попереко-
вий відділ - 11,0±0,4 мм, крижовий відділ - 6,0±0,2
мм, куприковий відділ - 3,0±0,1 мм. Довжина хребто-
вого каналу становить 52,0±1,7 мм. І шийний хребець
відрізняється від решти хребців своєю масивністю, оз-
нака якого може слугувати орієнтиром. Товщина зад-
ньої дуги атланта становить 2,0±0,3 мм. Відстань від
зовнішнього потиличного виступу до С1 дорівнює
15,0±0,6 мм.

Довжина спинного мозку (від перехрестя пірамід
довгастого мозку до верхівки мозкового конусу) стано-
вила 47,0±2,0 мм, що складає 87,0% довжини хребто-
вого стовпа плодів. Нижня межа спинного мозку ске-
летотопічно визначається на рівні верхнього краю S

2
 - у

23 випадках, на рівні середини S
2
 - у 8 випадках та на

рівні нижнього краю S
1
 - у трьох випадках.

Ширина шийного стовщення спинного мозку дорів-

нює 2,4±0,2 мм, ширина попереково-крижового стов-
щення - 2,2±0,1 мм. Нерівномірність ширини між стов-
щеннями можна пов'язати з тим, що інтенсивність роз-
витку верхньої кінцівки дещо випереджає розвиток
нижньої кінцівки.

Поздовжній (передньо-задній) розмір (від передньої
серединної щілини до задньої серединної борозни) на
рівні шийних сегментів С

2
 - С

3
 спинного мозку склав

1,4±0,1 мм, поперечний розмір - 2,2±0,1 мм. Площа
сірої речовини становить: правої половини - 0,62±0,04
мм2, лівої половини - 0,62±0,02 мм2. Площа білої ре-
човини склала: правої половини - 0,52±0,03 мм2, лівої
половини - 0,51±0,03 мм2. Центральний канал на гори-
зонтальному зрізі шийних сегментів С

2
 - С

3
 має видов-

жену у передньо-задньому напрямку форму (рис. 1).
Поздовжній розмір центрального каналу складає
0,12±0,03 мм, поперечний розмір - 0,08±0,02 мм. Пло-
ща центрального каналу дорівнює 0,03±0,005 мм2.

Товщина самої твердої оболони на рівні шийних
сегментів С

2
 - С

3
 спинного мозку становить 0,07±0,02

мм. Сформований надтвердооболонний простір, його
ширина попереду від твердої оболони складає 0,18±0,03
мм. Ширина підтвердооболонного простору попереду
(від твердої оболони до передньої поверхні речовини
мозку) дорівнює 0,15±0,04 мм, ширина підтвердообо-
лонного простору позаду (від задньої поверхні речови-
ни мозку до твердої оболони) - 0,26±0,05 мм та шири-
на від бічної поверхні речовини мозку до твердої обо-
лони - 0,43±0,06 мм.

Поздовжній розмір на рівні шийних сегментів С
6
 -

С
7
 спинного мозку склав 1,4±0,2 мм, поперечний розмір

- 2,4±0,2 мм (рис. 2). Площа сірої речовини становить:
правої половини - 0,76±0,03 мм2, лівої половини -
0,73±0,03 мм2. Площа білої речовини склала: правої
половини - 0,52±0,02 мм2, лівої половини - 0,55±0,02
мм2. Центральний канал при горизонтальному перетині

3 7

Рис. 1. Спинний мозок плоду людини віком 11 - 12 тиж.
внутрішньоутробного розвитку (мікрофотокамера ScienceLab
520). Горизонтальний перетин на рівні шийних сегментів
С

2
 - С

3
. Гематоксилін-еозин. Об.x4.

Рис. 2. Спинний мозок плоду людини віком 11 - 12 тиж.
внутрішньоутробного розвитку (мікрофотокамера ScienceLab
520). Горизонтальний перетин на рівні шийних сегментів
С

6
 - С

7
. Гематоксилін-еозин. Об.x4.
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має наступні розміри: поздовжній - 0,12±0,02 мм, по-
перечний розмір - 0,06±0,01 мм. Площа центрального
каналу дорівнює 0,02±0,005 мм2.

 Товщина самої твердої оболони на рівні шийних сег-
ментів С

6
 - С

7
 спинного мозку склала 0,07±0,01 мм. Над-

твердооболонний простір відносно не виражений. Ши-
рина підтвердооболонного простору попереду дорівнює
0,22±0,04 мм. Ширина підтвердооболонного простору
позаду - 0,51±0,06 мм та ширина від бічної поверхні ре-
човини мозку до твердої оболони - 0,78±0,05 мм.

Поздовжній розмір спинного мозку на рівні грудних
сегментів Th

3
 - Th

4
 склав 1,2±0,3 мм, поперечний розмір

- 1,4±0,3 мм (рис. 3). Площа сірої речовини становить:
правої половини - 0,38±0,03 мм2, лівої половини -
0,39±0,04 мм2. Площа білої речовини склала: правої по-
ловини - 0,34±0,03 мм2, лівої половини - 0,31±0,03 мм2.

Центральний канал на горизонтальному зрізі грудних
сегментів Th

3
 - Th

4
 має наступні розміри: поздовжній ста-

новить 0,08±0,01 мм, поперечний розмір - 0,03±0,01 мм.
Площа центрального каналу дорівнює 0,01±0,005 мм2.

Товщина самої твердої оболони на рівні грудних
сегментів Th

3
 - Th

4
 спинного мозку склала 0,06±0,01

мм. Відносно слабо виражений надтвердооболонний
простір позаду та по бічним поверхням, ширина його
становила 0,01±0,005 мм. Ширина підтвердооболонного
простору попереду дорівнює 0,15±0,05 мм, ширина
підтвердооболонного простору позаду - 0,42±0,06 мм
та ширина від бічної поверхні речовини мозку до твер-
дої оболони - 0,62±0,08 мм.

Поздовжній розмір спинного мозку на рівні попере-
кових сегментів L

4
 - L

5
 склав 1,3±0,2 мм та поперечний

розмір - 2,2±0,3 мм (рис. 4). Площа сірої речовини ста-
новить: правої половини - 0,59±0,03 мм2, лівої половини
- 0,62±0,03 мм2. Площа білої речовини дорівнює: правої
половини - 0,41±0,03 мм2, лівої половини - 0,42±0,04
мм2. Центральний канал на горизонтальному зрізі попе-
рекових сегментів L

4
 - L

5
 має наступні розміри: по-

здовжній - 0,07±0,02 мм, поперечний - 0,04±0,01 мм.
Площа центрального каналу дорівнює 0,01±0,005 мм2.

Товщина твердої оболони на рівні поперекових сег-
ментів L

4
 - L

5
 спинного мозку склала 0,04±0,01 мм. Над-

твердооболонний простір слабо виражений позаду та
по бічним поверхням. Підтвердооболонний простір
попереду дорівнює 0,31±0,03 мм. Ширина підтвердоо-
болонного простору позаду - 0,54±0,04 мм та ширина
від бічної поверхні речовини мозку до твердої оболо-
ни - 0,48±0,04 мм.

 Поздовжній розмір спинного мозку на рівні крижо-
вих сегментів S

2
 - S

3
 склав 1,3±0,3 мм та поперечний

розмір - 1,4±0,2 мм (рис. 5). Площа сірої речовини ста-
новить: правої половини - 0,43±0,03 мм2, лівої полови-
ни - 0,44±0,02 мм2. Площа білої речовини дорівнює:

38

Рис. 3. Спинний мозок плоду людини віком 11 - 12 тиж.
внутрішньоутробного розвитку (мікрофотокамера ScienceLab
520). Горизонтальний перетин на рівні грудних сегментів
Th

3
 - Th

4
. Гематоксилін-еозин. Об.x4.

Рис. 4. Спинний мозок плоду людини віком 11 - 12 тиж.
внутрішньоутробного розвитку (мікрофотокамера ScienceLab
520). Горизонтальний перетин на рівні поперекових сег-
ментів L

4
 - L

5
. Гематоксилін-еозин. Об.x4.

Рис. 5. Спинний мозок плоду людини віком 11 - 12 тиж.
внутрішньо-утробного розвитку (мікрофотокамера ScienceLab
520). Горизонтальний перетин на рівні крижових сегментів
S

2
 - S

3
. Гематоксилін-еозин. Об.x4.
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правої половини - 0,29±0,03 мм2, лівої половини -
0,32±0,02 мм2. Центральний канал на горизонтальному
зрізі крижових сегментів S

2
 - S

3
 має наступні розміри:

поздовжній - 0,10±0,05 мм, поперечний - 0,05±0,01
мм. Площа центрального каналу дорівнює 0,02±0,01 мм2.

Товщина твердої оболони на рівні крижових сег-
ментів S

2
 - S

3
 спинного мозку склала 0,04±0,01 мм. Над-

твердооболонний простір слабо виражений по бічним
поверхням. Підтвердооболонний простір попереду до-
рівнює 0,20±0,03 мм. Ширина підтвердооболонного
простору позаду - 0,48±0,04 мм та Ширина від бічної
поверхні речовини мозку до твердої оболони -
0,45±0,05 мм.

У дослідженнях Г.Д.Бурдей [1984] ми знаходимо
найбільш впорядковані дані щодо вікової морфології
спинного мозку людини. Автором надається інформа-
ція про об'єм білої і сірої речовини новонароджених та
дорослих людей, крім того, такі величини визначалися
у см3, без вказівки на методики такого визначення. Та-
кож, не вказуються порівняльні дані параметрів обох
половин сегментів спинного мозку.

Щодо становлення топографії спинного мозку, його
взаємовідношення із оточуючими тканинами, формуван-
ня над- та підтвердооболонного просторів, які притаманні
для даного періоду розвитку, то отримані нами резуль-
тати зіставні з даними А.А.Родионова [1989]. Але у циф-
ровому значенні порівняти результати нам не вдалося,
оскільки автором наводяться дані другої половини внут-
рішньоутробного розвитку та новонароджених.

Висновки та перспективи подальш их
розробок

1. Вища інтенсивність формоутворення передніх та
задніх рогів сірої речовини у даний період внутрішньо-

утробного розвитку проходить на рівні шийних та по-
перекових сегментів. В грудних сегментах відбуваєть-
ся формування бічних рогів.

2. Поздовжній та поперечний діаметри спинного
мозку варіюють на всьому його протязі. Найбільший
поздовжній розмір спинного мозку спостерігається на
рівні шийних сегментів, найменший - на рівні грудних
сегментів Th

3
 - Th

4
. Найбільший поперечний розмір

спинного мозку відповідає шийним сегментам на рівні
С

6
 - С

7
, найменший - на рівні грудних сегментів Th

3
 -

Th
4
 та крижових сегментів S

2
 - S

3
.

3. Величина площі сірої та білої речовини варіює на
всьому протязі спинного мозку. Найбільша площа сірої
та білої речовини встановлена на рівні шийних сег-
ментів С

6
 - С

7
. Найменша площа сірої речовини - на

рівні грудних сегментів Th
3
 - Th

4
. Найменша площа білої

речовини - на рівні крижових сегментів S
2
 - S

3
.

4. Найбільша площа центрального каналу на гори-
зонтальному перетині є на рівні шийних сегментів С

2
 -

С
3
 та поступово зменшується в каудальному напрямку,

але на рівні крижових сегментів S
2
 - S

3
 знову дещо

збільшується.
5. Товщина твердої оболони зменшується в каудаль-

ному напрямку. Надтвердооболонний простір відносно
виражений на рівні верхніх шийних сегментів та слабо
виражений по бічним поверхням на рівні решти сег-
ментів. Підтвердооболонний простір відносно вираже-
ний протягом усього спинного мозку.

Подальші дослідження та встановлення закономірно-
стей розвитку спинного мозку людини в пренатально-
му періоді онтогенезу не тільки поповнять сучасні дані
про його топографію та морфологію, а й зможуть слу-
гувати підґрунтям для  розробки новітніх клінічних
підходів щодо усунення вад розвитку ЦНС.

Шк ольников В. С.
МОР ФОМЕ ТРИЧ ЕСКИ Е ПА РАМЕ ТРИ СТРУКТУР  СПИ ННОГО МОЗГА ПЛОДОВ Ч ЕЛОВ ЕКА 11 -  12  НЕДЕ ЛЬ
ВН УТРИ УТРОБНОГО РОЗВИТ ИЯ
Резюме.  Во время исследования плодов человека возрастом 11 - 12 недель внутриутробного развития установлены
морфометрические параметры и особенности формирования образований серого и белого вещества спинного мозга.
Ключевые слова:  внутриутробное развитие, спинной мозг, морфометрические параметры.

Shkolnikov V.S.
MORPHOMETRICAL PARAMETERS OF STRUCTURES OF SPINAL CORD OF THE HUMAN FETALS AT 11 - 12
W EE KS OF INTRA UTERI NE PER IOD
Summary. The study of human fetuses at the aged of 11 - 12 weeks of fetal development the morphometric parameters and the
characteristics of the formation of masses of gray and white matter of the spinal cord are established.
Key words: intrauterine period, spinal cord, morphometric parameters.
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