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ДАНІ ПРО ФОРМОУТВОРЕННЯ СТРУКТУР СПИННОГО МОЗКУ ТА ЇХ 
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ІЗ ОТОЧУЮЧИМИ ТКАНИНАМИ У 
ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Резюме. В результаті проведеного науково- теоретичного аналізу джерел літератури висвітлений стан досліджень, які 
стосуються ембріогенезу спинного мозкулюдини в пренатальному періоді розвитку та взаємовідношення його структур із 
оболонками та хребтом, а також окреслені шляхи подальших досліджень.
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У даний час інтерес до будови та функціонування 
центральної нервової системи продовжує неухильно 
зростати у зв'язку з омолодженням патологічних змін 
спинного і головного мозку, та на рівні зі збільшенням 
народжуваності у країні питома вага аномалій розвитку 
теж зростає. За даними МОЗ України (Медико-демогра- 
фічна ситуація та організація медичної допомоги насе
ленню у 2010 році) серед померлих дітей першого року 
життя понад 60% помирає у перші 28 діб від моменту 
народження (неонатальний період). У структурі причин 
перинатальної смертності, рівень якої у 2010 році склав 
10,24 на 1000 новонароджених живими й мертвими, 
більше половини займають стани, що виникли під час 
вагітності та пологів - 72%, другу позицію складають 
вроджені вади розвитку - 28%. Вроджені вади ЦНС за 
частотою займають перше місце серед інших вад і зус
трічаються в 30% випадків серед вад розвитку, що ви
являються у дітей. Крім того, як наслідок пологових травм, 
50% складають дитячі церебральні паралічі [Сєроух, 
2012].

Ще одна актуальна проблема, яка потребує деталь
ного вивчення ембріогенезу спинного мозку людини, 
це - нейродегенеративні захворювання, що до цих пір 
є практично невиліковними. Причиною цього слугує 
відсутність у нервовій тканині механізмів відновлення 
пошкоджених та загублених клітин [Сукач, 2012].

Відомо, що переважна більшість вад спинного моз
ку виникає внаслідок порушення злиття нервових скла
док протягом третього і четвертого тижнів внутрішньо- 
утробного періоду розвитку - вади нервової трубки. 
Найбільш раннє виявлення порушення нейруляції спо
стерігалось у ембріона людини на стадії 14 сомітів. Ав
торами був досліджений зародок 2,8 мм тім 'яно-куп
рикової довжини [Савельев, 2003]. Вади нервової трубки 
часто поєднуються з дефектами інших тканин (мозко
вих оболонок, хребців, оточуючих м'язів та шкіри). Такі 
аномалії можуть бути діагностованими пренатально за 
допомогою ультразвукового дослідження та визначен
ня рівня а-фетопротеїну в сироватці крові матері або в 
амніотичній рідині. Хребці на ультрасонограмі візуаль
но простежуються починаючи з 12-го тижня внутріш- 
ньоутробного періоду розвитку, тому вже на цьому етапі

ембріогенезу можна виявити дефект закриття дуг 
хребців. Новітнім способом усунення вади є проведення 
хірургічного втручання у плода, починаючи з 28-го тиж
ня внутрішньоутробного періоду розвитку.

Таким чином, для запобігання та зменшення часто
ти виникнення вроджених та набутих вад спинного мозку 
потрібне максимальне накопичення і узагальнення знань 
про формоутворення структур спинного мозку, його 
взаємовідношення із оточуючими тканинами у прена
тальному періоді розвитку людини. Такі дані також на
дають можливість для подальшого удосконалення опе
ративних втручань на ранніх стадіях онтогенезу людини 
з мінімальними післяопераційними ускладненнями.

Метою започаткованого дослідження було провести 
науково-теоретичний аналіз з питань ембріогенезу, 
гістогенезу та ембріотопографії спинного мозку люди
ни і окреслення перспектив подальшого вивчення.

Ембріологами встановлено ще у XIX сторіччі, що в 
результаті взаємодії середньої частини хордомезодер- 
ми з дорзальною пластинкою ектодерми у зародка з 
11-ої доби внутрішньоутробного періоду починається 
розвиток нервової пластинки. Розмноження нервових 
клітин в ділянці нервової борозни призводить до її зми
кання у нервову трубку, яка до 4 - 5 тижня має отвори 
на краніальному та каудальному кінцях - нейропори. 
Нервова трубка відокремлюється від дорзальної екто
дерми та занурюється у товщу мезодерми.

Нейронна будова спинного мозку у людини найбільш 
повно досліджувалася Келлікером (1893), Леношеком 
(1895), Ван-Гехухтеном (1906) Кахалем (1911). Роботи 
цих авторів лягли в основу сучасної уяви про структуру 
спинного мозку людини.

З удосконаленням техніки та методик дослідження 
нервової системи, зокрема, спинного і головного моз
ку було встановлено, що стінка щойно сформованої 
нервової трубки складається з нейроепітеліальних клітин, 
які утворюють доволі товстий шар псевдобагатошаро- 
вого епітелію. На стадії нервової борозни і безпосе
редньо після закриття нервової трубки клітини почина
ють активно ділитись, утворюючи щораз нові нейроеп- 
ітеліальні клітини. Загальна назва клітин нервової трубки 
- нейроепітеліальний шар або нейроепітелій. На 5-6
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тижні внутрішньоутробного розвитку з нейроепітеліаль- 
них клітин починають утворюватися клітини іншого типу 
з характерними великими кулястими ядрами, блідою 
нуклеоплазмою та інтенсивно забарвленими ядерця
ми. Це - первинні нервові клітини (нейробласти). Ней- 
робласти формують зону навколо нейроепітеліального 
шару, яка має назву мантійного шару. У наступному 
мантійний шар утворює сіру речовину спинного мозку. 
Найбільш поверхневий шар спинного мозку - крайо
вий шар - містить нервові волокна, що ростуть від ней- 
робластів мантійного шару. Після мієлінізації нервових 
волокон цей шар набуває білого кольору і тому має 
назву білої речовини спинного мозку [Садлер, 2001].

Проблема диференціювання нейрона складається з 
багатьох протиріч. Результати описово-морфологічних, 
експериментально-ембріологічних, гістохімічних та 
електронно-мікроскопічних досліджень в даному на
прямку потребують у співставленні й синтезі їх як один 
з одним, так із фактами та закономірностями, які вста
новлюються постійно прогресуючою фізіологією нерво
вою системою ембріона, що розвивається. Але такі 
співставлення наштовхуються на суттєві труднощі, що 
полягають у неповноті описово-морфологічних картин 
та неточності питань про основні етапи диференцію
вання нейронів. До цих пір відсутні дані про всі основні 
етапи диференціювання нейтрального зачатка, особ
ливо на ранніх етапах.

На сучасному рівні авторами встановлені два ос
новних періоди процесу диференціювання нейрона. 
Перший з них є попередником появи специфічних тка
нинних структур та пов'язаних з ними специфічних 
функцій. Протягом цього періоду клітини нейтрального 
зачатку відрізняються від клітин інших зачатків такими 
неспецифічними ознаками, як розмір, форма та взає- 
морозташування клітин, розмір, форма та структура 
ядер, структура й локалізація органоїдів загального при
значення, розподіл неспецифічних включень. Другим 
основним періодом диференціювання нейрона є вже 
період специфічного (гістотипового) диференціюван
ня. Такий період характеризується виникненням таких 
специфічних структур, як спеціальні органоїди клітин, 
специфічні включення, міжклітинні речовини, виник
нення синцитіальної і симпластичної структури з появою 
притаманних функцій (руховий - чутливий нейрон) 
[Кнорре, 1959]. Виходячи з вищеописаним низкою ав
торів запропоновані наступні етапи диференціювання 
нейрона: 1) виникнення не детермінованих в нейраль- 
ному напрямку клітин примітивної нервової трубки; 2) 
виникнення детермінованих в нейтральному напрямку 
клітин нервової трубки; 3) нейробластична детерміна
ція - прояв неспецифічних ознак відмінностей, що роз
виваються в нейрогліальному напрямку; 4) період ней- 
робласта - утворення нейриту та нейрофібрил; 5) пер
іод росту та визрівання нейрону - посилений ріст, утво
рення дендритів, субстанції Ніссля та перших синаптич- 
них зв'язків; 6) період зрілого, диференційованого ней

рона [Вузігоп, 2006].
Дослідженнями останніх років встановлено, що 

більшість нервових клітин, у зв'язку з особливостями 
своєї структурно-функціональної організації, вміщують 
ряд специфічних білків (бета-тубулин ІІІ, МАР2, дабл- 
кортин), які асоційовані з органелами цитоскелету - 
мікротрубочками та проміжними філаментами, які не 
характерні для гліальних клітин та більшості інших клітин 
організму людини. Таким чином, поява цих білків в 
постмітотичних клітинах може свідчити про їх нейрональ- 
ну диференціацію, а застосування методів їх імуноцито- 
хімічного визначення повинно забезпечити селективне 
виявлення нейробластів та нейронів, які проходять пер
іоди диференціювання. Крім цього, зміни концентрації 
та внутрішньоклітинного розподілу цих нейроспецифіч- 
них білків можуть вказувати на особливості функціональ
ного стану неронів [АІЬаІа, 1995]. З.ЗакакіЬага еі аі. [2001] 
встановили, що нейральні стовбурові клітини у значній 
кількості синтезують Мзі-1 - один з білків групи МиззазИІ, 
у яку входять регуляторні білки, із здатністю зв'язуватися 
з РНК та модулювати експресію різник білків, що прий
мають участь в підготовці до проліферації і диференці
юванню різних клітин. Не дивлячись на недостатню інфор
мацію про функції та розподіл цього білка в клітинах 
різних тканин, більшістю дослідників він вважається, як 
маркер нейтральних стовбурових і прогеніторних клітин 
[Кирик, 2011].

Дослідженнями експресії білків проміжних філа- 
ментів - віментіну та гліального кислого фібрилярного 
білка (ОРАР) займались О.ХІопд еі аі. [2009] та Е.С.Пет- 
рова [2011]. Вченими був зроблений висновок, що 
застосування такої методики дозволяє вивчати дифе
ренціювання астроцитів центральної нервової системи.

Нажаль, нові імуноморфологічні методики поки що 
недостатньо стандартизовані, тому результати їх засто
сування неоднозначні, що в свою чергу, вказує на не
обхідність подальшого вдосконалення методів виявлен
ня відомих нейроспецифічних білків та пошуку нових 
маркерів нейронального і гліального диференціюван
ня. Тим не менше, сучасний рівень розвитку біохімії, 
генетики і функціональної нейроморфології дозволяє 
оцінити перспективи застосування багатьох з цих мар
керів, а широке обговорення результатів досліджень, 
проведених з їхнім застосуванням повинно сприяти 
визначенню місця нових імуноцитохімічних підходів у 
нейроембріології [Коржевский, 2011].

Проведений нами аналіз наукової літератури, яка б 
торкалась досліджень, пов'язаних з ембріогенезом 
спинного мозку людини вказує на те, що відсутні дані 
про становлення топографії сірої та білої речовини і 
їхніх утворів, зокрема, морфогенез ядер передніх, 
задніх і бічних рогів. Найбільшу інформацію про ста
новлення топографії сірої речовини спинного мозку, 
у доступній нам літературі, протягом внутрішньоутроб
ного розвитку ми зустрічаємо у Т.Садлера [2001]. Ав
тор вказує, що стінка нервової трубки складається з
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нейроепітеліального, мантійного та крайового шарів. 
Нейроепітелій вкриває центральний канал та утворює 
епендиму, мантійний шар формує базальну та крилову 
пластинки, а крайовий шар утворює канатики спинного 
мозку. З часом з базальної пластинки утворюється пе
редній ріг, а з крилової - задній ріг. При цьому подані 
малюнки у схематичному зображенні та сканувальні 
електронні мікрофотографії тварин. Також, відсутні дані 
про формування ядер сірої речовини, згідно періодів 
внутрішньоутробного розвитку.

С.В.Лопатина та співав. [2012] провели морфомет- 
ричне дослідження нейронів спинного мозку та веге
тативних вузлів в нормі, але тварин. Науковцями виз
начались площа перетину нейронів ядер передніх рогів 
спинного мозку та нейронів симпатичних вузлів. Авто
рами зазначено, що величина ядра значно коливається 
разом із значеннями ядерно-клітинного індексу. Але 
чому були дослідженні тільки ядра передніх рогів, і які, 
ми обґрунтування у повідомленні не знайшли.

Наступне повідомлення про ґрунтовне дослідження 
стосовно морфофункціональної характеристики ней
ронів спинного мозку після одноразових інтегруючих 
рухових навантаженнях ми знайшли в роботах ^.КІпескі 
[1977] та А.Г.Кочеткова [2003]. Матеріалом для дослід
жень слугували також тварини. Автори вказують, що у 
вентролатеральних ядрах переднього рогу спинного 
мозку визначаються по 4-5 мотонейронів, які значно 
відрізняються від розташованих поряд з ними інтерней- 
ронів більшими розмірами та характерною формою. В 
мотонейронах добре розрізняється світле кругле або 
овальне ядро. Субстанція Ніссля у вигляді крупних ром
боподібних утворень рівномірно розповсюджена по 
цитоплазмі. В деяких клітинах добре фарбується по
чаткова ділянка аксона, де субстанція Ніссля відсутня. 
Ендоплазматична сітка мотонейронів представлена вик
лючно широкими цистернами, розділеними майже од
наковими проміжками. Рибосоми утворювали невеликі 
групи або розетки, яка складалися з чотирьох-п'яти ри
босом, що оточували одну центральну. Мітохондрії мо- 
тонейронів характеризувались поліморфізмом та ши
роко варіювали по формі та розміру. Але знову, чому, 
як об'єкт дослідження були обрані тільки вентролате- 
ральні ядра обґрунтування ми не знайшли.

Відносно найбільшою повнотою інформації, на наш 
погляд, про формоутворення структур спинного мозку 
та його взаємовідношення із оточуючими тканинами у 
пренатальному періоді розвитку людини знаходимо в 
журналі "Архив анатомии, гистологии и ^мбриологии" за 
період з 1934 по 1990 роки видання. Загалом, науковці, 
які займались питаннями дослідження ембріогенезу спин
ного мозку людини за вказаний проміжок часу зазнача
ють, що накопичилось доволі багато відомостей про 
локалізацію рухових центрів у спинному мозкові дорос
лої людини та про функціональний зв'язок цих центрів з 
визначеними групами м'язів тулуба і кінцівок. Проте, 
робіт, присвячених розвитку цих центрів в ембріогенезі,

майже відсутні. У більшості досліджень автори торка
ються загальних питань розвитку спинного мозку, не за
гострюючи спеціальної уваги на особливостях гістогене
зу визначених клітинних скупчень, завдяки чому відо
мості по даній проблемі мають "розсіяний" характер.

Відомо, що рухові нейрони передніх рогів розвива
ються раніше, ніж нейрони грудного ядра та асоціатив
них нейронів задніх рогів, що структури вище розта
шованих сегментів розвиваються раніше, ніж нижче 
розташовані, що на рівні одного й того ж сегмента кліти
ни медіальних груп переднього рогу розвиваються ра
ніше латеральних [Шулейкина, 1959]. Автором прове
дена порівняльна характеристика розвитку рухових 
центрів в шийних сегментах спинного мозку людини в 
плодовому періоді та зроблені наступні висновки, що 
мотонейрони рухових ядер проходять загальні для них 
усіх стадії розвитку, але швидкість даного процесу в 
клітинах різних ядер не однакова. Найбільшою швидк
істю процесів диференціювання відрізнялись рухові 
центри згиначів пальців та м'язів кисті - бічні ядра пе
редніх рогів; найменшою - присередні ядра. Таким чи
ном, була покладена основа того, що диференціюван
ня анатомічно рівноцінних структур може відбуватись 
неодночасно, якщо функції, до яких належать такі струк
тури відіграють нерівну роль до моменту народження 
організму. В першу чергу повинні розвиватися структу
ри, які забезпечують життєво важливі реакції, необхідні 
організму одразу після народження. В противагу вищев
казаного, Цанг Ю-чуан [1961] зазначає, що з усіх колон 
рухових клітин переднього рогу спинного мозку люди
ни менше всього є впорядкованої інформації про ядра 
задньомедіальної групи, тому з цього приводу наукові 
погляди нейроанатомів розходяться. У своїх досліджен
нях автор описує структури переднього рогу плода лю
дини крижових сегментів наступним чином: були ви
явлені на обох боках дорсомедіальні ядра, які злились 
між собою по серединній лінії та розташовані вентраль
но до центрального каналу. Також, крім того, що рухові 
клітини на серединній лінії можуть розташовуватись у 
сірій речовині безпосередньо вентрально до централь
ного каналу, а й можуть бути розсіяні серед перехрестя 
волокон провідних шляхів. Вважають, що задньомеді- 
альні ядра крижових сегментів приймають участь в іннер
вації коротких глибоких м'язів хребта крижового відділу, 
але достеменно це не доведено. Більшість вчених при
тримуються тієї думки, що волокна нейронів, які скла
дають дорсомедіальні ядра досягають свого призначення 
по заднім гілкам спинномозкових нервів, але важко 
пояснити, чому парні колони зміщуються дорсомедіаль- 
но та ущільнюються в комісуральне ядро 4- го крижово
го сегмента в той час, коли м'язи хребта не простежу
ють корелятивних морфологічних особливостей на цьо
му рівні. Крім того, в цьому сегменті в передньому розі 
присутні також декілька великих мотонейронів за вик
люченням його центральної частини. Таким чином, Цанг 
Ю-чуан [1961] вважає, що існування дорсомедіальної
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клітинної колони та комісурального ядра в нижніх сег
ментах крижового відділу спинного мозку плоду люди
ни можна вважати встановленим, але функціональне 
значення потребує подальших досліджень.

И.П.Сухецкая [1957] досліджуючи розвиток сітчасто
го утвору спинного мозку людини прийшла до наступ
них висновків. Сітчастий утвір шийного і поперекового 
відділів спинного мозку людини розвивається на 3-му 
місяці внутрішньоутробного періоду. Він представле
ний відростками сірої речовини, які вміщують вегета
тивні нервові клітини, дендрити вегетативних нерво
вих клітин інтермедіальної групи, клітин передніх та 
задніх рогів спинного мозку, які поділяють бічні 
пірамідні, червоноядерноспинномозкові, бічні спинно- 
мозковоталамічні та вентральні і дорсальні спинномоз- 
ковомозочкові провідні шляхи на більш мілкі пучки 
волокон. Сітчастий утвір відносно краще розвинений в 
шийному відділі, менше розвинений - в грудному 
відділі спинного мозку та відсутній у V поперековому 
сегменті. В І, XI та XII грудних, в І поперековому сегмен
тах в структурі сітчастого утвору приймають участь ден
дрити вегетативних нервових клітин бічних рогів, інтер- 
медіальної групи, передніх та задніх рогів та аксони 
клітин грудного ядра.

Вивчаючи морфологію чутливих нейронів В.Е.Охо- 
тин та співав. [1992] застосовуючи методики цито- та 
імуногістохімії виявили аспартатамінацедергічні нейро
ни спинного мозку людини, спинномозкових вузлів та 
ідентифікували аспартатамінотрансферазу в тілах, аксо
нах і судинних рецепторах. Така методика дає можливість 
дослідити сприймаючий та передаючий нервові імпуль
си апарат чутливого нейрона. На жаль, більш конкретної 
інформації, яка б стосувалась розвитку та становлення 
топографії чутливих та вегетативних нейронів спинного 
мозку людини у доступній нам літературі не знайдена, 
зустрічаються в основному біохімічні дослідження, де 
матеріалом слугують лабораторні тварини.

Серед наукових досліджень, які стосуються взаємо
відношення спинного мозку із оточуючими тканинами 
у пренатальному періоді розвитку людини нами було 
виділено декілька робіт. Так, Попова-Латкіна Н.В. [1961]
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охопила практично весь процес закономірностей емб
ріонального розвитку хребта людини, починаючи від 
моменту закладки його складових до народження ди
тини. Будову та динаміку розмірів епідурального про
стору у плодів людини та новонароджених, а також 
сумісність розвитку спинного мозку, його твердої обо
лонки та хребтового каналу людини вивчав А.А.Родио- 
нов [1990]. Встановлені вікові та індивідуальні особли
вості морфології пазух твердої оболонки головного 
мозку, будова їх стінок та внутрішньопазушних утво
рень, топографія на етапах онтогенезу [Хилько, 2003]. 
Вищевказані дослідження безумовно відрізняються 
колосальною ґрунтовністю та суттєво доповнюють знання 
в питаннях топографії спинного мозку у віковому ас
пекті. Але, на наш погляд такі наукові роботи, які б охоп
лювали паралельні корелятивні особливості розвитку 
спинного мозку, його оболонок та хребта відсутні, що є 
важливим аспектом сучасних оперативних втручань під 
час корекції вроджених або набутих патологій на ранніх 
стадіях внутрішньоутробного розвитку.

Висновки та перспективи подальших  
ро зр о б о к

1. Відсутність системних, цілісних даних про весь 
процес формоутворення по-сегментно структур спин
ного мозку людини в пренатальному періоді внутріш- 
ньоутробного розвитку, таких, як диференціювання та 
міграція нейронів і клітин глії сірої речовини, мієлініза- 
ція нервових волокон та топографія білої речовини 
надає можливість для подальших наукових досліджень.

2. Недостатньо стандартизовані нові імуногістохімічні 
методики, тому результати їх застосування неоднозначні, 
що в свою чергу, вказує на необхідність подальшого 
вдосконалення методів виявлення відомих нейроспе- 
цифічних білків та пошуку нових маркерів нейрональ- 
ного і гліального диференціювання.

Новітні хірургічні методики усунення вад розвитку 
на ранніх стадіях онтогенезу людини вимагають глибо
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ДАННЬІЕ О ФОРМООБРАЗОВАНИИ СТРУКТУР СПИННОГО МОЗГА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОКРУЖАЮЩИМИ ТКАНЯМИ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Резюме. В результате проведенного научно-теоретического анализа литературьі освящено состояние исследований, 
которьіе касаются ^мбриогенеза спинного мозга человека в пренатальном периоде развития и  взаимоотношения его 
структур с оболочками и  позвоночньїм столбом, а также намеченьї пути дальнейших исследований.
Ключевьіе слова: спинной мозг, пренатальний период.

З іік о Іп іО  V.3.
АВО^Т ^АТА З Т ^ С ^ Н Е З  РОНМІМО 5РINА^ СОВ^ А Ш  ІТЗ ВЕ^АТЮNЗНIР М Т Н  ТНЕ З ^ Н Н О ^ N ^ Ш а  
ТIЗЗ^Е ІМ ТНЕ РКЕNАТА^ РЕВЮ^ ОР Н^МАN ^ЕVЕ^ОРМЕNТ
З и т та гу .  Лз а гезиІі о ґ сопбисііпд зсіепііґіс апб іЬеогеіісаІІу апаїузіз оґ гезеагсЬ Иіегаіиге іИитіпаіеб сопбіііоп, іЬаі геІаіе 
етЬгуодепезіз богзаі зеріит іп іЬе Ьитап ргепаіаІ регіюб оґ беVеIортеп1: апб геїаііопзїіір Ьіз зігисіигез шііЬ зЬеІІ апб зріпаІ согб, 
аз шеИ оиіііпеб раіЬ ґигіЬег гезеагсЬ.
Кеу шоггіз: зріпаІ согб, ргепаіаІ регіоб.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У 
ВАГІТНИХ

Резюме. Наведено огляд літератури щодо сучасних поглядів на особливості діагностики цитомегаловірусної інф екції п ід  
час вагітності та в неонатальному періоді.
Ключові слова: внутрішньоутробна цитомегаловірусна інфекція, пренатальна діагностика, вагітність, перинатальна 
захворюваність та смертність.

Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є одним з най
поширеніших вірусних захворювань, про що свідчить 
інфікованість майже 60 - 100% жінок фертильного віку 
[ТаесИошізап еі аІ., 1997]. Особливостями цієї інфекції 
є здатність вражати майже всі органи та системи орган
ізму, відсутність патогномонічних симптомів, віддалені 
наслідки інфікування, складність діагностики та ліку
вання.

Відомо, що цитомегалічні клітини вперше виявле
но ще у 1881 р. н імецьким патологоанатомом 
МЖВіЬЬегІ у нирках мертвонародженої дитини. Надалі 
багато дослідників виявляли схожі клітини в органах 
та тканинах плодів, які загинули внутрішньоутробно, 
але причина їх появи залишалася невідомою. Елект
ронна мікроскопія дала змогу припустити, що пере
творення клітин на гігантські пов'язано з вірусною
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