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личности студента, в формировании у него научного мировоззрения, стремления добывать знания. 
Кроме всего, это мощный эмоциональный фактор, обеспечивающий достижение довольно высоких 
показателей в учебе. Если компьютерные тесты не дают положительного результата, мы проводим 
итоговый контроль знаний в форме устного опроса или 8 форме беседы со студентом по 
определенным вопросам. І

Заключение. Развитию познавательных способностей у иностранных студентов будет 
способствовать: 1

1. Создание наиболее оптимальных групп обучения по результатам собеседования*
2. Использование различных приемов и методов визуализации;
3. Создание гибких моделей обучения с учетом сроков заезда и уровня владения языком;
4. Преподавание предмета по принципу постепенного усложнения изучаемого материала.

Литература; .
1. Блейк С. Использование достижений нейропсихологии в педагогике США /С. БАейск, С. Пейп,

М.А. Чоманов//Педагогика. - 2004. - №5,-с.85-90 • ,
2. Кругликов В. Я. Методы активизации познавательной деятельности. / В.Н. Кругликов, 

Е.В.Платонов, Ю.А.Шарапов. - СПб.: Знание. 2006. - 190 с.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДВІЙНОГО ЯДРА
У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

’ ТихолазВ.О.
Україна, м. Вінниця 

Вінницький національний медичний університет гм. М.І. Пирогова

В роботі представлені результати дослідження морфометричних параметрів і структури 
подвійного ядра довгастого мозку у плодів людини в ранньому та пізньому фетальних періодах 
розвитку. Визначені розміри ядра, а також форма і ступінь диференціювання нейронів.

Хоча мозок людини розвивається з трубчастих структур його цитоархітектоніка має певні 
особливості на різних етапах пренатального онтогенезу. Встановлення закономірностей тісто - і 
органогенезу мозку людини наддасть ключ до вирішення низки важливих питань медицини, 
зокрема пошуку причин та встановлення механізмів порушень внутрішньоутробногр розвитку, які 
лежать з основі формування вроджених аномалій розвитку [1-3]. ,

Метою дослідження було. вивчити структурну організацію подвійного ядра довгастого мозку 
протягом фетального періоду онтогенезу людини.

Проведено анатомо-гістологічне іа морфометричне дослідження довгастого' мозку плодів 
людини терміном гестації 14-15 (22 плода), 22-23 (17 плодів), 34-35 (14 плодів) тижнів 
внутрішньоутробного розвитку. Матеріал для дослідження був отриманий в результаті переривання 
вагітності за медичними показаннями. Всі препарати мозку фіксували в 10% розчині нейтрального 
формаліну, укладали в парафінові блоки, з яких готували серійні зрізи на’ мікротомі та 
забарвлювали їх гематоксилін - еозином, а також толуїдиновим синім і по ВануГвон. Під час 
морфометричного дослідження застосовували комп’ютерну гістометрію (ToupViev). Для 
морфогістометричного порівняння подвійного ядра довгастого мозку використовували серії зрізів 
одного рівня.

Подвійне ядро у плодів 14-15 тижнів гестації неправильної або овальної форми, площа його 
дорівнює 0,04±0,001 мм2 Воно представлене нейронами кулястої або овальної форми (рис. 1). 
Середня площа нейрона - 323,1±9Д мкм2, розміри - 23,1±0,7х16,8±0,5 мкм. Площа ядер нейронів 
подвійного ядра коливається від ЗО до 70 мкм2. Середня площа ядра нейрона складає 55,4±1,7 мкм2, 
а розміри - 7,8±0,2к7,б±0,2 мкм. В ядрах чітко візуалІзується ядерце та хроматин. і

і
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Рис. І. Нервові клітини та клітини глії подвійного ядра плоду людини 14-15 тиж. 
внутрішньоутробного розвитку. Забарвлення гематокеилін-еозини Зб.х40.

Подвійне ядро у плодів 22-23 тижнів розташовується дорсальніше від заднього додаткового ядра 
оливи, має неправильну або овальну форму, площа його дорівнює 0,08±0,002 мм2. Нервові клітини 
подвійного ядра багатокутні, грушоподібні та веретеноподібні (рис. 2). Середня площа нейрона - 
282,12±9,6 мкм2, розміри — 20,78^0,6x17,12^0,5 мкм. Площа ядра нейрона складає ЗО, 14±1,2 мкм2, а 
розміри - 4,58±О, 1 *4,90±0,1 мкм.

.4 '

’ ■ І

Рис. 2. Нервові клітини та клітини глії подвійного ядра плоду людини 22-23 тиж. 
внутрішньоутробного розвитку. Забарвлення геиатоксилін-еозяп. Зб.х40.

Подвійне ядро у плодів 34-35 тижнів немає чітких контурів та визначеної форми і представлене 
кулястими 8*12 нейронами, в цитоплазмі яких виявляється 
еухроматин та ядерце (рис. 3). 
18,78±0,5х 14,12±О,3 мкм. Площа 
4,58±0,1 х4,90±0,1 мкм.

Середня площа
ядра нейрона

нейрона
складає

базофільна речовина, а в ядрі 
- 270,12±8,7 J мкм2, розміри - 
29,14±0,9 мкм2, а розміри -мкм2, а розміри 
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Рис. 3. Нервові клітини та клітини глії подвійного ядра плоду людини 34-35 тиж. 
внутрішньоутробного розвитку. Забарвлення гематоксилін-еознн. Зб.х40.
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Таким чином, в результаті проведеного дослідження було встановлено, що площа подвійного 
ядра у плодів 22-23 тижнів гестації вдвічі більша, порівняно з площею даного ядра У плодів 14-15 
тижнів. Подвійне ядро у плодів 34-35 тижнів гестації представлене поодинокими нервовими 
клітинами. Також, встановлені менші значення площі та розмірів нейронів та їх ядер j плодів 22-23 
та 34-35 тижнів гестації, порівняно з плодами 14-15 тижнів. Зі збільшенням гесташйн^го віку плода 
спостерігалась поява та ущільнення базофільної речовини в цитоплазмі та еухроматину в ядрах 
нервових клітин.

Список джерел та літератури
J. Ахтемійчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії/Ахтемійчук Ю.Т — Чернівці: Видавничийідім «Букрек», 

2008.—200 с.
2. Huang Н. Structure of the fetal brain: what we are learningfrom diffusion tensor imaging / A Huang // The 

Neuroscientist. - 2010. - Vol 16. - P. 634-649.
3. Paxinos, G. The Human Nervous System / G. Patinos, K. Mai Juergen // Academic Press. -2011. -1428p.

ТРАВНІ ФЕРМЕНТИ ПІД ДІЄЮ ВИХРОВИХ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 
В ЕКСПЕРИМЕНТАХ НА ЩУРАХ

Федорович М.В., Хоменко О.МД Руденко А.І. 
Україна, м. Дніпропетровськ, ДНУ їм. О.Гончара

Изучали влияние вихревого импульсного магнитного поля (ВИМҐІ) на протеолитические 
ферменты пищеварительной системы в условиях in vivo. Установлено, что правднаправленное 
ВИМІІувеличивает протеолитическую активность пепсина, а трипсина снижает. Влияние ВИМИ 
левого направления вращения приводит к уменьшению протеолитической активности обоих 
ферментов.

Ключевые слова: вихревое импульсное магнитное поле, протеолитическая активность, пепсин, 
трипсин. «

Магнітні поля (МП) низької частоти - фізичний фактор, що, як довели дослідження останніх 
років, здатний істотно впливати на організм людини, зокрема, на його шлунково-киїлковий тракт 
(ШКТ) [1,2,3]. Завдяки застосуванню МП можливо корегування багатьох порушень функцій ШКТ, 
це особливо актуально у випадках, коли використання фармацевтичних препаратів стає 
неможливим через наявність алергії на компоненти препаратів, або через побічні їх дії,[1]. Можливе 
комбінування МП та медикаментів для досягнення початкового стану функціональних систем за 
менші проміжки часу. Впливу МП підлягають усі рівні організації біологічної системи, тому 
важливе вивчення взаємодії як усього організму, так і окремих компонентів систем з МП 
[1,6,7,8,9,10]. ;

Метою даної роботи стало дослідження впливу вихрового імпульсного магнітного поля (ВІМП) 
на протеолітичну активність пепсину та трипсину у щурів. і

Дослідження проводилось на 17 лабораторних білих щурах - самцях лінії Вістер вагою 180-200. 
Щури були розподілені на групи: перша група - контрольна, друга - щури, що підлягали впливу 
ВІМП правого напрямку спрямування. третя - щури, що підлягали ВІМП лівого напрямку 
спрямування. Дослідження тривало 2 тижні. Для впливу ВІМП тварини заходили в іммобілізаційну 
камеру та поміщалися на північний магніт апарат}* «Магкітер-2». Тварини контрольної групи 
знаходились у відповідних умовах.

Визначення активності пепсину проводили за методикою, розробленою в» лабораторії 
патофізіології у ДУ «Інститут гастроентерології НАМИ України» [3], активності трипсину - за 
методом Ерлангера в модифікації Шатеркікова [4]. ВІМП генерувалось за допомогою апарата 
«Магнітер - 2». Для впливу в умовах були обрані наступні параметри ВІМП: частота модуляції 
ВІМП була 75 Гц, час експозиції - 15 хвилин, величина магнітної індукції - 15 мТл. Така величина 
магнітної індукції була обрана після проведених раніше досліджень [11]. Дані оброблялися за 
допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин та 
інтервалів вірогідності за t-критеріем Стьюдента.

Встановлено, що за впливу ВІМП правого напрямку обертання активність пепсину у 
шлунковому соці вірогідно зросла з 0,9б±0,06 мг/мл до і,П)3±0,07 мг/мл (р<0,05, рис»І), тоді як за 
впливу ВІМП лівого напрямку обертання змінює цей показник з 0,96±0,06 мг/мл'до 0,92±0,05


