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Вступ

Однією з основних причин
перинатальної та дитячої смерт-
ності, різноманітних форм інва-
лідності є природжені вади [1;
2]. Частота їх в Україні стано-
вить 20,3 на 1000 новонаро-
джених [3; 4]. Завдяки своєчас-
ному виявленню аномальних
плодів за допомогою сучасних
методів пренатальної діагнос-
тики практично можливо втри-
чі знизити популяційну частоту
природжених вад та їх питому
вагу в структурі перинатальної
смертності, дитячої інваліднос-
ті, тяжких захворювань, що має
велике медико-біологічне та
соціально-економічне значен-
ня [5]. Ембріональний розвиток
включає прогресивний ряд пев-
них явищ. Знання попередніх
стадій і визначення напрямку
процесів органогенезу, при яких
наслідки однієї стадії перетво-
рюються в умови наступної, є бе-
зумовним фактором, що сприяє
глибокому їх розумінню [6].

Для визначення закономір-
ностей процесів органогенезу
підшлункової залози (ПЗ) слід
звернути увагу на особливості
морфометричних змін у періо-

ди її прискореного (5-й та 8–10-й
місяці) та сповільненого (6–7-й
місяці) розвитку [7; 8]. При цьо-
му потребує особливої уваги ви-
вчення початкових стадій пло-
дового періоду, що слугувати-
ме для подальшого аналізу на-
ступних етапів органогенезу.
Проте кореляційний та багато-
факторний регресійний аналіз
морфометричних параметрів
ПЗ 4-місячних плодів майже не
проводився.

Мета роботи — провести
аналіз кореляційних і багато-
факторних регресійних взаємо-
зв’язків морфометричних па-
раметрів анатомічних частин
ПЗ у 4-місячних плодів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проведено на
7 трупах 4-місячних плодів згід-
но з методичними рекоменда-
ціями «Дотримання етичних та
законодавчих норм і вимог при
виконанні наукових морфоло-
гічних досліджень» [9] метода-
ми макромікропрепарування,
виготовлення топографо-ана-
томічних зрізів у трьох взаємно
перпендикулярних площинах,
морфометрії. За допомогою

штангенциркуля вимірювали
7 можливих параметрів ПЗ: дов-
жину ПЗ (від голівки до хвос-
та), довжину і ширину її голів-
ки, тіла та хвоста (рис. 1). Ста-
тистичну обробку даних, вклю-
чаючи кореляційний та багато-
факторний регресійний ана-
лізи, проводили за допомогою
комп’ютерних програм “Stat-
grafics”, “Exсel 7.0” і “Statistica”.
Дослідження проведене у рам-
ках науково-дослідної роботи
Буковинського державного ме-
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Рис. 1. Досліджувані парамет-
ри: довжина  підшлункової зало-
зи (1), голівки (2), тіла (3), хвос-
та (4), ширина голівки (5), тіла (6),
хвоста (7)
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вікові закономірності будови і
топографо-анатомічних взає-
мовідношень органів і структур
в онтогенезі людини. Особли-
вості вікової та статевої емб-
ріотопографії» (держреєстр.
№ 0105U002927).

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті наших дослі-
джень отримані статистичні по-
казники параметрів довжини
ПЗ, довжини та ширини її ана-
томічних частин у 4-місячних
плодів (табл. 1).

Привертає до себе увагу той
факт, що сума довжин голівки,
тіла, хвоста ПЗ є більшою, ніж
органа в цілому, що, ймовірно,
зумовлює зігнуту, дугоподібну
чи інші нелінійні форми ПЗ.

У 4-місячних плодів встанов-
лені прямі кореляційні залеж-
ності між тім’яно-п’ятковою дов-
жиною (ТПД) з довжиною та
шириною голівки, тіла ПЗ і дов-
жиною її хвоста (табл. 2). Крім
цього, встановлені прямі коре-
ляційні залежності між довжи-
ною ПЗ із шириною її голівки та
довжиною її тіла і хвоста. Дов-
жина голівки ПЗ позитивно ко-
релює з довжиною її тіла. Ши-
рина голівки ПЗ прямо корелює
з довжиною і шириною її тіла та
хвоста. Довжина тіла ПЗ пози-
тивно корелює з шириною тіла
і довжиною її  хвоста. Ширина
тіла ПЗ позитивно корелює з
довжиною і шириною її хвоста.
Довжина хвоста ПЗ прямо ко-
релює з шириною її хвоста.

Проведення багатофактор-
ного регресійного аналізу дає
можливість виявити корелятив-
ні взаємозв’язки у 4-місячних
плодів між довжиною ПЗ, дов-
жиною та шириною її. Інтенсив-
ність забарвлення діаграми,
зображеної на рис. 2, відпові-
дає ступеню вираженості віро-
гідних кореляцій (Р<0,05) для
різних значень коефіцієнта F.

Отже, анатомічні частини ПЗ
у 4-місячних плодів характери-
зуються істотним синергізмом й
інтеграцією морфометричних
параметрів, що підтверджено
наявністю 18 позитивних віро-

гідних кореляційних зв’язків між
досліджуваними морфометрич-
ними показниками. Виявлені у
цей період розвитку (4-й місяць)
прямі кореляційні залежності
ТПД плода з довжиною і шири-
ною голівки, тіла ПЗ, довжиною
її хвоста зумовлені однаковою
швидкістю біосинтетичних про-
цесів цих морфометричних па-
раметрів і плода в цілому.

Визначені прямі кореляційні
залежності між анатомічними
частинами  ПЗ у 4-місячних пло-

дів зумовлені інтеграцією роз-
витку досліджуваних структур у
даному періоді розвитку. Коре-
ляційні взаємозв’язки на 4-му
місяці за допомогою багато-
факторного регресійного аналі-
зу між довжиною ПЗ, довжиною
і шириною її голівки вказують
на гармонічність розвитку до-
сліджуваних структур.

Висновки

Позитивні вірогідні кореля-
ційні зв’язки між параметрами

Таблиця 1
Морфометричні параметри підшлункової залози

 в 4-місячних плодів, x±Sx

Показники Орган у цілому Голівка Тіло Хвіст

Довжина, мм 13,350±0,321 6,520±0,094 5,910±0,098 4,740±0,191
Ширина, мм — 3,880±0,154 3,750±0,149 3,300±0,078

Таблиця 2
Пари кореляційних зв’язків між параметрами

підшлункової залози та тім’яно-п’ятковою довжиною
у 4-місячних плодів

Вірогідність
кореляційного
зв’язку, Р

Коефіцієнт
кореляції,

r
         Пари кореляційних зв’язків

Тім’яно-п’яткова Довжина голівки 0,779 < 0,05
довжина
Тім’яно-п’яткова Ширина голівки 0,771 < 0,05
довжина
Тім’яно-п’яткова Довжина тіла 0,780 < 0,05
довжина
Тім’яно-п’яткова Ширина тіла 0,925 < 0,01
довжина
Тім’яно-п’яткова Довжина хвоста 0,787 < 0,05
довжина
Довжина підшлун- Ширина голівки 0,755 < 0,01
кової залози
Довжина підшлун- Довжина тіла 0,884 < 0,01
кової залози
Довжина підшлун- Довжина хвоста 0,893 < 0,01
кової залози
Довжина голівки Довжина тіла 0,862 < 0,02
Ширина голівки Довжина тіла 0,812 < 0,05
Ширина голівки Ширина тіла 0,941 < 0,01
Ширина голівки Довжина хвоста 0,959 < 0,001
Ширина голівки Ширина хвоста 0,917 < 0,01
Довжина тіла Ширина тіла 0,815 < 0,05
Довжина тіла Довжина хвоста 0,928 < 0,01
Ширина тіла Довжина хвоста 0,918 < 0,01
Ширина тіла Ширина хвоста 0,871 < 0,02
Довжина хвоста Ширина хвоста 0,885 < 0,01
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анатомічних частин підшлунко-
вої залози в 4-місячних плодів
свідчать про синергізм, інтегра-
цію та гармонічність їх розвитку.

Перспективи подальших
досліджень. З’ясування регре-
сійних залежностей між морфо-
метричними параметрами під-
шлункової залози та судинами
і нервами в 4-місячних плодів.
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