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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ СІМ'ЯНИХ ПУХИРЦІВ У ПЛОДІВ 5
МІСЯЦІВ

Резюме. Досліджені особливості становлення форми сім'яних пухирців у плодів 5 місяців. Встановлено, що сім'яним
пухирцям притаманна, як правило, конусоподібна форма (25 випадків), рідше зустрічається веретеноподібна (9 спостережень),
циліндрична (5 випадків) та S-подібна (1 випадок) форми. Довжина правого сім'яного пухирця становить 2,35±0,19 мм, ширина 1,23±0,11 мм, товщина - 0,91±0,05 мм. Розміри лівого сім'яного пухирця відповідно дорівнюють: 2,55±0,24, 1,34±0,1 та 1,09±0,07
мм. На основі вивчення серій гістологічних зрізів сім'яних пухирців у плодів 136,0-155,0 мм тім'яно-куприкової довжини та
виготовлених з них пластичних реконструкцій відзначено ускладнення їх зовнішньої та внутрішньої будови. На цій стадії розвитку
спостерігається розширення порожнин сім'яних пухирців, чітко виявляється вивідна протока. При мікроскопічному дослідженні
гістологічних зрізів сім'яних пухирців плодів 165,0-185,0 мм тім'яно-куприкової довжини визначається нерівномірне розширення їх
порожнин. В окремих ділянках діаметр останніх в декілька разів перевищує середні розміри сім'яних пухирців.
Ключові слова: сім'яний пухирець, морфогенез, плід, людина.

Вступ
Сучасна андрологія потребує все більш точних і
повних даних щодо вікових закономірностей будови та
топографо-анатомічного зіставлення органів і структур
чоловічої статевої системи в онтогенезі людини. Перш
за все, це стосується таких головних їх характеристик як
форма, розміри, положення тощо. Це, в свою чергу,
вимагає від морфологів подальшого дослідження вікових топографо-анатомічних особливостей чоловічих
статевих органів. Як наголошує О.В. Вільхова [1], вивчення морфофункціональних особливостей чоловічої
статевої системи в нормі допоможе краще зрозуміти
вади розвитку та порушення функціонування того чи
іншого органу чоловічої репродуктивної системи. Тісні
ембріологічні і анатомо-функціональні зв'язки сім'яних
пухирців (СП) із сечівником, передміхуровою залозою,
сім'явиносними протоками, над'яєчками, прямою кишкою і сечовим міхуром та верхніми сечовидільними
шляхами пояснюють часте і поєднане ураження їх при
аномаліях розвитку, запальних процесах і пухлинах
органів малого таза [2]. У джерелах літератури трапляються поодинокі повідомлення про особливості будови СП у плодів різного віку [3-6].
Мета роботи: з'ясувати особливості становлення зовнішньої та внутрішньої будови СП у плодів людини 5 місяців.

Також виготовлено і вивчено 10 серій гістологічних зрізів
СП плодів 136,0-155,0 мм ТКД та 8 пластичних реконструкційних моделей правого і лівого СП та суміжних структур плодів 140,0, 150,0, 160,0 і 170,0 мм ТКД.
Матеріал отримували з акушерсько-гінекологічних
відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області.
Для дослідження також використані серії гістологічних
зрізів із музею кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет". Комісією з питань біомедичної етики
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" порушень морально-правових норм при проведенні медичних наукових досліджень не виявлено.

Результати. Обговорення
На 5-му місяці внутрішньоутробного розвитку СП

Матеріали та методи
Дослiдження є фрагментом планової комплексної
мiжкафедральної теми кафедр анатомiї людини iмені
М.Г. Туркевича (зав. - проф. В.В. Кривецький) i кафедри анатомiї, топографiчної анатомiї та оперативної
хiрургiї (зав. - проф. О.М. Слободян) ВДНЗ України "Буковинський державний медичний унiверситет"
"Особливостi морфогенезу та топографiї систем i
органiв у пре- та постнатальному перiодах онтогенезу
людини" (№ державної реєстрацiї 0115U002769).
Макроскопічне дослідження проведено на 20 плодах
людини 136,0-185,0 мм тім'яно-куприкової довжини (ТКД).
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Рис. 1. Органи таза плода 140,0 мм ТКД. Вигляд ззаду.
Макропрепарат. х9,5. 1 - сім'яні пухирці; 2 - ампула сім'явиносної протоки; 3 - передміхурова залоза; 4 - перетинчаста частина сечівника; 5 - сечовий міхур; 6 - сечоводи.
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притаманна, як правило, конусоподібна форма (25 виних плодів зустрічаються деревоподібної форми СП.
падків), рідше зустрічається веретеноподібна (9 спосПри мікроскопічному дослідженні гістологічних
тережень), циліндрична (5 випадків) та S-подібна (1 визрізів СП плодів 165,0-185,0 мм ТКД визначається непадок) форми. Довжина правого СП становить
рівномірне розширення їх порожнин. В окремих ділян2,35±0,19 мм, ширина - 1,23±0,11 мм, товщина ках діаметр останніх в декілька разів перевищує се0,91±0,05 мм. Розміри лівого СП відповідно дорівнюредні розміри. По всій протяжності СП виявляються
ють: 2,55±0,24, 1,34±0,1 та 1,09±0,07 мм.
різного напрямку розширення, вип'ячування та звуУ плода 140,0 мм ТКД правому СП притаманна Sження. Слід зазначити, що діаметр вип'ячувань, як праподібна форма і горизонтальне положення, а лівому
вило, не перевищує діаметр основного ходу порожСП - циліндрична форма і майже вертикальне полонини СП. Кількість вип'ячувань порожнини СП у проження (рис. 1). Довжина правого СП дорівнювала 1,4
цесі розвитку збільшується.
мм, ширина - 0,5 мм, товщина 0,4 мм; розміри лівого СП відповідно становили: 1,3; 0,8 і 0,5 мм. У
каудальній частині як правої, так і
лівої сім'явиносних проток макроскопічно виявляється незначне ампулоподібне розширення, довжиною справа - 1,1 мм, зліва - 0,9 мм.
На основі вивчення серій гістологічних зрізів СП у плодів 136,0155,0 мм ТКД та виготовлених з них
пластичних реконструкцій відзначено ускладнення їх зовнішньої і
внутрішньої будови. На цій стадії
розвитку розширення порожнин СП
виражено більше, чітко виявляється вивідна протока. У плода 140,0
мм ТКД вивідні протоки як правого, так і лівого СП відходили від
місця їх з'єднання з сім'явиносниРис. 2. Реконструкція правого (А) і лівого (Б) сім'яних пухирців та суміжних
ми протоками та спрямовані вентструктур плода 140,0 мм ТКД. Вигляд спереду. Воскова модель. х40. 1 - сім'яний
ролатерально (рис. 2). Діаметр ви- пухирець; 2 - вивідна протока; 3 - сім'явиносна протока; 4 - ампула сім'явиносної
відної протоки правого СП дорів- протоки; 5 - сім'явипорскувальна протока.
нював 100 мкм, а вивідної протоки
лівого СП - 120 мкм. При цьому
спостерігається нерівномірне розширення порожнин СП. Як правило, найбільш розширена частина
порожнини СП знаходиться одразу
за вивідною протокою. Дистальніше
цього найбільшого розширення порожнина СП дещо звужується та утворює по всій довжині нові розширення, вип'ячування та звуження,
які мають різний напрямок і діаметр.
Сім'явиносна протока на рівні СП
утворює різних розмірів розширення і випинання порожнини.
На цій стадії розвитку СП, як правило, притаманна магістральна
форма будови, що характеризується наявністю головної трубочки з
незначними відгалуженнями та Рис. 3. Реконструкція правого (А) і лівого (Б) сім'яних пухирців та суміжних структур
менш чіткими вигинами порожни- плода 160,0 мм ТКД. Вигляд спереду. Воскова модель. х70. 1 - сім'яний пухирець;
ни органа (рис. 3). Рідше у 5-місяч- 2 - вивідна протока; 3 - сім'явиносна протока; 4 - сім'явипорскувальна протока.
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Висновки та перспективи подальш их
ро з р об ок
1. На 5-му місяці внутрішньоутробного розвитку
сім'яним пухирцям притаманна, як правило, конусоподібна форма.
2. При гістологічному дослідженні на цій стадії розвитку розширення порожнин сім'яних пухирців виражено більше, чітко виявляється вивідна протока.

3. Мікроскопічне дослідження виявило нерівномірне розширення порожнин сім'яних пухирців. В окремих ділянках діаметр останніх в декілька разів перевищує середні розміри сім'яних пухирців.
Проведене дослідження щодо структурної організації СП у плодів 5 місяців засвідчує потребу подальшого з'ясування особливостей становлення їх будови
у плодів 6-10 місяців і новонароджених людини.
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ОСОБЕННОСТИ Ф ОРМООБ РАЗОВАНИЯ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ У ПЛОДОВ 5 МЕСЯЦЕВ
Резюме. Исследованы особенности становления формы семенных пузырьков у плодов 5 месяцев. Установлено, что
семенным пузырькам присуща, как правило, конусообразная форма (25 случаев), реже встречается веретенообразная (9
случаев), цилиндрическая (5 случаев) и S-образная (1 случай) формы. Длина правого семенного пузырька составляет
2,35±0,19 мм, ширина - 1,23±0,11 мм, толщина - 0,91±0,05 мм. Размеры левого семенного пузырька соответственно
равны: 2,55±0,24, 1,34±0,1 и 1,09±0,07 мм. На основе изучения серий гистологических срезов семенных пузырьков у
плодов 136,0-155,0 мм теменно-крестцовой длины и изготовленных из них пластических реконструкций отмечено усложнение их внешнего и внутреннего строения. На этой стадии развития выражено расширение полостей семенных пузырьков, четко выявляется выделительный проток. При микроскопическом исследовании гистологических срезов семенных
пузырьков плодов 165,0-185,0 мм теменно-крестцовой длины определяется неравномерное расширение их полостей. В
отдельных участках диаметр последних в несколько раз превышает средние размеры семенных пузырьков.
Ключевые слова: семенной пузырек, морфогенез, плод, человек.
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PECULIARIT IES OF SEMINAL VESICLES MORPHOGENESIS IN 5-MONT H-OLD FETUSES
Summary. The peculiarities of morphogenesis of seminal vesicles in 5-month-old fetuses are investigated in the article. During the
5th month of intrauterine development the seminal vesicles are usually cone-shaped (25 cases) while fusiform (9 observations),
cylindrical (5 cases) and S-shaped (1 case) ones are rarer. The right seminal vesicles is 2,35±0,19 mm long, 1,23±0,11 mm wide and
0,91±0,05 mm thick. The dimensions of the left seminal vesicles are: 2,55±0,24, 1,34±0,1 and 1,09±0,07 mm respectively.
Complications of the external and internal structure of seminal vesicles were noted on the basis of studying the series of histological
sections of seminal vesicles in fetuses with 136,0-155,0 mm of crown-rump length and plastic reconstructions made from them. At
this stage of development the expansion of seminal vesicles cavities is more expressed, the efferent duct is clearly identified. The
microscopic investigation of histological sections of seminal vesicles with 165,0-185,0 mm of crown-rump length revealed an uneven
expansion of their cavities. In some areas, the diameter of the latter several times exceeds the average dimensions.
Key words: seminal vesicle, morphogenesis, fetus, human.
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