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СПОС1Б ВИГОТОВЛЕННЯ АНАТОМ1ЧНИХ ПРЕПАРАТ1В ГОЛОВНОГО МОЗКУ

(57) Формула корисноТ модели

Спос1б виготовлення анатом1чних препаралв головного мозку, що включае ущтьнення препарату, промивання 
проточною водою, перенесения в розчин, який вщр1зняеться тим, що мозок, фасований у формал1Н1 або 
спирл, промивають проточною водою; полм препарат переносять в розчин, що складаеться 13 400 мл 
дистильовано'Т води, 200 мл 40-50% спирту (С2Н5ОН), 400 мл чистого глщерину (пропан-1, 2, 3-трюл), 20 г 
кухонно'Т сол1 (N801), 20 г сол1 амон1Ю (N4401) I 0,5 г пепсину; у цьому розчин! мозок залишаеться на 2-3 доби, 
П1сля чого починають препарування провщних шлях!в.

Стор1Нка 3 13 4



<11)108075

Пронумеровано, прошито металевими 
люверсами та скртлено печаткою 
2 арк.
24,06.2016

Уповноважена особа

(пщпис)

СторЫка 4 |'з 4



УКРА1НА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
1НТЕЛЕКТУАЛЬН01 

ВЛАСНОСП 
УКРА1НИ

(19) ЫА (11) 108075 (13) У
(51) МПК (2016.01)

А61В 10/00

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: и 2016 01642
(22) Дата подання заявки: 22.02.2016
(24) Дата, з якоТ е чинними 24.06.2016 

права на корисну 
модель:

(46) Публ1кац1я ведомостей 24.06.2016, Б ю л .№  12
про видачу патенту:

(72) Винахщник(и):
Терещенко Анатолш О лександрович
№ ),
Шиян Денис М иколайович (11А), 
Лютенко Михайло Анатолш ович (УА)

(73) Власник(и):
ХАРК1ВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ  
МЕДИЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ,
пр. Лен1на, 4, м. Харюв, 61022 (ЫА)

(74) Представник:
Свтушенко Тамара Григор 1вна
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(57) Реферат:

Споаб виготовлення анатом!чних препаралв головного мозку включав ущтьнення препарату, 
промивання проточною водою, перенесения в розчин. Мозок, фжсований у формален! або 
спирт!, промивають проточною водою; полм препарат переносять в розчин, що складаеться 13 
400 мл дистильованоТ води, 200 мл 40-50 % спирту (С2Н5ОН), 400 мл чистого глщерину 
(пропан-1, 2, 3-трюл), 20 г кухонноТ сол! (ЫаС1), 20 г сол! амож'ю (1\1Н4С1) \ 0,5 г пепсину. У цьому 
розчиж мозок залишаеться на 2-3 доби, теля чого починають препарування провщних шлях!В.
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11А 108075 У

Корисна модель належить до медицини, а саме до анатоми та пстолоп'Т, та може бути 
використана для виготовлення анатом!чних препаралв головного мозку.

Вщомий споаб препарування тотальних об'еклв за В.П. Воробйовим, в якому 
використовують ви61ркове забарвлення нерв1в (наприклад, метиленовою синькою) чи 1н'екцй 
судин кольоровими наповнювачами [Воробьев В.П. Анатомия человека: Руководство и атлас 
для студентов и врачей / В.П. Воробьев. - М.: Медгиз, 1932. - 702 с.].

Для дослщження бюлопчного об'екта макро-м!кроскош‘чним методом препарування ютотну 
роль грае його попередня обробка [Гренадеров Ю.В. К методике изучения внутриорганных 
сосудов мозга. В кн.: Вопросы морфологии нервной системы / Ю.В, Гренадеров; под ред. В.Н. 
Терновского. - М.: Медгиз, 1960. - С. 219*223; Гавашели О.А. К методике исследования ядра 
мозжечка человека. В кн.: Вопросы морфологии нервной системы / О.А. Гавашели; под ред. 
В.Н. Терновского. - М.; Медгиз, 1960. - С. 224-230; Меркулов Г.А. Курс патологогистологической 
техники /Г.А. Меркулов. - 4-е изд. - Ленинград: Медгиз, 1961. - 343 с.].

Також вщомий споаб попередньоТ обробки мозку С.Б. ДзугаевоТ, який застосовують для 
вивчення провщних шлях!в головного мозку. Цей споаб полягае в наступному: мозок дорослих 
людей ущтьнюють в розчинах формалЫу зростаючоТ концентраци (спочатку 3 % розчин 
формал!ну на 3 дж, полм 5 % на 5 джв, 10 % на 10 джв ! 15 % розчин на 15 джв). Увольнений 
таким чином мозок промивають проточною водою протягом 2-3 хвилин I переносять в розчин, 
що складаеться з 1000 мл 50 % спирту, 10-20 г кухонноТ сол!, 5-10 мл концентрованоТ соляноТ' 
кислоти I 0,5-1,0 г пепсину. У цьому розчиж мозок залишають на 3-5 джв. При бтьш тривалому 
перебуванж в розчиж мозок втрачае придбану еластичжсть, стае пухким. Мозок Д1тей 
обробляють аналопчним чином, але юнцеву концентращю розчину формалшу при фксацн 
доводить до 20 %. Полм за допомогою зубноТ гладилки I очного шнцета проводить 
препарування провщних шлях1в головного мозку [Дзугаева С.Б. Методы обработки мозга. В кн.: 
Проводящие пути головного мозга человека (в онтогенезе) / С.Б. Дзугаева. - М.: Медицина, 
1975. - С. 15-20].

Даний споаб виготовлення анатом1чних препаралв головного мозку е найбшьш близьким до 
того, що заявляеться, за техжчною суттю та результатом, який може бути досягнутим, тому 
його вибрано як прототип.

Споаб-прототип мае ряд ютотних недолив. Спирт е дорогим, соляна кислота е 
прекурсорним реактивом, кр!м цього вони е важкодоступними реактивами. Також досить 
складно диференщювати час обробки та при тривалм обробщ препарати стають 
недовгов!чними та крихкими, що ускпаднюе Тх вивчення протягом тривалого часу.

У зв'язку з вищевикладеним, в основу корисноТ модел! поставлено задачу пщвищення 
ефективносл виготовлення анатом1чних препарат1в головного мозку шляхом скорочення часу 
обробки бюоб'екта.

Задачу, яку поставлено в основу корисно! модели вир1шують тим, що у вщомому способ! 
виготовлення анатом!чних препарат!в головного мозку, який вкпючае ущшьнення препарату, 
промивання проточною водою, перенесения в розчин, згщно з корисною моделлю, мозок, 
фжсований у формалш! або спирт!, промивають проточною водою; полм препарат переносять в 
розчин, що складаеться 13 400 мл дистильовано'1 води, 200 мл 40-50 % спирту (С2Н5ОН), 400 мл 
чистого глщерину (пропан-1, 2, 3-трюл), 20 г кухонноТ сол! (ПаС1), 20 г сол! аможю (ПН4С1) I 0,5 г 
пепсину; у цьому розчиж мозок залишаеться на 2-3 доби, теля чого починають препарування
ПРОВЩНИХ ШЛЯХ1В.

Техжчний ефект корисноТ модел!, а саме пщвищення ефективносл виготовлення 
анатом1чних препаралв головного мозку шляхом скорочення часу обробки бюоб'екта, 
обумовлений синерпзмом заход1в та засоб1в, як! заявляються.

Споаб виконують наступним чином: Мозок, фжсований у формал!Н1 або спирл, промивають 
проточною водою. Полм препарат переносять в розчин, що складаеться 13 400 мл 
дистильованоТ води, 200 мл 40-50% спирту (С2Н5ОН), 400 мл чистого глщерину (пропан-1,2,3- 
трюл), 20 г кухонноТ сол! (ИаС!), 20 г сол! амон!ю (ЫН4С1) I 0,5 г пепсину. У цьому розчиж мозок 
залишаеться на 2-3 доби, шеля чого починають препарування провщних шлях!в.

Завдяки способу, який заявляеться, препарат здатний довгий час зберкатися, стае 
еластичним, ара речовина набувае контрастного насиченого забарвлення I чггко 
диференщюеться з бшою речовиною, провщж шляхи легко препаруються.

ФОРМУЛА КОРИСНО) МОДЕЛ!

Споаб виготовлення анатом1чних препаралв головного мозку, що вкпючае ущшьнення 
препарату, промивання проточною водою, перенесения в розчин, який вщр1зняеться тим, що
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мозок, фасований у формалж|' або спирт), промивають проточною водою; пот!м препарат 
переносять в розчин, що складаеться 13 400 мл дистильовано'1 води, 200 мл 40-50 % спирту 
(С2Н5ОН), 400 мл чистого глщерину (пропан-1, 2, 3-трюл), 20 г кухонноУ сол! (МаС1), 20 г сол! 
аможю (ЫН4С!) I 0,5 г пепсину; у цьому розчин! мозок залишаеться на 2-3 доби, теля чого 

5 починають препарування провщних шлях(в.
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