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ОРГАНОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРКИ  

ТА МОРФО–ФУНКЦІОНАЛЬНА ЇЇ ТИПОЛОГІЯ  
У ВІЦІ ЛЮДИНИ ПОНАД 70 РОКІВ  
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Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України 

 

Вступ. Можна вважати з’ясованим факт 
односпрямованої динаміки лінійних й об'є-
мних показників нирки та окремих її струк-
тур, однак збільшення цих параметрів – аси-
нхронне й диференційоване віком. При цьо-
му, доведено, що ранніх стадіях постнаталь-
ного онтогенезу має місце віко–статева ге-
терогенність внутрішньо–ниркових струк-
тур. Окрім того, виявлене й вивчене явище 
меншої гетерогенності окремих внутріш-
ньониркових структур, що свідчить на ко-
ристь генетично–еволюційної обумовленос-
ті органометричних показників нирки та 
морфометричних індикаторів воріт нирки 
[1–3, 8]. Значну увагу у морфометричних 
дослідженнях приділено стандартизації в 
умовах секційної морфометрії, оскільки ізо-
ляція органа та проведення координатного 
дослідження анатомічних зрізів нирки пот-
ребують застосування метрологічно сталого 
підходу [1, 5]. У сучасних вітчизняних та 
закордонних посібниках з анатомії людини 
форма воріт та їх положення або не згаду-
ються, або описуються досить коротко та 

без кількісної характеристики форми, поло-
ження, індикаторів і зональної топографії. 

Мета дослідження: полягала у вивченні 
органометричних характеристик нирки та 
морфо–функціональної її типології у віко-
вому періоді людини понад 70 р.  

Матеріали і методи дослідження. Ана-
томію воріт нирки вивчено на органах в умо-
вах секційної морфометрії [1, 2] з наступною 
ізоляцією органа та проведенням морфомет-
рично–кординатного дослідження анатоміч-
них зрізів [2, 3], які виконувалися через пло-
щину воріт нирки. Окрім органометричнного 
дослідження виконано соматометрію та за-
стосовано достатньо нові способи [5, 6]. Ви-
міри проведено у відповідності до існуючих 
вимог щодо стандартизації та необхідного 
рівня точності [7], статистичну обробку про-
ведено із застосуванням відомих методів бі-
ометричної статистики з обгрунтуванням 
репрезентативності та достовірності виснов-
ків [4, 7]. Морфометрична класифікація варі-
антів анатомічної мінливості воріт нирки 
обгрунтована застосуванням пріоритетних 
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способів визначення морфотипу та асиметрії 
воріт нирки [5, 6]. 

Вивчення анатомічної мінливості воріт 
нирки людини на етапах постнатального он-
тогенезу виконано в умовах секційної мор-
фометрії на 14 нирках людей різної статі (8 
– чоловіча, 6 – жіноча). Орґанометричну 
характеристику нирки надано за комплексом 
одно–, двовимірних та об’ємних показників 
(висота (LН), товщина (PН), ширина (DН) та 
об’єм нирки (VН); площа анатомічного зрізу 
нирки (SН) та площа воріт (SВ) нирки; вико-
ристано запропонований критерій – індекс 
площі воріт (ІП), який відображає співвід-
ношення площі анатомічного зрізу до площі 
воріт нирки); морфометричну характеристи-
ку воріт нирки за комплексом одно– та дво-
вимірних показників (висота воріт нирки 
(hh), висота площі воріт нирки (hS), передня 
(bAh) та задня (bPh) глибина воріт нирки, вер-
хня (gS) та нижня (gI) ширина воріт нирки та 
деякі інші морфометричні параметри воріт ї 
їх індекси); морфо–функціональну типоло-
гію воріт нирки з відображенням  коорди-
натної (у зональній системі координат воріт 
нирки) топографії елементів нервово – су-
динного пучка у площині воріт нирки 
(артерії, вени), враховані варіанти інди-
відуальної анатомічної міндивості – випадки 
позаворотного розташування цих елементів. 
Статистичні методи застосовано для отри-
мання показників варіаційної статистики, 
варіативності окремих параметрів та для 
визначення відмінностей (достовірними їх 
вважали при р<0,05). 

Результати та їх обговорення. Висота 
нирки у цій онтогенетичній групі (6LН, мм) 
коливається у межах: 6Lmin/max=(95,0÷130,0) 
мм, складючи в середньому (107,4±6,6) мм. 
Статеві відмінності нирки за цим лінійним 
показником статистично недостовірні із за 
значних коливань показника серед осіб 

жіночої статі: у чоловіків (109,0±1,2) мм, у 
жінок (106,4±9,7) мм. Коефіцієнт мінливості 
органометричної ознаки знаходиться у 
межах КАМ=0,011÷0,091) та в 9 разів біль-
ший серед осіб жіночої статі. 

Ширина нирки (6DН, мм) достовірно 
(р<0,001) менше ніж її висота, коливається у 
межах (6Dmin/max=(56,0÷80,0) мм), в сере-
дньому складає (63,6±2,2) мм; відмінність за 
показником ширини нирки залежно від статі 
характеризується достовірно (р<0,05) біль-
шими значеннями у чоловіків – (67,8±2,2) 
мм, а серед осіб жіночої статі – (61,2±2,4) 
мм. Коефіцієнт мінливості цієї органометричної 
ознаки – низький, знаходиться у межах стати-
стичної розбіжності (КАМ=0,032÷0,039). 

Товщина нирки у цій онтогенетичній 
групі (6PН, мм) коливається у межах: 
6Pmin/max=(24,0÷40,0) мм, складючи в серед-
ньому (31,6±1,6) мм. Статеві відмінності 
нирки за цим лінійним показником характери-
зуються достовірно (р<0,001) більшою тов-
щиною нирки серед осіб чоловічої статі ніж 
жіночої ((36,2±1,4) мм та (29,1±1,7) мм, від-
повідно. Коефіцієнт мінливості цієї органометричної 
ознаки –  низький, знаходиться у межах статистичної 
розбіжності (КАМ=0,038÷0,058) та практично 
однаковий незалежно від статі. 

Об’єм нирки у цій онтогенетичній групі 
(6VН, дм3) коливається у межах: 6Vmin/max 

=(0,092÷0,168) дм3, складючи в середньому 
(0,127±0,007) дм3. Статеві відмінності нирки 
за цим показником характеризуються 
достовірно (р<0,001), більшими значеннями 
серед осіб чоловічої статі – (0,141±0,008) 
дм3, ніж серед жінок (0,119±0,007) дм3. 
Коефіцієнт мінливості об’єму нирки 
знаходиться у межах 0,066÷0,058 та 
практично однаковий незалежно від статі. 

Площа анатомічного зрізу нирки у у віці 
понад 70 років (6SН, мм2) коливається у 
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межах: 6Smin/max=(2740,0÷4620,0) мм2, скла-
дючи в середньому (4017,2±162,2) мм2. 

Статеві відмінності нирки за показником 
(р<0,001): у осіб чоловічої статі – (4291,0±89,6) 
мм2, а жіночої – (3865,2±232,1) мм2. Коефі-
цієнт мінливості органометричної ознаки – 
низький, знаходиться у межах статистичної 
розбіжності (КАМ=0,021÷0,060). 

Площа воріт нирки у онтогенетичній гру-
пі понад 70 років (6SВ , мм2) коливається у 
межах: 6Smin/max=(380,0÷1119,0) мм2, склада-
ючи в середньому (658,5±84,2) мм2. Статеві 
відмінності нирки за показником площі 
воріт нирки у цій онтогенетичній групі хара-
ктеризуються достовірно (р<0,001) більши-
ми значеннями у осіб жіночої статі – 
(743,1±122,2) мм2, ніж чоловічої (506,2±15,4) 
мм2, на тлі високого рівня мінливості 
(КАМ=0,195) цого показника серед осіб 
жіночої статі, тоді як серед осіб чоловічої 
статі мінливість показника (КАМ=0,017). 

Відносний показник – індекс площі воріт 
нирки (співвідношення між площею анато-
мічного зрізу нирки та площею воріт нирки) у 
цій онтогенетичній групі (6ІП) коливається у 
межах: 6ІПmin/max=11,5÷28,3, складючи в серед-
ньому 16,3±1,7. Статеві відмінності нирки за 
показником індексу площі воріт нирки у цій 
онтогенетичній групі – статистично достовірні 
(р<0,001) та характеризуються тим, що у осіб 
чоловічої статі цей індекс складає – 11,8±0,2, а 
жіночої – 18,8±2,3. При цьому має місце 
високий рівень (понад 19,0%) індивідуальної 
анатомічної мінливості у осіб жіночої 
(КАМ=0,195) та низький – у чоловіків. 

Отже, аналіз органометричних даних що-
до статевих особливостей анатомії нирки 
дозволяє дійти висновку, що у онтогене-
тичній групі понад 70 років особи чоловічої 
статі у порівнянні з особами жіночої статі 
мають достовірно більшу ширину (р<0,05), 
товщину нирки (р<0,001), достовірно біль-

ший її об’єм (р<0,05) та площу анатомічного 
зрізу і площу воріт нирки.  

Морфометрична характеристика воріт 
нирки у онтогенетичній групі понад 70 
років. 

Висота воріт нирки у цій онтогенетичній 
групі (6hh, мм) коливається у межах: 
6hh_min/max=(20,0÷36,0) мм, складючи в 
середньому (26,8±1,6) мм. Статеві відмін-
ності воріт нирки за цим лінійним показ-
ником характеризуються достовірно 
(р<0,001) меншими значеннями для осіб 
чоловічої статі –  (34,5±2,5) мм, тоді як для 
жіночої – (45,9±3,9) мм; індивідуальна ана-
томічна мінлівість висоти воріт нирки 
(КАМ=0,072÷0,085) – низького рівня. 

Висота площини воріт нирки у онто-
генетичній групі понад 70 років (6hS, мм) 
коливається у межах: 6hS_min/max=(27,0÷57,0) мм, 
складаючи (41,0±3,5) мм. Статеві відмінності 
воріт нирки за цим лінійним показником 
характеризуються достовірно (р<0,001) біль-
шими значеннями у осіб жіночої статі – 
(45,6±4,9) мм, тоді як у чоловіків – (32,6±1,1) 
мм. Рівень індивідуальної анатомічної мін-
ливості висоти площини воріт нирки у 
жінок (КАМ=0,107)  перевищує відповідний 
показник серед чоловіків (КАМ=0,034). 

Передня глибина воріт нирки у онто-
генетичній групі понад 70 років (6bAh, мм) 
коливається у межах: 6bAh_min/max=(18,0÷27,0) 
мм, складючи в середньому (24,4±1,3) мм. 
Статеві відмінності за цим показником 
відсутні (р>0,05), а середні показники для 
осіб чоловічої статі – (24,1±1,0) мм, жіночої 
– (24,5±1,8) мм. Рівень індивідуальної 
анатомічної мінливості висоти воріт нирки у 
жінок (КАМ=0,073) дещо перевищує відпо-
відний показник для чоловіків. 

Задня глибина воріт нирки у онто-
генетичній групі понад 70 років (6bPh, мм) 
коливається у межах: 6bPh_min/max=(9,0÷20,0) 
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мм, складючи в середньому (15,5±1,7) мм. 
Статеві відмінності воріт нирки за цим 
лінійним показником відсутні (р>0,05), а 
середні показники висоти воріт нирки для 
осіб чоловічої статі становлять (15,1±1,9) 
мм, жіночої – (15,8±2,2) мм. Рівень індивіду-
альної анатомічної мінливості висоти воріт 
нирки у осіб жіночої та чоловічої статі  – 
практично однаковий (середня мінливість) 
та знаходиться у межах: КАМ=0,126÷0,139. 

Верхня ширина воріт нирки у онто-
генетичній групі понад 70 років (6gS , мм) 
коливається у межах: 6gS_min/max=(11,0÷22,0) 
мм, складючи в середньому (16,8±1,3) мм. 
Статеві відмінності воріт нирки за цим 
лінійним показником відсутні (р>0,05), а 
середні показники для осіб чоловічої статі 
становлять (16,8±0,9) мм, жіночої – 
(16,8±1,9) мм. Рівень індивідуальної анато-
мічної мінливості верхньої ширини воріт 
нирки у жінок (КАМ=0,113) перевищує від-
повідний показник для чоловіків 
(КАМ=0,053) більше ніж в два рази. 

Нижня ширина воріт нирки у цій 
онтогенетичній групі (6gI , мм) коливається у 
межах: 6gI_min/max=(11,0÷19,0) мм, складючи в 
середньому (14,5±1,1) мм. Статеві відмін-
ності воріт нирки за цим лінійним показ-
ником відсутні (р>0,05), а середні показники 
нижньої ширини воріт нирки для осіб 
чоловічої статі становлять (14,0±0,8) мм, 
жіночої – (14,8±1,5) мм. Рівень індивідуа-
льної анатомічної мінливості верхньої ши-
рини воріт нирки у жінок (КАМ=0,101) 
перевищує відповідний показник для 
чоловіків (КАМ=0,057). 

Морфометричні параметри «S–I» (16h0, мм; 
найкоротша відстань від верхнього кута воріт 
нирки до горизонтальної площини верхнього 
полюса нирки) та «I–I» (6h1, мм; найкоротша 
відстань від верхньої межі входа у ворота 
нирки до площини верхнього полюса нирки) 

характеризують «відкритість» воріт нирки у 
сагітальній площині. Перший морфомет-
ричний параметр (6h0) коливається у межаж 
(31,0÷43,0) мм та в середньому складає 
(37,9±1,7) мм і практично не різниться за 
статтю, тоді як 6h1 достовірно (р<0,05) біль-
ший у осіб чоловічої статі, ніж у осіб жіночої 
(відповідно (44,2±0,8) мм та (37,1±2,9) мм), 
що може свідчити на користь більш частого 
формування у осіб жіночої статі вузькокуто-
вого входу до воріт нирки (серед чоловіків, 
відповідно – ширококутових воріт). 

Отже, аналіз даних морфометрії воріт 
нирки дозволяє дійти висновку, що у цій 
онтогенетичній групі особи чоловічої статі у 
порівнянні з особами жіночої статі мають 
достовірно більшу частоту анатомічно 
зумовленого широекокутового входу до во-
ріт нирки (р<0,05), а варіативність лінійних 
розмірів воріт нирки у жінок може бути 
індикатором гетерогенності їх положення.  

Морфо–функціональна типологія воріт 
нирки у віці понад 70 років та топографія 
судинних елементів нервово – судинного 
пучка у площині воріт нирки. 

Визначення морфо–функціональної аси-
метрії воріт нирки дозволило виявити, що у 
цій онтогенетичній групі вертикальна 
симетрія воріт нирки зустрічається однаково 
часто із асиметричними варіантами положе-
ння воріт – (50,0±13,4)%. Водночас, гори-
зонтальна симетрія воріт нирки виявлена у 
(71,4±12,1) випадках, тоді як передня та 
задня асиметрія воріт нирки зареєстрована 
на межі статистичної похибки – у 
(14,3±9,3)% випадків, що дозволяє дійти ви-
сновку про гетерогенність вертикального та 
симетричність горизонтального та симет-
ричне положення воріт нирки. 

Аналіз розподілу органів за координа-
тним типом воріт нирки виявив, що всі ва-
ріанти мають місце однаково часто, а най-
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більш типовим є ширококутний тип. Отже, 
типовим варіантом для даної онтогенетичної 
групи є асиметричне положення з широ-
кокутним координатним типом воріт нирки. 

Вивчення зональної топографії елементів 
нервово-судинного пучка у площині воріт 
нирки в цій онтогенетичній групі дозволив 
з’ясувати, що: 

 – переважною локалізацією вен є верхньо – 
передній квадрант (у 40,0%), та верхньо – 
задній (у 20,0%) квадранти площини воріт 
нирки – що достовірно (р<0,05) частіше ніж 
інші варіанти; 

– переважною локалізацією артерій у 
площині воріт нирки є задні квадранти 
(верхній – 33,3%, нижній – 33,3%), що 
частіше ніж інші варіанти координатної 
топографії артерій; 

– локалізація судин поза воротами нирки 
вивлена з частотою (6,7±6,4)% – артерії та 
(6,7±6,4)% – вени. 

Висновки 
Таким чином, онтогенетичний період 

понад 70 років характеризується:  
1. органометричними особливостями є те, 

що у онтогенетичній групі віком понад 70 
років особи чоловічої статі у порівнянні з 
особами жіночої статі мають достовірно бі-
льшу ширину (р<0,05), товщину (р<0,001) та 
об’єм (р<0,05), а також площу анатомічного 
зрізу і площу воріт нирки. 

2. морфометричними особливостями: є те, 
що у цій онтогенетичній групі особи чоловічої 
статі у порівнянні з особами жіночої статі 
мають достовірно більшу частоту анатомічно 
зумовленого ширококутового входу до воріт 
нирки (р<0,05); 

3. типовим варіантом для даної онтогене-
тичної групи є симетричне або асиметричне 
положення воріт нирки з ширококутовим 
типом входу та з гетерогенним коорди-
натним розподілом у площинфі воріт ЕНСП.  

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у розробці комп’ютерних тривимі-
рних моделей нирки людини. 
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