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ОРГАНОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРКИ 

ТА МОРФО–ФУНКЦІОНАЛЬНА ЇЇ ТИПОЛОГІЯ У ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРІОДІ 
(50–59 років)  
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Вступ. Анатомія нирки, в основному, 
вивчалась анатомами минулого: іще Mael-
phyghi у 1687 році зазначив, що нирки та її 
ворота у людини на розтині можуть мати 
мінливу форму. В подальшому, на початку 
XX століття Albarran et Papin зазначали, 
що особливість воріт нирки може бути 
пояснена її функціональним станом, а 
Panzctiszyn (1967) виконав реконструкцію 
кількох нирок та зміг розрізнити вплив 
внутрішньої її будови на форму воріт нир-
ки. F. Lofgren (1949), G. Arvis (1957), 
A.Sigel (1965), H. Sohier (1968) наводять 
дані щодо анатомічної мінливості нирки 
та, частково, її воріт. Таким чином, попе-
редні спроби вивчити форму, лінійні роз-
міри та анатомічну мінливість воріт нирки 
не можна вважати систематизованими, ці 
спроби носили випадковий характер та у 
взаємозв’язку з сомато– і органометрич-
ними показниками не вивчались. Значну 
практичну і теоретичну зацікавленість ви-
кликає розробка типологічної класифікації 

воріт нирки людини на різних етапах пос-
тнатального онтогенезу. 

На думку хіругів – нефрологів органоз-
берігаючі втручання на нирках технічно є 
більш складними, а їх виконання потребує 
деталізованих знань щодо індивідуальної 
анатомічної мінливості нирки та її воріт, а 
також внутрішньониркових структур. При 
цьому зазначається, що подальше збіль-
шення кількості хворих, які потребують 
трансплантації донорської нирки, вимагає 
обгрунтування до– та інтраопераційної 
клініко–анатомічнкої оцінки нирок, коор-
динатного розподілу судинних елементів у 
площині воріт нирки  з метою попере-
дження ускладнень. Підвищення якості, 
обгрунтованості, швидкості та інформати-
вності діагностики, а також удосконалення 
хірургічних технологій визначає потребу у 
вивченні типової анатомії воріт нирки лю-
дини на етапах постнатального онтогенезу 
[1–4, 6].  
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Мета роботи полягала у вивченні орга-
нометричних характеристик нирки та  мор-
фо–функціональної її типології у віковому 
періоді людини 50–59 років.  

Матеріали та 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 [8, 9]. Морфометрична класифікація варі-
антів анатомічної мінливості воріт нирки 
обгрунтована застосуванням пріоритетних 
способів визначення морфотипу та асиметрії 
воріт нирки [5, 6]. 

Вивчення анатомічної мінливості воріт 
нирки людини на етапах постнатального 
онтогенезу виконано в умовах секційної 
морфометрії на 57 нирках людей різної ста-
ті. Орґанометричну характеристику нирки 
надано за комплексом одно–, двовимірних 
та об’ємних показників (висота (LН), товщи-
на (PН), ширина (DН) та об’єм нирки (VН); 
площа анатомічного зрізу нирки (SН) та 
площа воріт (SВ) нирки; використано запро-
понований критерій – індекс площі воріт 
(ІП), який відображає співвідношення площі 
анатомічного зрізу до площі воріт нирки); 
морфометричну характеристику воріт нирки 
за комплексом одно– та двовимірних показ-
ників (висота воріт нирки (hh), висота площі 
воріт нирки (hS), передня (bAh) та задня (bPh) 
глибина воріт нирки, верхня (gS) та нижня 

(gI) ширина воріт нирки та деякі інші мор-
фометричні параметри воріт ї їх індекси); 
морфо–функціональну типологію воріт 
нирки з відображенням  координатної (у 
зональній системі координат воріт нирки) 
топографії елементів нервово – судинного 
пучка у площині воріт нирки (артерії, вени), 
враховані варіанти індивідуальної 
анатомічної міндивості – випадки 
позаворотного розташування цих елементів. 
Статистичні методи застосовано для 
отримання показників варіаційної 
статистики, варіативності окремих 
параметрів та для визначення відмінностей 
(достовірними їх вважали при р<0,05). 

Результати та їх обговорення. Висота 
нирки у онтогенетичній групі 50–59 р. (4LН, 
мм) коливається у межах: 4Lmin/max= 
(108,0÷127,0) мм, складючи в середньому 
(114,4±1,4) мм. Статеві відмінності нирки за 
цим лінійним показником характеризуються 
достовірно (р<0,001) більшою висотою 
нирки серед осіб чоловічої статі – (117,9±1,5) 
мм; у осіб жіночої статі – (110,5±1,0) мм. 
Коефіцієнт мінливості органометричної оз-
наки –  низький (КАМ=0,009÷0,013). 

Ширина нирки (4DН , мм) достовірно 
(р<0,0001) менше ніж її висота, коливається у 
межах (4Dmin/max=(55,0÷72,0) мм), в 
середньому складає (66,3±0,6) мм; відмін-
ність за показником ширини нирки залежно 
від статі характеризується достовірно біль-
шим параметром ширини у осіб чоловічої 
статі – (66,9±0,5) мм, а серед жінок – 
(59,0±2,7) мм. Коефіцієнт мінливості цієї 
органометричної ознаки – низький та знахо-
диться у межах статистичної розбіжності 
(КАМ=0,046÷0,074). 

Товщина нирки у онтогенетичній групі 
50–59 р. (4PН, мм) коливається у межах: 
4Pmin/max=(20,0÷50,0) мм, складаючи в сере-
дньому (34,8±0,9) мм. Статеві відмінності 
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нирки за цим лінійним показником харак-
теризуються достовірно (р<0,05) більшою 
товщиною нирки серед осіб чоловічої статі 
ніж жіночої ((35,3±0,9) мм та (24,8±2,1) мм 
відповідно). Коефіцієнт мінливості цієї ор-
ганометричної ознаки –  низький, знаходи-
ться у межах статистичної розбіжності 
(КАМ=0,025÷0,087) та в три рази більший у 
жінок. 

Об’єм нирки у онтогенетичній групі 50–59 
р. (4VН, дм3) коливається у межах: 4Vmin/max = 
(0,100÷0,158) дм3, складючи в середньому 
(0,134±0,003) дм3 та пов’язаний з достовірно 
більшими лінійними параметрами нирки у 
осіб чоловічої статі. Статеві відмінності 
нирки за цим показником характеризуються 
достовірно (р>0,001) більшим об’ємом нирки 
у чоловіків у порівнянні з жінками  
відповідно (0,136±0,002) дм3 та (0,111±0,008) 
дм3. Коефіцієнт мінливості об’єму нирки зна-
ходиться у межах 0,012÷0,072 та практично в 
5 разів (!) більший для осіб жіночої статі. 

Площа анатомічного зрізу нирки у онто-
генетичній групі 50–59 р. (4SН , мм2) 
коливається у межах: 4Smin/max= 
(3450,0÷5150,0) мм2, складючи в середньому 
(4364,2±66,2) мм2. Статеві відмінності нирки 
за показником площі анатомічного зрізу 
нирки у цій онтогенетичній групі – відсутні 
(у осіб чоловічої статі – (4416,1±65,5) мм2 , а 
жіночої – (3675,8±111,0) мм2. Коефіцієнт 
мінливості органометричної ознаки – низ-
кий, знаходиться у межах статистичної 
розбіжності (КАМ=0,015÷0,030) та одаковий 
незалежно від статевої приналежності. 

Площа воріт нирки у онтогенетичній 
групі 50–59 р. (4SВ, мм2) коливається у 
межах: 4Smin/max=(270,0÷790,0) мм2, склада-
ючи в середньому (595,3±30,6) мм2. Статеві 
відмінності нирки за показником площі 
воріт нирки у цій онтогенетичній групі 
характеризуються достовірно більшою пло-

щею у осіб чоловічої статі – (611,9±31,6) 
мм2 , а жіночої – (376,1±56,1) мм2 та має 
місце більший рівень мінливості площі воріт 
серед осіб жіночої статі (КАМ=0,149), тоді як 
серед осіб чоловічої статі її мінливість в три 
рази менша (КАМ=0,051). 

Відносний показник – індекс площі воріт 
нирки (співвідношення між площею 
анатомічного зрізу нирки та площею воріт 
нирки) у онтогенетичній групі 50–59 р. (4ІП) 
коливається у межах: 4ІПmin/max=7,2÷15,2, 
складючи в середньому 13,5±0,7. Статеві 
відмінності нирки за показником індексу 
площі воріт нирки у цій онтогенетичній 
групі достовірні (р<0,05): для осіб чоловічої 
статі індекс складає 13,7±0,6, для жіночої – 
10,2±1,4. При цьому має місце середній 
рівень (у межах 10,0–20,0%) індивідуальної 
анатомічної мінливості серед осіб жіночої 
статі (КАМ=0,137). 

Отже, аналіз органометричних даних що-
до статевих особливостей анатомії нирки 
дозволяє дійти висновку, що у онтогене-
тичній групі 50–59 р. особи чоловічої статі 
мають достовірні відмінності за всими 
аналізованими органометричними показни-
ками (р<0,05; за виключенням площі воріт). 
Абсолютні показники об’єму нирки, площі 
воріт нирки, її товщина, висота та ширина у 
порівнянні з попереднім онтогенетичним 
періодом (на відміну від жінок) серед осіб 
чоловічої статі не змінились. 

Морфометрична характеристика воріт 
нирки у онтогенетичній групі 50–59 р. Ви-
сота воріт нирки у онтогенетичній групі 50–
59 р. (4hh, мм) коливається у межах: 
4hh_min/max=(27,0÷45,0) мм, складючи в 
середньому (40,3±1,2) мм. Статеві 
відмінності воріт нирки за цим лінійним 
показником (р>0,05) характеризуються дещо 
більшими значеннями висоти воріт нирки 
для осіб чоловічої статі – (40,7±1,2) мм ніж 
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жіночої – (35,3±3,9) мм. Рівень мінливості 
висоти воріт нирки у жінок – середній 
(КАМ=0,110). 

Висота площини воріт нирки у онтогене-
тичній групі 50–59 р. (4hS, мм) коливається у 
межах: 4hS_min/max=(27,0÷45,0) мм, складючи 
(40,0±1,4) мм. Статеві відмінності воріт 
нирки за цим лінійним показником відсутні 
(р>0,05) за рахунок анатомічної мінливості 
показника, а середні показники висоти пло-
щини воріт нирки для осіб чоловічої статі 
становлять (40,1±1,4) мм, жіночої – 
(38,3±3,2) мм. Рівень індивідуальної анато-
мічної мінливості висоти площини воріт 
нирки у жінок (КАМ=0,083)  перевищує в два 
рази відповідний показник серед чоловіків 
(КАМ=0,034). 

Передня глибина воріт нирки у онтогене-
тичній групі 50–59 р. (4bAh, мм) коливається 
у межах: 4bAh_min/max=(17,0÷26,0) мм, склада-
ючи в середньому (23,3±0,6) мм. Статеві 
відмінності за цим показником (р<0,05): у 
осіб чоловічої статі – (23,7±0,5) мм, у жінок 
– (21,2±1,1) мм. Мінливість цього показника 
у жінок (КАМ=0,061) в три рази перевищує 
відповідний показник для чоловіків 
(КАМ=0,021), знаходячись у межах низького 
рівня. 

Задня глибина воріт нирки у онтогене-
тичній групі 50–59 р. (4bPh, мм) коливається 
у межах: 4bPh_min/max=(8,0÷20,0) мм, складючи 
в середньому (16,7±0,7) мм. Статеві відмін-
ності за цим показником характеризуються 
достовірним переважанням показника у осіб 
чоловічої статі – (17,2±0,7) мм над жінками 
– (11,3±1,9) мм; має місце середній рівень 
мінливості показника у осіб жіночої статі та 
низький – у осіб чоловічої статі. 

Верхня ширина воріт нирки у онтогене-
тичній групі 50–59 р. (4gS , мм) коливається 
у межах: 4gS_min/max=(6,0÷19,0) мм, складючи 
в середньому (15,9±0,5) мм. Статеві відмін-

ності воріт нирки за цим показником 
(р>0,05) характекризуються більшою 
верхзньою шириною воріт нирки у осіб 
чоловічої статі (16,3±0,6) мм, ніж жіночої – 
(10,5±1,7) мм. Рівень мінливості верхньої 
ширини воріт нирки у жінок (КАМ=0,162 – 
середній) перевищує відповідний показник 
для чоловіків (КАМ=0,037) практично в п’ять 
(!) разів. 

Нижня ширина воріт нирки у 
онтогенетичній групі 50–59 р. (4gI , мм) 
коливається у межах: 4gI_min/max=(7,0÷16,0) мм, 
складючи в середньому (12,8±0,5) мм. Статеві 
відмінності воріт нирки за цим показником 
характеризуються більшими (р<0,05) 
розмірами нижньої ширини воріт нирки у 
чоловіків – (13,1±0,5) мм, ніж у жінок – 
(8,8±0,5) мм. Рівень анатомічної мінливості 
верхньої ширини воріт нирки у жінок 
(КАМ=0,057) перевищує відповідний 
показник для чоловіків у 1,5 рази. 

Морфометричні параметри «S–I» (4h0, мм; 
найкоротша відстань від верхнього кута воріт 
нирки до горизонтальної площини верхнього 
полюса нирки) та «I–I» (4h1, мм; найкоротша 
відстань від верхньої межі входа у ворота 
нирки до площини верхнього полюса нирки) 
характеризують «відкритість» воріт нирки у 
сагітальній площині. Морфометричний 
параметр (4h0) коливається у межаж 
(36,0÷46,0) мм та складає (43,5±0,9) мм не 
відрізняючись за ознакою приналежності до 
статі, 4h1 складає (43,1±0,8) мм та достовірно 
не відрізняється від морфометричного 
парметра «S–I» (р>0,05), що може свідчити 
на користь незмінності форми входу до 
воріт нирки. 

Отже, аналіз даних морфометрії воріт 
нирки дозволяє дійти висновку, що у 
онтогенетичній групі 50–59 р. особи 
чоловічої статі у порівнянні з особами 
жіночої статі мають достовірно більші 
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показники глибини розташування (перед-
ньої і задньої) площі воріт та (на відміну від 
осіб жіночої статі) стабільні розміри верх-
ньої та нижньої ширини воріт нирки, що 
може пояснюватися інволютивними проце-
сами у паренхімі осіб жіночої статі зі 
зміною органометричних орієнтирів воріт 
нирки у осіб жіночої статі. 

Морфо–функціональна типологія воріт 
нирки у віці 50–59 р. та топографія судинних 
елементів нервово – судинного пучка у 
площині воріт нирки. 

Визначення морфо–функціональної 
асиметрії воріт нирки дозволило виявити, що 
у онтогенетичній групі 50–59 р. вертикальна 
симетрія воріт нирки мала місце у переважної 
більшості органів – (59,6±6,5)%, а верхня 
асиметрія воріт (їх зміщення вниз) у 
(33,3±6,2)% випадків. Горизонтальна симетрія 
воріт нирки виявлена у (50,9±6,6) випадках, 
тоді як частота випадків передньої та 
задньої асиметрія зареєстрована частіше ніж 
в попередній онтогенетичній групі та, 
практично, з аналогічною частотою  (р>0,05), 
що дозволяє констатувати наявність двох 
типових варіантів положення воріт нирки на 
цьому етапі онтогенезу. 

Аналіз розподілу органів за координатним 
типом воріт нирки виявив, що проміжний 
координатний тип воріт нирки – у (40,4±6,5)% 
випадків, тоді як вузьковкутовий – у  
(36,8±6,4)% та зросла частота ширококутного 
типу входу до воріт. Отже, типовими 
варіантами для даної онтогенетичної групи є 
симетричне або асиметричне положення у 
поєданні з бкдь яким координатним типом 
воріт нирки. 

Вивчення зональної топографії елементів 
нервово – судинного пучка у площині воріт 

нирки в цій онтогенетичній групі (табл.3.16) 
дозволив з’ясувати, що: 

 – переважною локалізацією вен (у 
47,3±6,7% випадків) є верхньо – передній 
квадрант площини воріт нирки, що 
достовірно (р<0,05) частіше ніж інші 
варіанти, а частота розташування поза 
воротами знаходиться на рівні (14,5±4,8)%; 

– переважною локалізацією артерій у 
площині воріт нирки є задні квадранти 
(верхній – (39,6±7,1)% та нижній – 
(37,5±7,0)%), що достовірно (р<0,05) частіше 
ніж інші варіанти координатної топографії 
артерій; 

–  локалізація судин поза воротами нирки 
вивлена з частотою (6,8±3,3)% – артерії та 
(8,2±3,5)% – вени (р>0,05). 

Висновки. 
Таким чином, онтогенетичний період 50–

59 р. характеризується:  
1.органометричними особливостями є те, 

що серед чоловіків у порівнянні з 
попереднім періодом (на відміну від жінок) 
достовірні відмінності відсутні 

2.морфометричними особливостями: є те, 
що особи чоловічої статі мають стабільні 
розміри ширини воріт, а у жінок наявні 
ознаки інволютивних процесів у паренхімі зі 
зміною органометричних орієнтирів воріт 
нирки. 

3.типовим варіантом для даної 
онтогенетичної групи є симетричне або 
асиметричне положення воріт нирки зі 
входом будь–якої форми та збереженням 
координатного розподілу у площині вроріт 
елементів нервово–судинного пучка.  

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