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Актуальность темы. Органы движения представляют собой единую систему, где 

каждая часть и орган формируются и функционируют в постоянном взаимодействии друг с 

другом. Тело человека определяется структурной основой — скелетом. Скелет обеспечивает 

опорой и защитой все тело и отдельные органы. Отдельные части скелета служат не только 

вместилищем жизненно важных органов, но и обеспечивают их защиту.  

Целью работы было изучить особенности гистоструктуры опорно-двигательной 

системы у детей. 

С возрастом химический состав костей изменяется. Кости детей содержат больше 

органических веществ и меньше неорганических. Изменение химического состава костей 

влечет к изменению их физических свойств. У детей кости более эластичны и менее ломки, 

чем у взрослых. Гипофункция желез внутренней секреции может вызвать задержку 

окостенения. Ускорение окостенения происходит при преждевременном половом созревании, 

повышенной функции передней части аденогипофиза, щитовидной железы и коры 

надпочечников. Что касается мышечной ткани у детей в раннем и дошкольном возрасте 

претерпевает морфологический рост, функциональное совершенствование и 

дифференцировку.  

Выводы. Развитие скелета у детей определяет развитие тела. У детей в костной ткани 

преобладают органические вещества, поэтому их скелет более гибкий, эластичный, легко 

деформируется при длительной и тяжелой нагрузке или неправильных положениях тела. С 

возрастом число костей уменьшается, а расположение и строение изменяются. Чем старше 

ребенок, тем больше в его костях плотного вещества, у маленьких детей больше губчатого 

вещества. 
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В останні роки завдяки сучасним методам нейровізуалізації (МРТ, фМРТ, КТ, ОФЕКТ, 

ПЕТ) морфологічні зміни часточок півкуль та черв’яка мозочка можуть бути виявлені 

прижиттєво, що є необхідним для ранньої і точної діагностики. Однак відомості про 

анатомічну норму мозочка, на яких базуються критерії норми діагностичних методів, не 

враховують особливостей індивідуальної анатомічної мінливості, статевих та вікових 

особливостей.  
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Мета роботи – вивчити особливості будови часточок різних філогенетичних відділів 

мозочка людини з точки зору їх індивідуальної анатомічної мінливості. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено на базі Харківського обласного бюро 

судово-медичної експертизи на 230 мозочках трупів людей обох статей, що померли від 

причин, не пов’язаних із патологією головного мозку, віком 20-99 років. Досліджувались 

особливості форми та розгалуження білої речовини часточок мозочка на його серединному 

сагітальному розтині. 

Отримані результати. Мозочок людини включає філогенетичні відділи. Найбільший 

вік має архіцеребеллюм («древній мозочок»), який включає часточку Х (8 гілка центральної 

білої речовини). Молодший вік має палеоцеребеллюм – «старий мозочок», який ділиться на 

верхній (часточки I-V, 1-4 гілки), та нижній (часточки VIII та IX, 6 та 7 гілки). Наймолодший 

вік має неоцеребеллюм – «новий мозочок», включає часточки VI-VII, 5 гілка. 

За складністю розгалуження білої речовини форму всіх часточок мозочка можна 

розділити на три типи. Перший тип – «простий», включає часточки, сформовані 1-3 та 8 

гілками (верхній палеоцеребеллюм та архіцеребеллюм). Часточки 1-го типу складаються із не 

розгалуженого центрального стовбура білої речовини, на одній чи обох поверхнях якого 

знаходиться різна кількість листків сірої речовини. Другий тип – «дихотомічний», 

характерний для 4-ї гілки (верхній палеоцеребеллюм); гілки білої речовини послідовно 

дихотомічно діляться, утворюючи багато гілочок від 2-го до 4-го порядків. Третій тип – «Y-

подібний», характерний для часточок, сформованих 5-7 гілками (неоцеребеллюм та нижній 

палеоцеребеллюм). Головний стовбур білої речовини часточок 3-го типу ділиться на верхню і 

нижню гілки, від яких в середину часточки відходить різна кількість дочірніх  гілок, кількість 

і розташування яких різноманітне і визначає варіант форми часточки. 

Висновки. Виділені три типи форми часточок відповідають філогенетично різним 

відділам мозочка. Перший тип є найбільш простим, другий – складніший, найскладніша і 

наймінливіша форма характерна для часточок 3-го типу, які мають наймолодший 

філогенетичний вік. Можливо, дані особливості розгалуження є частиною відмінностей 

будови філогенетично різних відділів черв'яка і відображують еволюцію мозочка. 
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Актуальность темы. Уникальная способность стволовых клеток — 

дифференцироваться (созревать) в экспериментальных и клинических условиях в компоненты 

самых разнообразных тканей и органов разнообразной специфичности. 

Целью работы было определить, как используются стволовые клетки в медицине. 

Так, гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки способны давать все 

разнообразие клеток, циркулирующих в крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

Именно эти клетки определяют перенос питательных веществ к органам и тканям, борьбу 

организма с инфекционными и другими патологическими процессами, функционирование 

системы иммунитета и т.д. Отдельную группу составляют, так называемые, мезенхимальные 

(стромальные) стволовые клетки, способные формировать клеточные компоненты 


