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Вступ. У комплексі наукових праць 
Бурих М.П., на 1179 препаратах нирок лю-
дини від періоду новонароженості до ста-
речого віку методами пиєлографії, корозії 
та оригінальної методики стереотопометрії 
представлена еволюція чашково–миско-
вого комплексу на етапах постнатального 
онтогенезу людини. Автором введені нові 
поняття: чашково–мисковий комплекс, 
ниркова лоханка, сечові протоки та екскре-
торні сектори нирки [1–3]. У дослідженні 
Падалиці М.А. [2, 3] була виконана орга-
нометрія нирки та морфометрія ниркових 
чашечок у дитячому, підлітковому та юна-
цькому віці з урахуванням міжнародної 
вікової періодизації та, застосовуючи ме-
тоди кількісної та описової анатомії, а та-
кож пріоритетні авторські морфометричні 
методики досліджено 152 ізольовані нирки 
з метою відображення узагальнених віко-
вих та індивідуальних анатомічних особ-
ливостей нирки людини. Зокрема, проде-
монстрована закономірність онтогенетич-

них змін внутрішньо– органних структур 
нирки, а морфометричний аналіз показав, 
що нирковим чашечкам властива анатомі-
чна мінливість, яка характеризується дос-
товірною селективною динамікою їх лі-
нійних та об’ємних розмірів залежно від 
віку. Серед з’ясованих анатомічних особ-
ливостей, пов’язаних з віком, найбільш 
вагомою є визначений у дослідженні випе-
реджаючий розвиток верхньої ниркової 
чашечки (що, природно, є чинником змін 
зональних координат воріт нирки), що до-
зволяє використовувати дані її морфомет-
рії для оцінки морфо–функціонального 
розвитку ниркових чашечок уцілому, у 
тому числі й з використанням методів неі-
нвазійного вивчення в умовах клініки.  

Мета роботи полягала у вивченні орга-
нометричних характеристик нирки та  мор-
фо–функціональної її типології у віковому 
періоді людини 60–69 років.  

Матеріали та методи дослідження. Ана-
томію воріт нирки вивчено на органах в умо-
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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 41 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 нир-
ки з відображенням  координатної (у зона-
льній системі координат воріт нирки) топог-
рафії елементів нервово-судинного пучка у 

площині воріт нирки (артерії, вени), врахо-
вані варіанти індивідуальної анатомічної 
мінливості – випадки позаворотного роз-
ташування цих елементів. Статистичні ме-
тоди застосовано для отримання показників 
варіаційної статистики, варіативності 
окремих параметрів та для визначення від-
мінностей (достовірними їх вважали при 
р<0,05). 

Результати та їх обговорення. Висота 
нирки у онтогенетичній групі 60–69 р. (5LН, 
мм) коливається у межах: 5Lmin/max = 
(102,0÷127,0) мм, складючи в середньому 
(113,1±1,4) мм. Статеві відмінності нирки за 
цим лінійним показником характеризуються 
достовірно (р<0,001) більшою висотою 
нирки серед осіб чоловічої статі – 
(116,7±0,9) мм; у осіб жіночої статі – 
(113,1±1,2) мм; коефіцієнт анатомічної 
мінливості органометричної ознаки –  ни-
зький (КАМ=0,008÷0,010). 

Ширина нирки (5DН , мм) достовірно 
(р<0,0001) менше ніж її висота, коливається 
у межах (5Dmin/max=(60,0÷79,0) мм), в сере-
дньому складає (66,1±0,9) мм; відмінність 
(р<0,05) за показником ширини нирки 
залежно від статі характеризується досто-
вірно більшим параметром ширини у осіб 
чоловічої статі – (67,9±1,0) мм, а серед 
жінок – (63,1±1,4) мм; коефіцієнт анатоміч-
ної мінливості цієї органометричної ознаки 
– низький та знаходиться у межах 
(КАМ=0,014÷0,022). 

Товщина нирки у онтогенетичній групі 
60–69 р. (5PН, мм) коливається у межах: 
5Pmin/max=(28,0÷49,0) мм, складючи в 
середньому (34,3±0,8) мм. Статеві 
відмінності нирки за цим лінійним 
показником характеризуються достовірно 
(р<0,05) більшою товщиною нирки серед 
осіб чоловічої статі ніж жіночої ((35,2±0,8) 
мм та (32,4±1,1) мм відповідно). Коефіцієнт 
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мінливості цієї органометричної ознаки –  
низький, знаходиться у межах статистичної 
розбіжності (КАМ=0,023÷0,034) та практично 
однаковий незалежно від статі. 

Об’єм нирки у онтогенетичній групі 60–69 
років (5VН, дм3) коливається у межах: 
5Vmin/max=(0,093÷0,165) дм3, складючи в 
середньому (0,135±0,003) дм3 та пов’язаний з 
достовірно більшими лінійними параметрами 
нирки у осіб чоловічої статі. Статеві відмін-
ності нирки за цим показником характери-
зуються достовірно (р>0,001) більшим 
об’ємом нирки у чоловіків у порівнянні з 
жінками відповідно (0,140±0,004) дм3 та 
(0,123±0,005) дм3. Коефіцієнт мінливості 
об’єму нирки знаходиться у межах 
0,028÷0,071 та більший для осіб жіночої 
статі. 

Площа анатомічного зрізу нирки у 
онтогенетичній групі 60–69 р. (5SН , мм2) 
коливається у межах: 5Smin/max= 
(3950,0÷5210,0) мм2, складючи в середньому 
(4296,3±63,2) мм2. Виявлено (р<0,05) статеві 
відмінності нирки за показником площі 
анатомічного зрізу нирки: у осіб чоловічої 
статі – (4364,4±78,8) мм2, а жіночої – 
(4178,2±94,3) мм2. Коефіцієнт мінливості 
органометричної ознаки – низкий, знахо-
диться у межах статистичної розбіжності 
(КАМ=0,015÷0,040) та однаковий незалежно 
від статевої приналежності. 

Площа воріт нирки у онтогенетичній 
групі 60–69 р. (5SВ, мм2) коливається у 
межах: 5Smin/max=(455,0÷957,0) мм2, склада-
ючи в середньому (615,1±44,3) мм2. Статеві 
відмінності нирки за показником площі 
воріт нирки у цій онтогенетичній групі 
характеризуються достовірно більшою 
площею воріт у осіб жіночої статі – 
(615,1±44,3) мм2, а чоловічої – (568,2±41,9) 
мм2 при одинаково низькому рівені мінли-
вості показника (КАМ=0,074÷0.086). 

Відносний показник – індекс площі воріт 
нирки (співвідношення між площею 
анатомічного зрізу нирки та площею воріт 
нирки) у онтогенетичній групі 60–69 р. (5ІП) 
коливається у межах: 5ІПmin/max=9,3÷23,4, 
складючи в середньому 14,2±0,9. Статеві 
відмінності нирки за показником індексу 
площі воріт нирки у цій онтогенетичній 
групі достовірні (р<0,05): для осіб чоловічої 
статі індекс складає 12,9±0,9, для жіночої – 
16,4±2,1. При цьому має місце середній 
рівень (у межах 10,0–20,0%) індивідуальної 
анатомічної мінливості показника індекса 
площі воріт нирки серед осіб жіночої статі 
(КАМ=0,128). 

Отже, аналіз органометричних даних що-
до статевих особливостей анатомії нирки 
дозволяє дійти висновку, що у онтоге-
нетичній групі 60–69 років особи чоловічої 
статі мають достовірні відмінності за всими 
аналізованими органометричними показ-
никами (р<0,05) за виключенням показника 
площі воріт та індексу площі воріт, які у 
порівнянні з особами жіночої статі – 
достовірно менші, що може бути проявом 
більшої функціональної здатності нирок у 
чоловіків (зі збереженням досягнутих у 
попередньому періоді органометричних 
показників) та індикатором зменшення об’єму 
паренхіми у жінок. 

Морфометрична характеристика воріт 
нирки у онтогенетичній групі 60–69 р.: 
висота воріт нирки (5hh, мм) коливається у 
межах: 5hh_min/max=(35,0÷50,0) мм, складючи 
в середньому (41,0±1,4) мм. Статеві 
відмінності воріт нирки за цим лінійним 
показником  (р>0,05) характеризуються 
дещо меншими значеннями висоти воріт 
нирки для осіб чоловічої статі – (39,2±1,2) 
мм ніж жіночої – (44,1±2,3) мм. Рівень 
мінливості висоти воріт нирки  – низький 
(КАМ=0,0380÷0,052). 
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Висота площини воріт нирки у онтогене-
тичній групі 60–69 р. (5hS, мм) коливається у 
межах: 5hS_min/max=(29,0÷56,0) мм, складючи 
(39,1±1,6) мм. Статеві відмінності воріт нир-
ки за цим лінійним показником характеризу-
ються достовірно меншою висотою площи-
ни воріт нирки у осіб чоловічої статі –  
(36,5±1,6) мм, жіночої – (43,7±3,3) мм. Рі-
вень індивідуальної анатомічної мінливості 
висоти площини воріт нирки у жінок 
(КАМ=0,080) перевищує в два рази відпо-
відний показник серед чоловіків 
(КАМ=0,044). 

Передня глибина воріт нирки у онтогене-
тичній групі 60–69 р. (5bAh, мм) коливається 
у межах: 5bAh_min/max=(21,0÷28,0) мм, склада-
ючи в середньому (23,9±0,7) мм. Статеві 
відмінності за цим показником відсутні 
(р>0,05): у осіб чоловічої статі – (23,6±1,0) 
мм, у жінок – (24,2±1,1) мм. Мінливість 
цього показника знаходиться у межах низь-
кого рівня (КАМ=0,042÷0,045) та не залежить 
від статевої приналежності органів. 

Задня глибина воріт нирки у онтогене-
тичній групі 60–69 р. (5bPh, мм) коливається 
у межах: 5bPh_min/max=(10,0÷20,0) мм, скла-
дючи в середньому (17,3±0,9) мм. Статеві 
відмінності за цим показником характери-
зуються незначним переважанням показ-
ника задньої глибини воріт нирки у осіб 
чоловічої статі – (17,6±1,1) мм над анало-
гічним у жінок – (16,9±1,6) мм; має місце 
низький рівень мінливості показника 
жіночої та чоловічої статі (КАМ= 
0,062÷0,094). 

Верхня ширина воріт нирки у 
онтогенетичній групі 60–69 р. (5gS , мм) 
коливається у межах: 5gS_min/max=(13,0÷21,0) 
мм, складючи в середньому (16,4±0,7) мм. 
Статеві відмінності воріт нирки за цим 
показником (р>0,05) характекризуються 
дещо більшою верхньою шириною воріт 

нирки у осіб чоловічої статі (16,7±0,9) мм, 
ніж у осіб жіночої – (15,8±0,9) мм. Рівень 
мінливості верхньої ширини воріт нирки – 
низький (КАМ=0,054÷0,056) та не пов’язаний 
зі статевою приналежністю органів. 

Нижня ширина воріт нирки у 
онтогенетичній групі 60–69 р. (5gI , мм) 
коливається у межах: 5gI_min/max=(9,0÷18,0) 
мм, складючи в середньому (13,3±0,6) мм. 
Статеві відмінності воріт нирки за цим по-
казником характеризуються більшими 
(р<0,05) розмірами нижньої ширини воріт 
нирки у жінок – (14,6±0,9) мм, ніж у 
чоловіків – (12,2±0,7) мм. Рівень анато-
мічної мінливості верхньої ширини воріт 
нирки – низький (КАМ=0,057÷0,064) та не 
пов’язаний зі статевою приналежністю 
органів. 

Морфометричні параметри «S–I» (5h0, мм; 
найкоротша відстань від верхнього кута воріт 
нирки до горизонтальної площини верхнього 
полюса нирки) та «I–I» (5h1, мм; найкоротша 
відстань від верхньої межі входа у ворота 
нирки до площини верхнього полюса нирки) 
характеризують «відкритість» воріт нирки у 
сагітальній площині. Морфометричний 
параметр (5h0) коливається у межаж 
(32,0÷47,0) мм та складає (41,6±0,9) мм та 
достовірно (р<0,05) відрізняється за 
ознакою статі, 5h1 складає (41,4±0,9) мм та 
достовірно не відрізняється від морфомет-
ричного парметра «S–I» (р>0,05), що може 
свідчити на користь незмінності форми вхо-
ду до воріт нирки (ширококутовий вхід до 
воріт нирки). 

Отже, аналіз даних морфометрії воріт 
нирки дозволяє дійти висновку, що у 
онтогенетичній групі 60–69 років особи 
чоловічої статі у порівнянні з особами 
жіночої статі мають достовірно менші 
показники висоти площини воріт нирки та 
достовірно більший парметр «S–I», а також 
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нижньої ширини воріт, що свідчить про 
відносно більший паренціматозний об’єм 
нирки у чоловіків та може бути чинником 
зміни органометричних орієнтирів воріт 
нирки у жінок. 

Морфо–функціональна типологія воріт 
нирки у віці 60–69 р. та топографія судинних 
елементів нервово – судинного пучка у 
площині воріт нирки. Визначення морфо–
функціональної асиметрії воріт нирки 
дозволило виявити, що у онтогенетичній групі 
60–69 років вертикальна симетрія воріт нирки 
мала місце у переважної більшості органів – 
(61,0±7,6)%, а нижня асиметрія воріт (їх 
зміщення вверх) у (26,8±6,9)% випадків. 
Горизонтальна симетрія воріт нирки виявлена 
у (65,9±4,6)% випадків, тоді як частота випа-
дків задньої асиметрії зареєстрована частіше 
ніж в попередній групі – у (24,4±6,7)%, що 
дозволяє констатувати наявність двох 
варіантів положення воріт нирки на цьому 
етапі онтогенезу: симетричний та з нижньо–
задньою асиметрією їх розташування. 

Аналіз розподілу органів за координатним 
типом воріт нирки виявив, що проміжний 
координатний тип воріт нирки – у (29,3±7,1)% 
випадків, тоді як ширококутний – у 
(52,1±7,8)%. Отже, типовими варіантами для 
даної онтогенетичної групи є симетрія або 
нижньо–задня асиметрія воріт нирки з 
ширококутовим  координатним типом входу 
до воріт нирки. 

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

 – переважною локалізацією вен – 
(52,3±7,5)% є верхньо – передній квадрант 
площини воріт нирки, що достовірно 

(р<0,05) частіше ніж інші варіанти, а частота 
розташування поза воротами знаходиться на 
рівні (6,8±3,8)%; 

– переважною локалізацією артерій у 
площині воріт нирки є задні квадранти 
(верхній – (52,4±7,7)% та нижній – 
(31,0±7,1)%), що достовірно (р<0,05) частіше 
ніж інші варіанти координатної топографії 
артерій; 

–  локалізація судин поза воротами 
нирнки вивлена з частотою (4,8±3,3)% – 
артерії та (6,8±3,8)% – вени (р>0,05). 

Висновки 
Таким чином, онтогенетичний період 60–

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

що серед особи чоловічої статі мають 
достовірні відмінності за усіма 
аналізованими органометричними 
показниками (р<0,05) за виключенням 
показника площі воріт та індексу площі 
воріт, які у порівнянні з особами жіночої 
статі – достовірно менші; 

2.морфометричними особливостями: є те, 
що особи чоловічої статі мають стабільні 
розміри ширини воріт, а у жінок наявні 
ознаки зменшення паренхіма–тозного 
об’єму нирки зі зміною органометричних 
орієнтирів воріт нирки. 

3.типовим варіантом для даної 
онтогенетичної групи є симетричне або 
асиметричне (нидньо–заднє) положення 
воріт нирки з ширококутовим типом входу 
та з гетерогенним координатним розподілом 
у площинфі воріт ЕНСП.  

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