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Робота є фрагментом планової комплексної наукової роботи кафедри анатомії людини ім. М. Г. Туркевича і кафедри анатомії, топографічної анатомії
та оперативної хірургії Буковинського державного
медичного університету «Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення
статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в
онтогенезі людини» (№ 01100003078).
Вступ. Комплексному вивченню розвитку органів малого тазу увага не приділялась. Існують фрагментарні дані про розвиток окремих внутрішніх органів, промежини [1-6]. В той же час описано велику
кількість вад розвитку цієї ділянки, які часто комбінуються між собою. Так, Koppler-Norenil K. [15], вивчивши 14 випадків комбінацій вад органів малого
тазу пропонує шукати патогенез цих вад у період
ембріонального розвитку клоаки та уроректальної
перегородки.
Вивчення патогенезу та етіології захворювань
у постнатальному періоді онтогенезу спонукає до
всебічного дослідження закономірностей внутрішньоутробного розвитку [1-10,12,15]. У лабораторіях
світу все ширше запроваджуються скринінг ембріонального матеріалу, ультразвукове дослідження
плода [11]. Сучасні ембріологічні технології дають
змогу проводити пренатальну діагностику та профілактику відхилень від нормального розвитку плода
[11,12], а також хірургічну корекцію виявлених дефектів внутрішньоутробного розвитку. Про необхідність розширення і поглиблення досліджень у галузі антенатальної діагностики та корекції порушень
розвитку плода наголошують [9-14].
Відомі дослідження розвитку і становлення топографії органів малого таза у ранньому періоді
онтогенезу людини здебільшого виконані на незначній кількості матеріалу та без урахування їх корелятивних взаємовідношень із кістковими структурами
таза [1,3,4,12,13,14].
Мета дослідження. Вивчення топографо-анатомічних взаємовідносин органів малого таза залежно від статі у плодовому періоді онтогенезу людини.
Об’єкт і методи дослідження. Для виконання
нашого дослідження застосований комплекс морфологічних методів, який передбачає виготовлення
і вивчення серій послідовних гістологічних та топографо-анатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування під контролем мікроскопа МБС-1, виготов-

лення графічних і пластичних реконструкцій, а також
комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.
Матеріалом дослідження були 20 препаратів
плодів людини, які одержували з акушерсько-гінекологічних закладів м. Чернівці. Для дослідження використана колекція серій послідовних гістологічних
та топографо-анатомічних зрізів із музею кафедри
анатомії людини Буковинського державного медичного університету.
Результати досліджень та їх обговорення.
У плодів 81,0-92,0 мм ТКД (8 випадків) яєчники переважно веретено-подібної та сплюснутої форми з
гладенькими присередньою і бічною поверхнями,
із загостреними матковим і трубним кінцями. Як
правий, так і лівий яєчники розміщені в порожнині
великого таза. Морфометричні показники правого
яєчника переважають над лівим. Довжина правого
яєчника становить 3,8±0,6 мм, ширина – 1,9±0,1 мм,
товщина – 1,1±0,05 мм, а розміри лівого яєчника
відповідно дорівнюють: 3,7±0,5, 1,7±0,1 та 1,0±0,02
мм відповідно. Власні зв’язки яєчників майже однакової довжини: 1,2±0,05 мм справа і 1,1±0,07 мм
зліва. Підвішувальні зв’язки яєчників представлені
ніжними сполучнотканними тяжами, які відходять від
бічної ділянки брижі яєчників, прямуючи доверху і на
рівні присереднього краю великого поперекового
м’яза з’єднуються з його фасцією. У товщі підвішувальних зв’язок виявляються яєчникові судини.
При дослідженні плодів 220,0-230,0 мм ТКД виявлені особливості синтопії яєчників із суміжними
органами та структурами. Яєчники розміщуються
в порожнині великого таза. Довжина правого яєчника 12,9±1,2 мм, ширина – 4,4±0,8 мм, товщина
– 1,9±0,1 мм. До бічної поверхні яєчника на всьому
протязі прилягає ампула та лійка правої маткової
труби. Позаду яєчника розміщується права зовнішня клубова артерія, а медіальніше – правий сечовід.
Матковий кінець яєчника щільно прилягає до перешийка маткової труби. Торочки лійки маткової труби
розташовуються латеральніше і дещо вище трубного кінця яєчника. Підвішувальна зв’язка яєчника
підходить до маткового кінця яєчника, до її складу
входять яєчникова артерія і вена. Власна зв’язка
яєчника, довжиною 4,7±0,5 мм, прикріплюється до
задньої поверхні тіла матки нижче маткової труби.
Брижа яєчника має довжину 12,0±0,9 мм і ширину 1,6±0,2 мм. Загальна довжина правої маткової
труби 23,9±1,0 мм. Лівий яєчник також тригранної
форми, займає вертикальне положення. В яєчнику розрізняються передня, задньоприсередня і за-
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дньобічна поверхні, присередній – вільний і бічний
– брижовий краї, матковий – загострений і трубний
– заокруглений кінці. Матковий кінець яєчника торкається задньої поверхні тіла матки нижче власної
зв’язки яєчника. До трубного кінця яєчника прилягає сигмоподібна ободова кишка.
При вивченні гістологічних препаратів яєчників
6-місячних плодів встановлено, що яєчники вкриті
одношаровим кубічним епітелієм. На деяких ділянках під епітелієм спостерігаються невеликі пучки
коротких тонких сполучнотканинних волокон. Від
периферії до центру органа прослідковуються тяжі,
до складу яких входять короткі, тонкі колагенові волокна, які мають хвилеподібний напрямок. Серед
них розміщуються клітини веретеноподібної форми
– фібробласти. У поверхневому шарі кіркової речовини яєчника статеві клітини розташовані щільно і не
оточені фолікулярними клітинами. Ближче до мозкової речовини візуалізуються статеві клітини, які
мають значно більший розмір у порівнянні з попередньою віковою групою. Статеві клітини частково або
повністю оточені фолікулярними клітинами. Кіркові
тяжі візуалізуються слабко.
У більшості досліджених 7-місячних плодів
(231,0-270,0 мм ТКД) спостерігається асиметрія як
у розміщенні, так і в розмірах яєчників, тобто деяке
переважання довжини правого яєчника над лівим.
Довжина правих яєчників коливається від 10,0 до
14,9 мм, ширина – від 3,5 до 5,8 мм, товщина від 2,0
до 3,9 мм. Довжина лівих яєчників коливається від
9,0 до 14,5 мм, ширина – від 3,1 до 5,7 мм, товщина
– від 2,0 до 3,5 мм. У трьох випадках (плоди 238,0,
245,0 і 260,0 мм ТКД) довжина лівого яєчника переважає довжину правого на 2,1 мм, у той час як суттєвої різниці між шириною і товщиною не виявлено.
У п’яти випадках (234,0, 235,0, 240,0, 246,0 і 254,0
мм ТКД) як правий, так і лівий яєчники однакової довжини.
Права маткова труба знаходиться в порожнині
великого таза, вкрита очеревиною з усіх боків. Довжина правої маткової труби досягає 22,6±0,8 мм, її
брижі – 12,9±1,0 мм. Брижа труби утворена двома
листками очеревини, які без чітких меж переходять у
пристінкову очеревину стінок великого таза. Внаслідок горизонтального розміщення маткової труби її
брижа без чітких меж продовжується у брижу матки.
Вздовж маткової труби визначаються п’ять звужень,
що зумовлює її звивистість. Позаду лійки та торочок
труби простягається стегновий нерв, а позаду ампули – статево-стегновий нерв, великий та малий
поперекові м’язи, зовнішні клубові судини. Перешийок труби прилягає до початкового відділу круглої
зв’язки матки. Права пупкова артерія визначається
на 3,5-0,1 мм нижче від перешийка труби, а правий
сечовід – позаду на відстані 4,1-0,2 мм. Торочки
труби виражені чітко, більшість із них ниткоподібні,
поодинокі торочки пластинчасті. Зверху над трубою
розміщений правий яєчник, довжиною 14,8-0,9 мм.
Яєчник неправильної тригранної форми, в ньому
розрізняють: передню, задню, та нижню поверхні;
передній, верхній та задній краї; заокруглені трубний та матковий кінці.
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Ліва маткова труба розміщується в порожнині
великого таза, вкрита очеревиною з усіх боків. Довжина лівої маткової труби 25,40,1 ± мм, її брижі –
16,21 ±,0 мм.
Брижа утворена двома листками очеревини, які
без чітких меж переходять у пристінкову очеревину стінок порожнини великого таза та брижу матки.
Вздовж труби визначаються чотири звуження, внаслідок чого маткова труба звивиста. В цілому маткова труба спрямована горизонтально. Торочки труби
розвинені добре і представлені як у вигляді ниткоподібних, так і пластинчастих відростків. Лійка труби
прилягає до передньої поверхні великого поперекового м’яза, а торочки труби – стегнового нерва.
Позаду ампули труби проходить статево-стегновий
нерв та зовнішні клубові судини. Ліва пупкова артерія визначається знизу на 4,2-0,2 мм нижче від перешийка труби, а лівий сечовід – на 4,3±0,2 мм дистальніше. Над матковою трубою розміщений лівий
яєчник. Довжина лівого яєчника досягає 16,2±0,5
мм. Яєчник сплюснутий, видовженої овальної
форми, в ньому розрізняють передню та задню поверхні, верхній та нижній краї. Трубний кінець яєчника загострений, примикає зверху до лійки труби, а
матковий кінець, заокруглений примикає до бічної
поверхні ампули прямої кишки. Відстань між матковими трубами на рівні дна матки становить 6,3±0,5
мм. Матка грушоподібної форми розміщена праворуч від серединної сагітальної площини.
Форма сечового міхура у плодів до 6 місяців має
веретеноподібну форму. У 6-місячному віці вона набуває трикутної форми або яйцеподібної. Довжина
та ширина сечового міхура поступово зростає порівняно з 4-місячним плодом у 7-місячних – у два, а у
9-10 місячних – у три рази. На рівні входу у малий таз
сечовий міхур часто розташовується по серединній
лінії, деколи відхиляється вправо або вліво. Його передня стінка прилягає до передньої черевної стінки.
Нижня частина – до внутрішньої поверхні лобкового
зрощення. До верхньої частини задньої стінки міхура прилягають петлі тонкого кишечника, а інколи і
яєчника; нижче — передня стінка матки і пряма, а інколи і S-подібна кишка. Задня стінка міхура покрита
очеревиною, площа покриття змінюється залежно
від віку плода. З віком очеревина покриває меншу
частину задньої стінки міхура. Перехід сечового міхура у сечовипускний канал у плодів відбувається на
рівні верхньої третини, верхнього краю зрощення.
Піхва у плодів має форму трубки, яка заповнена масою білого кольору. У плодів 4 місяців вона
набуває циліндричної форми. У плодів 4-5 місяців
довжина передньої та задньої стінок однакова. Починаючи з п’яти місяців передня стінка коротша. У
новонароджених задня стінка піхви довша за передню. Довжина стінок піхви складає 3-9 мм у плодів 4
місяців, а у 9-10 місячних плодів та у новонароджених – 19-40 мм. З віком довжина піхви відносно довжини матки зростає у 2,5 рази. З 8 місяців розвитку
і до народження у 2 рази. У новонароджених піхва
довша за матку у 1,5 рази.
Висновок. Топографо-анатомічні взаємовідношення органів, що розташовуються над входом в
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малий таз, характеризуються складністю та вираженим динамізмом у їх становленні.
Переважання просвіту парамезонефричної протоки над діаметром просвіту мезонефричної протоки на індиферентній стадії внутрішньоутробного
розвитку є ознакою, що подальший розвиток відбудеться за жіночим типом і навпаки.
Для яєчників маткових труб 8-9 місячних плодів
властива асиметрія за їх формою, топічним положенням та морфометричними параметрами.
Основним вмістом порожнини малого таза наприкінці плодового періоду є середня та дистальна
частини прямої кишки, нижня частина тіла матки та
її шийка, дно сечового міхура та його шийка, сечоводи, внутрішні клубові судини.

Процес становлення топографо-анатомічних
взаємовідношень органів та структур малого таза у
9-10 місячних плодів не завершений, він продовжується у постнатальному періоді розвитку.
Перспективи подальших досліджень. Мала
кількість досліджень та відсутність комплексного
підходу до вивчення топографо-анатомічних взаємовідносин органів малого таза залежно від статі у
плодовому періоді онтогенезу людини зумовлює актуальність даної проблеми та потребу подальшого її
вивчення. Одержані результати можуть стати основою для подальшого дослідження в постнатальному
періоді онтогенезу людини.
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УДК 611.96.013-053.13-055.2
ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ У
ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
Банул Б. Ю., Процак Т. В., Кавун М. П., Наварчук Н. М.
Резюме. Дослідження присвячено комплексному вивченню розвитку органів малого таза. Особливості
внутрішньоутробного розвитку мають велике значення для вивчення патогенезу и етіології захворювань в
постнатальному періоді онтогенезу. За допомогою комплексних методів дослідження встановлено, що топографо-анатомічні взаємовідносини органів малого таза, характеризуються складністю та вираженим динамізмом їх становлення. Процес становлення структур та органів малого таза до кінця плодового періоду
не завершено і продовжується у постнатальному періоді онтогенезу людини.
Ключові слова: плоди, органи малого таза, яєчники, маткові труби, піхва.
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА В ПЛОДОВОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА
Банул Б. Ю., Процак Т. В., Кавун М. П., Наварчук Н. Н.
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МОРФОЛОГІЯ
Резюме. Исследование посвящено комплексному изучению развития органов малого таза. Особенности внутреннеутробного развития имеют большое значение для изучения патогенеза и этиологии заболеваний в постнатальном периоде онтогенеза. С помощью комплексных методов исследования установлено, что топографо-анатомические взаимоотношения органов малого таза, характеризуются сложностью и
выраженным динамизмом их становления. Процесс становления структур и органов малого таза к концу
плодного периода не завершен и продолжается в постнатальном периоде онтогенеза человека.
Ключевые слова: плоды, органы малого таза, яичники, маточные трубы, влагалище.
UDC 611.96.013-053.13-055.2
TOPOGRAPHO-ANATOMIC INTERRELATION OF SMALL PELVIC ORGANS, GEAR TO THE SEX, IN THE
GESTATION PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS
Banul B. Y., Protsak T. V., Kavun M. P., Navarchuk N. M.
Abstract. The research is devoted to the complex study of small pelvic organs fetures of itrauterine growth are
of freat impornatce for studying patogenesis and etiolofy diseases in the postnatal period of human ongonesis on
the basis of studying there was established that irterralations of small pelvic organs are characterized by complicacy
and intense dynamism of their formation the fetal ovary 81,0-92.0 mm pcl is mainly flat and spindle-shaped with
smooth lateral and medial surfaces and sharp uterine and tubal extremities both right and left ovaries are located in
the large pelvic cavity morphometric indicators of right ovary prevail over left one the suspensory ligament of ovary
is a fold of peritoneum that extends out from the ovary to the wall of the pelvis and contains of ovarian artery, ovarian
vein, ovarian nerve plexus and lymphatic vessel.
During the research the research of embryo 220,0-230,0 mm pcl there was detected features of ovarian syntopy
with related organs and structures ovaries are located in the large pelvis cavity. The suspensory ligament of the
ovary with the length 4,7-0,5 mm was attached to the posterior surface of the uterine body below the uterine tube.
The research of 7-month fetus (231,0-270,0 mm pcl) shows that approximately at the half of cases it is possible to
observe assymetry in location and ovary sizes (left ovary is longer than right one).
The length of right of right ovary is from 10,0 to 14,9 mm, the wifht is from 3,5 to 5,8 mm, the thickness is from
2.0 to 3,9 mm. The left ovary is located in the abnominal cavity slanrwise the overall length of the ovary is from 2.0
to 3,5 mm. The right uterine tube, which has s-shaped form, is located in the large pelvis cavity and is covered by
peritoneum the length of the right uterine tube is from 22,6 to 0,8 mm the length of the right mesosalpinx is from
12,9 to 1,0 mm. The length of the uterine tube is from 25,4 to 0.1, the length of the left mesosalpinx is from 16,2 to
1,0 mm. The embryo vagina is filled with white mass and has a tube shape.in 4 month embryo the shape of vagina
becomes cylindrical in 4-5 month fetus the length of both anterior and posterior walls is identical from 5 month the
anterior wall is getiing shorter the length of vagina in 4 month fetus is between 3-4 mm; in 9-10 month and newborn
– 19-40 mm with age, the length of vagina is increasing concercing the length of ovary in 2,5 times.
In the gestation period of ontogenesis the process of formation the structure and small pelvic organs is not
completely finished and as a result continues in the following periods.
Keywords: embryo, small pelvic organs, ovary, uterine tube, vagina.
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