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Постановка проблеми. Серед захворю-вань органів голови з ураженням судин голо-вного мозку на першому місці виступають черепно-мозкові травми, що часто супрово-джуються ушкодженням пазух з подальшим крововиливом, який нерідко закінчується летальним наслідком. Тому оперативні втру-чання на цій ділянці потребують постійного вдосконалення і вирішення проблем пов’яза-них з зупинкою кровотечі. Як відомо для роз-робки методів та удосконалення операційної техніки в експерименті використовують ла-бораторних тварин. Ці організми залучають і для вивчення дії різних хімічних речовин, в тому числі і лікарських. Це відбувається з од-ною метою: впровадження отриманих ре-зультатів на благо людини. Тому вивчення фізіологічних відправлень та морфологічних 

особливостей тих чи інших систем лабора-торних тварин в нормі набуває суттєвого значення. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Вивченню цієї проблеми було присвяче-но багато досліджень ХХ та ХХІ століття. Ін-дивідуальну мінливість пазух твердої оболо-ни головного мозку (ТОГМ) було висвітлено в роботах Бекова Д. Б. [1]. Структурна органі-зація стінок пазух ТОГМ у дорослих людей була детально досліджена такими вченими як Среселі М. А. і Большаков О. П. [8]. Вовк Ю. М. [2,3] та співавтори вивчали мор-фометрію і краніо-топографічні відносини пазух ТОГМ. Індивідуальну анатомічну мін-ливість пазушного стоку та великих пазух твердої мозкової оболони потиличного відді-лу голови людини, а також морфологічні осо-
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В даній статті вивчено особливості гістологічної структури стінок міжпечеристих пазух 
твердої оболони головного мозку собаки. Надано аналіз топографічному і кількісному складу клі-
тинних елементів. Дане дослідження зумовлене необхідністю доповнити морфологічні уявлення 
щодо структурної організації міжпечеристих пазух. 
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бливості пазух ТОГМ людини у віковому ас-пекті досліджувала Фоміних Т. А. [9, 10, 11]. Розвиток та становлення в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу набуло відображення у дослідженнях професора Хи-лька Ю. К. [12]. Порівняльну морфофункціо-нальну характеристику конвенсиктальної ТОГМ онтогенеза лабораторних тварин від макро- до мікроструктур шарів провів Кулі-ков В. В. [4]. Красніков Ю. О. [5] в своїх дослі-дженнях вивчав порівняльну морфологію венозних колекторів ТОГМ хребетних, де приділив основну увагу просторовій органі-зації окремих видів тварин. В роботах Лебе-дєва С. В. [6] проводилась порівняльна мор-фофункціональна характеристика венозних колекторів центральної нервової системи хребетних. Таким чином аналіз сучасних лі-тературних джерел свідчить про відсутність комплексних досліджень з вивчення струк-турної та морфологічної організації пазух ТОГМ собаки. 
Постановка завдання. Вивчити структу-рну організацію міжпечеристих пазух ТОГМ основи черепа собаки. Досягнення цієї мети зводиться до рі-шень наступних задач дослідження: 1. Вивчити гістологічну структуру органі-зації стінок пазух. 2. Вивчити люменальну поверхню стінок пазух. 3. Вивчити цитоархітектоніку і різномані-тність клітинних елементів гістологіч-них шарів стінок міжпечеристих пазух.  4. Дати морфофункціональну характерис-тику пазух. 
Матеріали та методи досліджень. Мате-ріалом для досліджень служили печеристі пазухи ТОГМ, взяті у безпородних собак ва-гою від 5 до 10 кг. за всіма біотичними міжна-родними вимогами без захворювань органів голови. Для досліджень було взято 10 препа-ратів печеристих пазух ТОГМ основи черепа собаки. Після взяття матеріал фіксували у 12 % розчині формаліну, потім виготовляли серій-ні парафінові зрізи за загально прийнятою методикою [7] з подальшим фарбуванням гематоксиліном і еозином. 
Результати дослідження та їх обгово-

рення. Оскільки ліва і права міжпечеристі 

пазухи однакові за будовою, будемо говорити про них як про одну. На поперечних зрізах міжпечеристої па-зухи розрізняється 3 шари: 
– Ендотеліальний шар; 
– Шар пухкої сполучної тканини; 
– Шар щільної сполучної тканини. Ендотеліальна вистелка представлена тонким шаром, товщина якого варіює від 2 до 3 клітин полігональної форми, витягнуті в довжину. Ядра розташовані в кілька шарів, накопичують гематоксилін. Ендотеліоцити люменальної поверхні значно більші за розмі-рами від наступних шарів цих клітин, які нако-пичують гематоксилін інтенсивніше порівня-но з наступними шарами ендотеліоцитів. Шар пухкої сполучної тканини представ-лений пучками еластичних волокон, серед яких також можна розрізнити клітини фібро-бластичного ряду з витягнутими ядрами та гладко-м’язові клітини, які мають повздовж-ньої звитості хід і забарвлюються еозином. Також спостерігається зміна напрямку ходу волокон з горизонтального у нисхідний. Щільна сполучна тканина представлена пучками колагенових волокон між якими ро-зташовані в невеликій кількості еластичні волокона. Спостерігається повздовжній та поперечний хід волокон, що формує єдиний каркас переплетіння волокон, які забарвлю-ються еозином інтенсивніше порівняно з ела-стичними. 

Також в міжпечеристій пазухі спостеріга-ється повздовжній хід венул і поперечний хід артерій, що можна побачити на рис. 2, та ная-вність очноямкових нервів, рис. 3.  
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Рис. 1. Хід колагенових волокон  міжпечеристої пазухи (об. 40)  
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Висновки та перспективи подальших 
досліджень. 1. Провівши експериментальне дослі-дження ми виявили, що стінки міжпече-ристих пазух складаються з 3 шарів, а саме внутрішня поверхня стінки пред-ставлена ендотеліальною вистелкою, товщина якої нерівномірна; середній шар – пухка сполучна тканина, предста-влена еластичними волокнами, між якими виявляється наявність елементів гладко – м’язових структур; зовнішній шар стінки – щільна сполучна тканина, представлена пучками колагенових во-локон, між якими в невеликій кількості розташовані еластичні волокна. 2. Люменальна поверхня стінки представ-лена поверхневим шаром ендотеліоци-тів, які значно більші за розмірами від наступних шарів цих клітин. Ендотеліо-цити люменальної поверхні інтенсивні-ше накопичують гематоксилін, порівня-но з наступними шарами ендотеліоци-тів. 3. У внутрішньому шарі стінки, ендотеліо-цити полігональної форми, витягнуті у довжину клітини. Ядра ендотеліоцитів видовжено-овальної форми, розміром 10–14 мкм., розташовані в кілька шарів, накопичують гематоксилін. В середньо-му шарі спостерігаються клітини фібро-бластичного ряду з витягнутими ядра-ми, які накопичують еозин і гладко-м’язові клітини, які мають повздовж-ньої звитості хід і такими ж довгими ядра, що інтенсивно забарвлюються. При чому спостерігається певна послі-довність знаходження клітинних елеме-нтів. Шар гладко-м’язових клітин змі-нюється шаром фібробластичних клі-тин. На зовні стінка вкрита великими клітинами, розміри яких більші ніж у клітин у середньому та внутрішньому 

шарі. Вони мають великі шароподібні ядра, що помірно накопичують основ-ний барвник. 4. В участі кровотоку приймають всі шари стінок пазух. Середній шар свідчить про достатньо потужні механізми скорочен-ня гладко-м’язових елементів з подаль-шою функцією протискання крові з за-ходом тока крові в просвіті пазухи, так і зворотній механізм у разі наповнення та переповнення пазухи стінка розтягу-ючись збільшує об’єм просвіту крові, що вступила в об’єм пазухи. Дана структура організації свідчить про виражені меха-нізми адаптації пазушних структур до зміни тиску, об’єму та швидкості крово-току. Скоротливий ефект активно впли-ває і у здійсненні напряму руху відтіка-ючої крові. В перспективі подальших досліджень є доповнення морфологічних уявлень щодо структурної організації тої чи іншої пазухи. 
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Рис. 2. Повздовжній хід венул, поперечний хід артерій міжпечеристої пазухи (об. 40)  Рис.3. Розщеплення капсули очного нерва  міжпечеристої пазухи (об. 10)  
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STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE INTERCAVERNOUS SINUSES  

DURA MATER OF THE BRAIN OF THE DOG 
In this article studied the histological features of the structure of the walls of the intercavernous sinuses 

dura mater of the brain of the dog. The analysis of topographic and quantitative composition of the cellular 
elements.This research predefined by a necessity to complement morphological presentations in relation to 
structural organization intercavernous sinuses. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖПЕЩЕРИСТЫХ СИНУСОВ  
ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОСНОВЫ ЧЕРЕПА СОБАКИ 

В данной статье изучены особенности гистологической структуры стенок пещеристого сину-
са твёрдой оболочки головного мозга собаки. Дан анализ топографическому и количественному 
составу клеточных элементов. Данное исследование обусловлено необходимостью дополнить 
морфологические представления о структурной организации пещеристого синуса. 
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  
ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ 

 
Наведено результати досліджень процесу знезараження питної води із застосуванням комбі-

нованого методу, в якому поєднуються електророзрядна генерація високоактивних сорбентів на 
основі оксидів/гідроксидів алюмінію та електроімпульсна обробка води. Доведено, що за умови ви-
сокого бактеріального забруднення (колі-індекс 37000 та мікробне число 21600) запропонований 
метод знезараження має суттєві переваги у порівнянні з іншими електроімпульсними методами.  

Ключові  слова :  знезараження питної води, високоактивні сорбенти на основі оксиду/
гідроксиду алюмінію, електророзрядна обробка. 

Постановка проблеми. Знезараження питної води є однією з найголовніших ланок технологічного ланцюгу водопідготовки в системі централізованого водопостачання. 
Незважаючи на велику кількість різноманіт-них методів обробки води з метою її дезінфі-кування, дослідження в цій галузі продовжу-ються, а основними тенденціями в них є 


