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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО 

КРОВОПОСТАЧАННЯ ЗОРОВОГО БУГРА ГОЛОВНОГО 

МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ВІКУ 

  

Вступ. Зоровий бугор має широкий діапазон зв’язків з корою  

й стовбурової частиною головного мозку та є складним 

регулятором аферентних та еферентних імпульсів. Багато- 

функціональна та важлива функція цього відділу мозку 

знаходиться в тісному зв’язку з особливостями його 

артеріального кровопостачання. 

Вивчаючи артерії стовбура головного мозку, куди входить і 

зоровий бугор, з відомих нам літературних джерел ми з’ясували, 

що кровопостачання таламуса у людини зрілого віку досліджені 

недостатньо. 

У даній роботі була поставлена задача вивчити морфологічні 

особливості кровопостачання зорового бугра головного мозку 

людини зрілого віку, враховуючи хід та характер 

розгалуження,та лінійні розміри артерій. 
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Матеріали та методи. Дослідження артерій зорового бугра 

було проведено на 34 препаратах стовбура головного мозку з 

судинами людей різної статі зрілого віку взятих з фондів 

наукових і навчальних препаратів кафедри анатомії людини 

ХНМУ. 

Для виявлення джерел кровопостачання зорового бугра нами 

були проведені наступні методи дослідження: макрокопічний, 

макромікроскопічний – методом В.П.Воробйова. 

Заміри артерій проводилися за допомогою цифрового 

штангенциркуля Digital caliper, та бінокулярної лупи МБС-2  

з широкопольним окуляром для бінокулярної лупи, що  

збільшує побудоване об’єктивом зображення в 20 разів – 

SIGETA WF 20x / 10 мм. 

 В артерії був введений акриловий латекс (3060 LBS, 

SYNTHOS DWORY), підфарбований (Pigment-Mix, INCHEM) 

червоним кольором. Заповнення артерій латексом проводилося 

одноразовим шприцем на 2 мл., через катетер KD-FIX, G18 1,3 х 

45 мм., який попередньо був зафіксований лігатурою. 

Після чого препарати поміщали у 10% -вий розчин 

формаліну, щоб вони стали більш щільними. 

Зафіксовані препарати стовбура головного мозку з 

виділеними зоровими буграми і налитими підфарбованим 

латексом судинами вивчалися за допомогою макро та мікро 

препаруванням, а також шляхом виготовлення зрізів зорового 

бугра за допомогою металевого дроту 0,4 мл. Препарати 

закріплювалися в спеціальному сконструйованому нами 

пристрої.  

Результати дослідження. Основні стовбури артерій, які 

кровопостачають зоровий бугор, мають діаметр 2-3 мм та їх хід 

переважно орієнтован поперечно, з рівно відходящими гілками I 

порядку, діаметр яких 0,8-1 мм. 

Кут відходження останніх, від основного стовбура набли- 

жався до прямого. Гілки наступних порядків мали порівняно 

малий діаметр 0,5-0,3мм. 

Артерії медіальної судинної зони зорового бугра зберігали 

поперечне розташування та загальний дорсальний напрямок, 

проте діаметр їх був менше 0,7-0,5мм, ніж в передній судинної 

зоні. Гілки I порядку, які відходять від них, нечисленні, не 

більше трьох-чотирьох, діаметром 0,4-0,3мм, помірно звивисті. 
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Артеріальна мережа внутрішньої судинної зони в цілому нагадує 

тонкі мережива. 

Основні артеріальні стовбури латеральної судинної зони мали 

косий вентральний напрямок, іноді проходили в сагітальній 

площині. Артеріальна мережа в цій ділянці зорового бугра більш 

щільніша. Численні гілки I порядку відходили від основного 

стовбура під гострими кутами, відкритими до сторони течії 

крові. Гілочки послідуючих порядків, зливаючись послідовно 

між собою, формували артеріальну мережу кущистого типу. 

Артеріальна мережа, яка оточує зоровий бугор, представлена не 

так чітко, як на межі смугастого тіла. 

Висновки. Таким чином, всі зазначені особливості будови 

артеріального русла зорового бугра людини зрілого віку 

вказують на більш інтенсивне його кровопостачання на відміну 

від інших утворень стовбура головного мозку. 
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