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Невизначеність у питаннях щодо особливостей розвитку і становлення

ембріотопографії міжребрових нервів (МН) та їхніх галужень і формування зв’язків спонукає
до подальшого всебічного дослідження закономірностей їх морфогенезу.

Метою роботи було з’ясування закономірностей хронологічної послідовності
розвитку і становлення синтопії МН упродовж передплодового періоду онтогенезу людини.
Дослідження топографо-анатомічних особливостей МН проведено на 23 серіях передплодів
людини 14,0-80,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) за допомогою мікроскопії серій
послідовних гістологічних і гістотопографічних зрізів передплодів людини, виготовлення
графічних реконструкційних моделей та морфометрії.

Встановлено, що поодинокі сполучні гілки між верхніми МН поблизу грудних хребців
визначаються у передплодів 14,0-14,5 мм ТКД, а зв’язки між нижніми МН – у передплодів
15,0-16,0 мм ТКД. У передплодів цієї вікової групи вперше виявляються обхідні гілки МН,
які розміщуються у міжребрових просторах (МП) паралельно стовбуру МН уздовж
верхнього краю нижче розташованого ребра. У передплодів 15,0-18,0 мм ТКД
спостерігаються чисельні зв’язки між передніми кінцями МН, сполучні гілки між суміжними
МН, обхідні гілки окремих МН та перекриваючі гілки, або гілки, що перехрещуються.
Останні відходять від вище розташованих МН, прямують донизу по внутрішній поверхні
ребер під плеврою та розгалужуються у нижче розташованих МП.

У передплодів людини 18,0-19,0 мм ТКД на всій внутрішній поверхні грудної клітки
спостерігаються зв’язки між МН. Зв’язки між вентральними кінцями МН добре виражені.
Варіабельністю будови і топографії відрізняються обхідні та сполучні гілки між суміжними
МН. У ділянці хребтового стовпа товщина окремих обхідних і сполучних гілок між I і III
МН, IX і XII МН сягає 12-16 мкм. Слід зазначити, що зв’язки між передніми кінцями МН
виявлялися постійно. При чому кількість сполучних гілок між III-X МН у вентральному
відділі внутрішньої поверхні грудної клітки є більшою, ніж у дорсальному відділі. Обхідні
гілки, які локалізуються у середньому відділі внутрішньої поверхні грудної клітки, передусім
виявлялися у III, IV і V МП. При цьому, зв’язки обхідних гілок із суміжними нижче
розташованими МН спостерігаються менш ніж у 1/3 випадків. Число зв’язків між МН у вище
зазначеному відділі є значно меншим у порівнянні з їхньою кількістю біля грудних хребців.

Починаючи з 8-го тижня і до кінця 11-го тижня внутрішньоутробного розвитку
людини, число м’язових гілок МН значно збільшується, утворюються внутрішньом’язові
нервові сплетення. Привертає увагу той факт, що становлення галуження МН (формування
зв’язків, обхідних гілок, гілок до ребрової плеври, внутрішньої грудної артерії, міжребрових
м’язів тощо) дещо випереджає розвиток внутрішньостовбурової структури МН. Так, у
передплодів 20,0-31,0 мм ТКД МН являють собою щільні стовбури, в яких ще відсутній
поділ на окремі пучки. На поперечних зрізах передплодів 34,0-37,0 мм ТКД уперше
виявляються прошарки сполучної тканини, які розділяють щільні стовбури МН на пучки.
Наприкінці 10-го – на початку 11-го тижнів ВУР (передплоди людини 49,0-57,0 мм ТКД)
прошарки сполучної тканини більш виражені і поділяють кожен МН, як правило, на 2-4
пучки волокон. У поодиноких випадках у передплодів зазначено віку кількість пучків в
окремих МН може сягати 5-9. З цієї стадії ембріогенезу можна стверджувати, що
відбувається поділ стовбурів МН на окремі пучки волокон. Звісно, що ми маємо на увазі
лише початок формування внутрішньостовбурових сплетень МН. Отже, розвиток гілок і
зв’язків МН відбувається на ранніх етапах ембріогенезу та випереджає формування їхньої
внутрішньостовбурової структури. У передплодовому періоді онтогенезу послідовно
розвиваються два відділи інтенсивного галуження і зв’язків МН: вентральний (біля
груднини) і дорсальний (біля грудного відділу хребта).


