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Синтопiя та динамiка росту стравоходу  
в ранньому перiодi онтогенезу людини 

О.П.Антонюк, Б.Г.Макар, О.Ф.Марчук 
Буковинський державний медичний унiверситет, кафедра анатомiї людини iм. М.Г.Туркевича 

Чернiвцi, Україна

Дослiджено особливостi синтопiї та просте-
жена динамiка змiн морфометричних пара-

метрiв стравоходу в ранньому перiодi онтогене-
зу людини.
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ВСТУП
Структурним перетворенням внутрiшньо-

органного судинного русла травної трубки 
на етапах пренатального та раннього постна-
тального онтогенезу присвяченi дослiдження 
А.А.Молдавської [1, 2]. Незважаючи на вели-
ку кiлькiсть дослiджень, присвячених цiй про-
блемi, данi про особливостi морфогенезу та 
становлення топографiї стравоходу на ран-
нiх стадiях пренатального перiоду онтогенезу 
людини залишаються мало вивченими i дис-
кусiйними [3-5]. Хронологiчно не визначе-
на динамiка морфометричних змiн стравоходу 
та топографоанатомiчнi взаємовiдношення iз 
сумiжними органами та структурами.

Метою дослiдження було з’ясувати особли-
востi синтопiї та простежити хронологiчнi змi-
ни морфометричних параметрiв стравоходу в 
ранньому перiодi онтогенезу людини.

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛIДЖЕННЯ 

Дослiдження проведено на 21 зародках 4,7-
13,5 мм ТКД (тiм’яно-куприкової довжини) та 
42 передплодах 14,0-80 мм ТКД. Для дослiд-
ження використанi серiї гiстологiчних та то-
пографоанатомiчних зрiзiв iз музею кафедри 
анатомiї людини Буковинського державного 
медичного унiверситету iм. М.Г.Туркевича. Ви-

користано морфометричнi, мiкроскопiчнi та 
гiстологiчнi методи. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ  
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У зародкiв довжиною 4,0-4,5 мм зачатки 
стравоходу, гортанi та трахеї визначаються як 
похiднi рото глотки на рiвнi першого шийно-
го хребця. У зародкiв довжиною 5,0-5,5 мм за-
чаток стравоходу являє собою сплюснуту в пе-
редньо-задньому напрямi трубку завдовжки 
540-620 мкм, вентральнiше якої розмiщується 
трахеопульмональний зачаток, дорсальнiше — 
зачаток хребетного стовпа. Виявлено, що поз-
довжня вiсь стравоходу розмiщена в середин-
нiй площинi i дещо змiщена вентрально. Згодом 
стравохiд, особливо його кранiальна частина, 
змiщується в бiк осьового скелета. Клiтини, що 
утворюють епiтелiальну «пробку», менших роз-
мiрiв, нiж клiтини двошарового цилiндричного 
епiтелiю, внаслiдок чого епiтелiальна «пробка» 
має вигляд утворення, що складається з ядер з 
незначним вмiстом цитоплазми.

У зародкiв 7,0-7,5 мм ТКД довжина зачат-
ка стравоходу становить 660-690 мкм, ширина 
його просвiту 13-16 мкм. Форма просвiту стра-
воходу овальна. Стiнка стравоходу вистелена 
двошаровим цилiндричним епiтелiєм.

У зародкiв 9,0-9,5 мм ТКД довжина зачат-
ка стравоходу становить 780-820 мкм, шири-
на його просвiту кранiальнiше та каудальнiше 
роздвоєння трахеї досягає 30-34 мкм. Просвiт 
зачатка стравоходу на рiвнi роздвоєння тра-
хеї досягає 14-16 мкм, в iнших дiлянках — 20-
22 мкм.

У зародкiв 12,0-13,0 мм ТКД у фронталь-
нiй площинi спостерiгається вигин стравоходу, 
спрямований опуклiстю вправо, довжина стра-
воходу досягає 1,6-2,0 мм. На цiй стадiї розвит-
ку вiдбувається утворення хорд блукаючого 
нерва та формування загального стравохiдного 
нервового сплетення.
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У передплодiв 14,0-15,5 мм ТКД довжина стра-
воходу 2,6-2,7 мм, товщина його стiнки однакова 
i становить 120 ± 4 мкм. Стравохiд в шийному i 
верхньогрудному вiддiлах прилягає до переднь-
ої поверхнi хребцiв, овальної форми, розмiщуєть-
ся в серединнiй площинi тiла. Просвiт стравоходу 
на рiвнi роздвоєння трахеї — 22 ± 1 мкм, просвiт 
трахеї на цьому ж рiвнi — 86 ± 4 мкм.

У передплодiв 16,0-17,0 мм ТКД в епi-
телiальному шарi слизової оболонки страво-
ходу спостерiгаються порожнини переважно в 
його середнiй та каудальнiй частинах розмiра-
ми до 24-40 мкм.

На цiй стадiї розвитку вiдсутнi ознаки ди-
ференцiацiї шарiв м’язової оболонки стравохо-
ду. Вiдзначається тiльки подальше розсмокту-
вання епiтелiальної «пробки», що утворилася 
у просвiтi стравоходу на раннiх стадiях роз-
витку. У шийному вiддiлi стравохiд має оваль-
ну форму, розмiщений в серединнiй площинi 
мiж тiлами хребцiв i трахеєю. Наближуючись 
до верхнього грудного отвору, стравохiд разом 
з трахеєю дещо змiщується влiво, його правий 
край вiдповiдає серединнiй площинi. На рiвнi 
роздвоєння трахеї стравохiд знову змiщуєть-
ся до серединної площини. Каудальнiше цьо-
го рiвня вiн розмiщується спереду та справа вiд 
хребетного стовпа, а дистальнiше — злiва i про-
ходить через дiафрагму в черевну порожнину.

У передплодiв 18,0-19,0 мм ТКД у стiнцi 
стравоходу, товщина якої 140 ± 6 мкм, досить 
чiтко визначається тонкий коловий шар мiоб-
ластiв товщиною 12 ± 2 мкм у верхньогрудному 
вiддiлi i 16 ± 2 мкм — у нижньому вiддiлi. Пух-
кий товстий шар мезенхiми оточує закладку 
слизової оболонки товщиною 24 ± 2 мкм. 

У передплодiв 21,0-22,0 мм ТКД органи, роз-
мiщенi в середостiннi, в основному сформованi. 
Мезенхiмний шар, представлений переважно 
клiтинами кулястої, а подекуди зiрчастої фор-
ми, якi нерiвномiрно розмiщуються навколо 
стiнок органiв, особливо це вiдзначається в мi-
жорганних та мiжсудинних промiжках, де спос-
терiгаються дiлянки вираженого розрiдження 
мезенхiми. На горизонтальних зрiзах стравохiд 
переважно кулястої форми i розмiщений злiва 
вiд серединної сагiтальної площини, його про-
свiт вистелений двошаровим цилiндричним 
епiтелiєм. 

У передплодiв 23,0-24,0 мм ТКД у м’язовiй 
оболонцi стравоходу розрiзняються два шари — 
коловий i поздовжнiй. У всiх дослiджених пе-
редплодiв у слизовiй оболонцi стравоходу, пе-
реважно нижче роздвоєння трахеї, виявленi 
незначних розмiрiв 34-38 мкм поодинокi ваку-

олi. Головнi бронхи знаходяться на однаковiй 
вiдстанi вiд передньої стiнки стравоходу. Низхiд-
на частина аорти знаходиться злiва вiд стравохо-
ду i вiдмежована вiд останнього пухким шаром 
мезенхiми. Товщина стiнки аорти 240-260 мкм, 
а дiаметр її просвiту видовженої овальної фор-
ми 80 140 мкм. У дiлянцi середостiння над роз-
двоєнням трахеї вiдзначаються деякi синтопiч-
нi змiни в розташуваннi органiв i структур, що 
пов’язано з формуванням дуги аорти, верхнiй 
край якої розмiщується дещо вище краю вирiз-
ки груднини. Дуга аорти прямує спереду назад, 
справа налiво. Стравохiд займає серединне по-
ложення, а трахея змiщується праворуч вiд сере-
динної площини, дуга аорти перетинає останню 
в середнiй третинi її довжини. 

У передплодiв 25,0-26,0 мм ТКД довжина 
стравоходу досягає 3,0-4,0 мм. У шийному та 
верхньогрудному вiддiлах (до дiлянки вiдга-
луження лiвого поворотного нерва) стравохiд 
стиснений у передньо-задньому напрямi, роз-
мiщений злiва вiд серединної сагiтальної пло-
щини i прилягає до хребетного стовпа. Трахея 
на цьому рiвнi вiдхилена вправо. Каудальнi-
ше роздвоєння трахеї стравохiд набуває цилiн-
дричної форми, поступово вiдхиляється вент-
рально вiд хребетного стовпа та наближається 
до серединної площини, а над дiафрагмою вiд-
хиляється влiво. Стравохiд на рiвнi грудно-
го вiддiлу трахеї овальної форми, а в дiлян-
цi дiафрагми стиснений з бокiв, просвiт його 
на горизонтальному зрiзi має вигляд сагiталь-
ної щiлини дiаметром 80 ± 2 мкм у передньо-
задньому напрямi. Товщина стiнки стравохо-
ду у верхньому вiддiлi 110-120 мкм, а в дiлянцi 
переходу у шлунок — 140-150 мкм. Бiльша час-
тина слизової оболонки стравоходу представ-
лена тришаровим цилiндричним епiтелiєм. Ут-
ворення вакуолей у товщинi слизової оболонки 
стравоходу спостерiгається по всiй його дов-
жинi. Вище роздвоєння трахеї вакуолi знахо-
дяться на бiчних стiнках, на рiвнi роздвоєння 
та каудальнiше спостерiгаються також на пе-
реднiй та заднiй стiнках стравоходу.

У дослiджених передплодiв продовжується 
розсмоктування епiтелiальної «пробки», кiль-
кiсть порожнин у товщi слизової оболонки 
стравоходу збiльшується до 6-7. У м’язовiй обо-
лонцi стравоходу чiтко визначаються коловий i 
поздовжнiй шари товщиною 10-12 мкм. Товщи-
на шару мезенхiми, що знаходиться мiж заклад-
ками слизової i м’язової оболонок, 80 ± 2 мкм. 
У середнiй частинi цього шару спостерiгаєть-
ся незвичайна орiєнтацiя клiтин мезенхiми, якi 
утворюють ланцюг товщиною 4 ± 1 мкм.
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У передплодiв 26,0-28,0 мм ТКД довжина 
стравоходу досягає 4,0-4,2 мм. У шийному та 
верхньогрудному вiддiлах (до роздвоєння тра-
хеї) стравохiд прилягає до хребетного стовпа i 
розмiщується до рiвня дуги аорти в серединнiй 
площинi. Каудальнiше дуги аорти i боталлової 
протоки стравохiд i трахея змiщуються вправо 
вiд серединної площини, а тому роздвоєння тра-
хеї знаходиться дещо правiше вiд неї. Товщина 
стiнки стравоходу суттєво не змiнюється: в ший-
ному вiддiлi 110 ± 4 мкм, в дiлянцi дiафрагми — 
100 ± 4 мкм. Розмiри просвiту у вищеописаних 
вiддiлах у передньо-задньому напрямi 40 ± 2мкм 
i 90 ± 2 мкм. Епiтелiй, що оточує вакуолi, дещо 
тонший, нiж у тих дiлянках, де вони вiдсутнi. 
Ядра його клiтин розмiщуються бiльш щiльно, 
нiж в iнших дiлянках. Епiтелiальний шар, що вi-
докремлює вакуолi вiд просвiту закладки стра-
воходу, тонкий, товщиною 6 ± 1 мкм.

У передплодiв 29,0-30,5 мм ТКД довжи-
на стравоходу дорiвнює 5,6-5,8 мм. У шийному 
та грудному вiддiлах стравохiд стиснений у пе-
редньо-задньому напрямi, товщина його стiн-
ки 160-180 мкм, розмiщений у серединнiй пло-
щинi до рiвня вiдгалуження лiвого поворотного 
нерва. Нижче цього рiвня стравохiд поступово 
змiщується вправо вiд серединної площини, на-
буває цилiндричної форми, товщина його стiнки 
160 ± 2 мкм, вiдхиляється вентрально вiд хребет-
ного стовпа, знову наближається до серединної 
площини i проходить через дiафрагму злiва.

У передплодiв 32,0-34,0 мм ТКД топографо-
анатомiчнi взаємовiдношення органiв, що роз-
мiщуються у верхньому та задньому середостiн-
нi, дещо змiнюються, що пов’язано зi змiнами 
їх будови. Так, стравохiд розмiщується спере-
ду хребетного стовпа на вiдстанi 180 ± 4 мкм 
i вiдокремлений вiд останнього шаром пух-
кої клiтковини, дещо змiщений вiд серединної 
площини влiво таким чином, що злiва вiд неї 
розмiщується 2/3 стравоходу, а справа — 1/3. 
На горизонтальних зрiзах стравохiд сплюсну-
тий у передньо-задньому напрямi i має овальну 
форму, дiаметр його — 560-840 мкм, величина 
просвiту — 110-440 мкм, товщина стiнки коли-
вається вiд 170 до 200 мкм. Шари стiнки стра-
воходу чiтко диференцiйованi. 

На горизонтальних зрiзах стравохiд має 
овальну форму, його дiаметр — 640 ± 10 мкм. 
Шари стiнки чiтко диференцiйованi. Спереду 
стравоходу на вiдстанi 150 ± 2 мкм розташову-
ються легеневi вени. Дещо нижче, на вiдстанi 
130 ± 2 мкм вiд стравоходу, знаходиться задня 
стiнка лiвого передсердя, не вкрита осердям, i 
нижче, на вiдстанi 60 ± 2 мкм вiд стравоходу, — 

осердна порожнина. Позаду, на вiдстанi 200 ± 
2 мкм вiд стравоходу, розмiщується непарна 
вена. Навколо стравоходу чiтко визначається 
стравохiдне сплетення, утворене гiлками блу-
каючих нервiв.

У передплодiв 35,0-36,0 мм ТКД довжина 
стравоходу становить 6,0 ± 0,1 мм. У шийному та 
верхньогрудному вiддiлах стравохiд стиснений 
у передньо-задньому напрямi i прилягає до хре-
бетного стовпа по серединнiй площинi. Каудаль-
нiше роздвоєння трахеї стравохiд цилiндрич-
ної форми i поступово вiдхиляється вентрально 
вiд хребетного стовпа, змiщується вправо вiд се-
рединної площини тiла, на рiвнi дiафрагми пе-
ретинає її i вiдхиляється влiво, при цьому його 
черевна частина розмiщується злiва вiд неї. Вiд-
мiннiстю даної стадiї ембрiогенезу стравоходу є 
початок структурних змiн епiтелiю, тришаровий 
цилiндричний епiтелiй у середньому вiддiлi ор-
гана змiнюється на чотиришаровий цилiндрич-
ний, висота якого становить 28 ± 2 мкм. 

У передплодiв 39,0-40,0 мм ТКД довжи-
на стравоходу 6,5-6,7 мм. У шийному та верх-
ньогрудному частинах стравохiд сплюснутий у 
передньо-задньому напрямi i прилягає до хре-
бетного стовпа по серединнiй площинi. Ка-
удальнiше дуги аорти до роздвоєння трахеї стра-
вохiд дещо змiщується вправо вiд серединної 
площини. Товщина стiнки стравоходу в шийнiй 
частинi 250 ± 4 мкм, а в нижньогруднiй — 200 ± 
4 мкм. Епiтелiй, що вистилає просвiт стравохо-
ду, багатошаровий цилiндричний, висота його 
клiтин 6-8 мкм. Ядра займають переважно се-
рединне положення, за винятком внутрiшнього 
шару, де вони розмiщуються апiкально.

У верхнiй частинi в промiжку мiж легеневим 
стовбуром i нижнiм краєм лiвого кореня легенi 
до передньої поверхнi стравоходу прилягає лiве 
передсердя. Черевна частина стравоходу вкри-
та очеревиною спереду, в той час як його пра-
ва та задня поверхнi прилягають вiдповiдно до 
хвостатої частки печiнки та дiафрагми.

У передплодiв 45,0-47,0 мм ТКД довжина 
стравоходу дорiвнює 8,2 ± 0,1 мм. У шийному 
та верхньогрудному вiддiлах стравохiд сплюс-
нутий у передньо-задньому напрямi, овальної 
форми i прилягає до хребетного стовпа по се-
рединнiй площинi. Каудальнiше дуги аорти до 
роздвоєння трахеї стравохiд змiщений дещо 
вправо вiд серединної площини. Каудальнiше 
роздвоєння трахеї стравохiд набуває цилiнд-
ричної форми i на горизонтальних зрiзах має 
округлi контури. 

У передплодiв 48,0-50,0 мм ТКД загаль-
на довжина стравоходу 12,6 ± 0,3 мм. Товщи-
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на стравоходу нижче роздвоєння трахеї 1,1 ± 
0,1 мм. Шийна частина стравоходу розмiще-
на в серединнiй сагiтальнiй площинi, в той час 
як трахея дещо змiщена вправо. Грудна части-
на стравоходу дещо змiщена вправо. На рiвнi 
роздвоєння трахеї стравохiд розмiщений спе-
реду низхiдної частини аорти, прямує вниз до 
дiафрагми i на рiвнi верхнього краю десятого 
грудного хребця проходить стравохiдний роз-
твiр, а його права поверхня вкрита середостiн-
ною плеврою вiд рiвня першого грудного хреб-
ця до дiафрагми.

У передплодiв 52,0-54,0 мм ТКД загаль-
на довжина стравоходу 15,2 ± 0,2 мм, а окремих 
його частин: шийної, грудної та черевної вiд-
повiдно 2,1 ± 0,02, 11,2 ± 0,2 та 2,1 ± 0,02 мм. Тов-
щина стравоходу нижче роздвоєння трахеї 1,1 ± 
0,1 мм, дiаметр трахеї 1,9 ± 0,1 мм. Довжина хреб-
та досягає 42,0 ± 0,6 мм. Шийна частина страво-
ходу розмiщена позаду трахеї у серединнiй сагi-
тальнiй площинi. Верхнiй вiддiл грудної частини 
стравоходу розмiщений у серединнiй сагiтальнiй 
площинi i має корелятивнi взаємовiдношення iз 
трахеєю, правим та лiвим головними бронхами. 
Верхнiй грудний вiддiл, як i шийна частина стра-
воходу, сплюснутий спереду назад. 

У передплодiв 56,0-58,0 мм ТКД загальна 
довжина стравоходу 17,2 ± 0,7 мм, а окремих 
його частин: шийної, грудної та черевної вiд-
повiдно 2,3 ± 0,1, 12,8 ± 0,2 та 2,1 ± 0,1 мм. Вiд-
стань вiд верхнього краю нижньої щелепи до 
входу в шлунок 34,0 ± 0,2мм. Товщина стравохо-
ду нижче роздвоєння трахеї 1,1 ± 0,02 мм. Стра-
вохiд розмiщений вiд нижньої порожнистої вени 
на вiдстанi 1,8 ± 0,2 мм, вiд аорти над дiафраг-
мою — 1,6 ± 0,1 мм, спереду хребтового стовпа на 
рiвнi десятого грудного хребця — 2,2 ± 0,3 мм. 

У передплодiв 63,0-65,0 мм ТКД загальна 
довжина стравоходу 18,3 ± 0,2 мм, а окремих 
його частин: шийної, грудної та черевної час-
тин вiдповiдно 3,5 ± 0,1, 12,9 ± 0,1 та 1,8 ± 0,1 мм. 
Вiдстань вiд верхнього краю нижньої щелепи до 
входу в шлунок 34,0 ± 0,3мм. Товщина стравохо-
ду нижче роздвоєння трахеї 1,2 ± 0,02 мм. Стра-
вохiд над роздвоєнням трахеї в межах верхнього 
середостiння знаходиться справа вiд середин-
ної площини. Каудальнiше вiн поступово вiдда-
ляється вiд хребетного стовпа, перетинає аорту 
спереду i розмiщується на вiдстанi 440 ± 4 мкм 
злiва вiд серединної площини i на вiдстанi 880 ± 
4 мкм вiд передньої стiнки грудної аорти. 

У передплодiв 68,0-69,0 мм ТКД загаль-
на довжина стравоходу 18,9 ± 0,2 мм. Товщи-
на стравоходу нижче роздвоєння трахеї 2,1 ± 
0,2 мм. Шийна частина стравоходу розмiще-

на в серединнiй сагiтальнiй площинi. Верхнiй 
вiддiл грудної частини стравоходу знаходить-
ся мiж трахеєю спереду та хребетним стовпом 
позаду. До лiвої поверхнi стравоходу прилягає 
заднiй вiддiл дуги аорти. Верхнiй вiддiл груд-
ної частини стравоходу розмiщений у середин-
нiй сагiтальнi площинi, в той час як нижче роз-
двоєння трахеї стравохiд дещо змiщується влiво 
i, таким чином, майже повнiстю прикриває пе-
редню поверхню низхiдної аорти. Середостiнна 
плевра вкриває праву бiчну поверхню стравохо-
ду майже по всiй його довжинi, за винятком дi-
лянки прилягання непарної вени до органа. У 
той час як лiва середостiнна плевра вкриває бiч-
ну поверхню стравоходу нижче лiвого головно-
го бронха до стравохiдного розтвору дiафрагми. 
Передня поверхня стравоходу вiд роздвоєння 
трахеї до дiафрагми прилягає до пристiнкового 
листка осердя. Стравохiд на рiвнi тiла XI груд-
ного хребця злiва переходить в шлунок. Стра-
вохiд розмiщений вiд нижньої порожнистої вени 
на вiдстанi 1,8 ± 0,02 мм, вiд аорти над дiафраг-
мою — 1,2 ± 0,01 мм, спереду хребетного стовпа 
на рiвнi X грудного хребця — 2,1 ± 0,01 мм.

У передплодiв 72,0-74,0 мм ТКД загальна 
довжина стравоходу 21,5 ± 0,2 мм, а окремих 
його частин: шийної, грудної та черевної вiд-
повiдно 4,6 ± 0,1 , 14,5 ± 0,2 та 2,1 ± 0,1 мм. Вiд-
стань вiд верхнього краю нижньої щелепи до 
входу в шлунок 41,0 ± 0,3 мм. Товщина страво-
ходу нижче роздвоєння трахеї 2,2 ± 0,1 мм. Дов-
жина трахеї 12,0 ± 0,2 мм, дiаметр 2,4 ± 0,2 мм. 
Довжина грудної аорти 16,0 ± 0,2 мм, дiаметр 1,5 
± 0,01 мм. Довжина хребта досягає 51,0 ± 0,5 мм. 
Шийна частина стравоходу, як i трахея, роз-
мiщується в серединнiй сагiтальнiй площинi. 
На вiдстанi 1,2 ± 0,01 мм злiва вiд стравоходу 
знаходиться лiва спiльна сонна артерiя. Верх-
ня частина грудного вiддiлу стравоходу знахо-
диться позаду трахеї в серединнiй сагiтальнiй 
площинi. Починаючи з рiвня тiла III грудно-
го хребця i до дiафрагми стравохiд розмiщений 
справа вiд низхiдної аорти. Вiд VIII до X груд-
ного хребця стравохiд розмiщений попереду 
низхiдної аорти. Лiва поверхня стравоходу вiд 
рiвня лiвого головного бронха i до дiафрагми 
вкрита середостiнною плеврою. Права повер-
хня стравоходу майже по всiй довжинi також 
вкрита середостiнною плеврою. До передньої 
поверхнi стравоходу нижче роздвоєння трахеї 
прилягає пристiнкова пластинка осердя.

У передплодiв 75,0-77,0 мм ТКД загальна 
довжина стравоходу 21,7 ± 0,3 мм, а окремих 
його частин: шийної, грудної та черевної вiд-
повiдно: 4,6 ± 0,1, 14,8 ± 0,1 та 2,2 ± 0,05 мм. Вiд-
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стань вiд верхнього краю нижньої щелепи до 
входу в шлунок 34,0 ± 0,5 мм. Товщина страво-
ходу нижче роздвоєння трахеї 2,6 ± 0,1 мм. Дов-
жина трахеї 10,0 ± 0,4 мм, дiаметр 2,4 ± 0,1 мм. 
Довжина грудної аорти 14,0 ± 0,2 мм, дiаметр 
1,0 ± 0,01 мм. Довжина хребта досягає 52,0 ± 
0,5 мм. Шийна частина стравоходу розмiще-
на в серединнiй сагiтальнiй площинi, в той час 
як трахея розмiщена дещо справа. Унаслiдок 
чого утворюється трахео-стравохiдна борозна, 
в якiй знаходиться лiвий поворотний гортан-
ний нерв. 

У передплодiв 75,0-79,0 мм ТКД добре сфор-
мованi чотири складки слизової оболонки стра-
воходу висотою 80 ± 4 мкм. Починаючи вiд рiв-
ня роздвоєння трахеї в каудальному напрямi 
висота складок слизової оболонки стравохо-
ду зростає i в черевному вiддiлi 120 ± 10 мкм. 
М’язова оболонка стравоходу представлена 
поздовжнiм i коловим шаром м’язових волокон. 
Особливiстю даної стадiї розвитку є переважан-
ня колового м’язового шару над поздовжнiм у 
дiлянцi анатомiчних звужень стравоходу. У пе-
редплодiв цiєї вiкової групи загальна довжина 
стравоходу 22,40 ± 0,42 мм. Вiдстань вiд верх-
нього краю нижньої щелепи до входу в шлунок 
37,0 ± 0,2 мм. Товщина стравоходу нижче роз-
двоєння трахеї 2,3 ± 0,1 мм. Стравохiд розмiще-
ний вiд нижньої порожнистої вени на вiдстанi 
1,9 ± 0,1 мм, вiд аорти над дiафрагмою — 1,9 ± 
0,2 мм, спереду хребетного стовпа. 

Перспективи подальших дослiджень: вив-
чення карiометричних характеристик епiтелiю 
стiнки стравоходу при фiзiологiчнiй атрезiї.

ВИСНОВКИ
1. Формування стравоходу та його вигинiв 

вiдбувається у зародкiв 5,5-6,0 мм ТКД. Слизо-
ва оболонка представлена двошаровим кубiч-
ним епiтелiєм з вираженою базальною мембра-
ною. Зачаток колового шару м’язової оболонки 
виявляється у зародкiв 9,0 мм ТКД, а поздовж-
нього шару — у передплодiв 18,0-19,0 мм ТКД.

2. Наприкiнцi зародкового перiоду (11,0-
13,5 мм ТКД) вiдбувається зростання довжини 
стравоходу. У передплодiв 20,0-24,0 мм ТКД 
спостерiгається незначне уповiльнення, а у пе-
редплодiв 50,0-79,0 мм ТКД iнтенсивне зрос-
тання морфометричних параметрiв стравоходу 
супроводжується встановленням тiсних топог-
рафоанатомiчних взаємовiдношень з трахеєю, 
блукаючими нервами, аортою та середостiнною 
плеврою. 
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О.П.Антонюк, Б.Г.Макар, О.Ф.Марчук. 
Синтопия и динамика роста пищевода в ран-
нем периоде онтогенеза человека. Черновцы, 
Украина. 

Ключевые слова: эмбриогенез, пищевод, че-
ловек.

Исследованы особенности синтопии и просле-
жена динамика изменений морфометрических па-
раметров пищевода в раннем периоде онтогенеза 
человека. В зародышах 5,5-6,0 мм формируется пи-
щевод и его изгибы. Слизистая оболочка представле-
на двухслойным кубическим эпителием с базальной 
мембраной. У предплодов 20,0-24,0 мм наблюда-
ется незначительное его замедление. У предплодов 
50,0-79,0 мм происходит быстрый рост морфо-
метрических параметров пищевода, который со-
провождается установлением тесных топографоа-
натомических отношений с трахей, блуждающими 
нервами, аортой и медиастинальной плеврой.

O.P.Antoniuc, B.G.Makar, O.F.Marchuk. Sin-
top esophagus and growth in early period human 
ontogenesis. Chernivtsi, Ukraine.

Key words: embryogenesis, esophagus, human.
The features syntopy and traced the dynamics of 

changes of morphometric parameters of the esophagus in 
the early period of human ontogenesis. Formation of the 
esophagus and its twists found in embryos of 5.5-6.0 mm. 
At the end of the embryonic period is the growth of the 
length of the esophagus. In the fetus 20,0-24,0 mm has 
been a slight slowdown. In the fetus 50,0-79,0 mm pro-
duced rapid growth of morphometric parameters of the 
esophagus, accompanied by the establishment of close 
topographic anatomical relationship with the trachea, 
the vagus nerve, the aorta and the mediastinal pleura.
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