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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ У СТУДЕНТІВ 

 

Горбань Д. Д. асистент  

кафедри анатомії та фізіології людини та тварин,  

Мелітопольський державний педагогічний університет 

 імені Богдана Хмельницького,  

м. Мелітополь, Україна 

 

Майбутнє будь-якої країни за впевненими в собі, психічно і емоційно 

здоровими молодими людьми. Молодь більш схильна до емоційних розладів. 

Особливо у людей слабих типів вищої нервової діяльності спостерігається 

різкі зміни настрою. Вони схильність до депресій, неврозів, негативних 

емоцій. Тому, більш уважне вивчення психо-фізіологічних особливостей 

студентського віку допомагає педагогу та психологам, своєчасно розпізнати 

людей з психологічними відхиленнями. Оскільки тільки вчасно надана 

допомога може запобігти розвитку невротичних станів та неврозів надалі [2]. 

Важливе місце при діагностиці функціонального стану організму 

людини посідає дослідження мікроциркуляції крові. Зміни у системі 

мікроциркуляції крові тісно корелюють зі зрушенням в центральній 

гемодинаміці [1, 5]. Це дозволяє використовувати дані критерії в оцінюванні 

загального стану здоров’я людини.  

Тому, метою дослідження було – виявити індивідуально-типологічні 

особливості мікроциркуляції крові у студентів з різними типами вищої 

нервової діяльності. 

У ході роботи було обстежено 127 осіб-добровольців віком 17-22 років, 

студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, які постійно проживають на південному сході 

України. 

З метою вивчення функціонального стану мікроциркуляції крові у 

організмі людини був використаний метод лазерної доплерівської флоуметрії 

(ЛДФ), що дозволяло оцінити стан тканинного кровотоку та виявити ознаки 

зміни мікроциркуляції під впливом різних чинників.  

ЛДФ здійснювали лазерним аналізатором кровотоку «ЛАКК-01» з 

лазерним джерелом випромінювання на довжині хвилі 0,63 мкм. Лазерний 

аналізатор був з’єднаний із комп’ютером. Голівка оптичного зонду (датчика 

приладу) фіксувалась на вентральній поверхні 4-го пальця. Тривалість 

стандартного запису складала 4 хвилини. Всі записи ЛДФ-грами робились у 

першій половині дня. Записи ЛДФ-грам робилися відповідно до методичних 

рекомендацій: «Методика лазерної допплерівської флоуметрії» [4, 6].  

Розподіл студентів за типами вищої нервової діяльності здійснювали за 

методикою Айзенка Г. «Дослідження типу темпераменту» [3].  

Вивчаючи індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції 

крові при проведенні запису ЛДФ-грам у 127 студентів-добровольців, у 

більшості з них переважно реєструвалася високоамплітудна ЛДФ-грама. 

Параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку у середньому складав 
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11,67 перф. од. Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) у середньому 

складав 2,03 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому складав 23,39.  

В обстежених студентів було виявлено три типи ЛДФ-грам, які 

відповідають різним типам мікроциркуляції крові.  

Перший тип («аперіодична» ЛДФ-грама) характеризувався 

нерегулярними коливаннями кровотоку з достатньо високою амплітудою. 

Цьому типу ЛДФ-грами відповідав нормоемічний тип мікроциркуляції. До 

даного гемодинамічного типу було віднесено 33,1% усіх піддослідних. 

Параметр мікроциркуляції (ПМ) склав 10,5 перф. од., середнє квадратичне 

відхилення (СКВ) – 2,4 перф. од., коефіцієнт варіації (Kv) – 23,6.  

Другий тип («монотонна» ЛДФ-грама з високим показником ПМ) 

характеризувалася високою амплітудою: ПМ – 20,6 перф. од.; СКВ – 2,4 

перф. од.; Kv – 11,9. Даний тип ЛДФ-грами відповідав гіперемічному типу. Із 

усіх обстежуваних до другого типу було віднесено 55,1%. 

Студенти, які мали третій тип («монотонної» ЛДФ-грами з низьким 

параметром мікроциркуляції ПМ) складали 11,8% від всієї виборки. Цей вид 

ЛДФ-грами відповідав гіпоемічному типу мікроциркуляції крові: ПМ 

дорівнював 3,9 перф. од., СКВ – 1,2 перф. од., Kv – 34,6.  

Наступним етапом дослідження було визначення типу вищої нервової 

діяльності серед студентів, що досліджувалися.  

У студентів 17-22 років розподіл типів темпераментів був наступним: 

найбільш часто зустрічався сильній, неврівноважений, рухливий тип вищої 

нервової діяльності (холерик) – 33,3%, сильний, рухливий, врівноважений 

(сангвінік) – 10,5% та змішаний тип неврівноважений (холерик-меланхолік), 

який у досліджуваній виборці дорівнював 21,4%. Найменш зустрічався 

сильний, інертний, врівноважений (флегматик) – 5,6% та змішаний тип 

інертний (флегматик-меланхолік) – 3,9%, а слабий, інертний, 

неврівноважений (меланхолік), змішані типи сильний, рухливий (холерик-

сангвінік) та сильний, врівноважений (сангвінік-флегматик) зайняли 

проміжне місце між вище зазначеними типами вищої нервової діяльності – 

9,5%, 8,7% та 7,1% відповідно. 

Таким чином, визначення основних типів вищої нервової діяльності 

серед практично здорових студентів-добровольців 17-22 років показало, що 

переважали сильні та рухливі типи вищої нервової діяльності (холерик та 

сангвінік). Відсоток сильного, але малорухливого типу вищої нервової 

діяльності (флегматик) у досліджуваній виборці студентів був найменшим, а 

відсоток слабого, малорухливого (меланхолік) типу вищої нервової 

діяльності мав середнє значення.  

При визначені особливостей мікроциркуляції крові в залежності від 

різних типів вищої нервової діяльності спостерігалася наступна тенденція: 

сильний, рухливий, неврівноважений тип вищої нервової діяльності 

(холерик) найчастіше зустрічався при гіперемічному типі мікроциркуляції 

крові – 69,1%, значно менше при нормоемічному типі – 19% та при 

гіпоемічному типі – 11,9%. Слабий, інертний, неврівноважений (меланхолік) 

найчастіше зустрічався при нормоемічному типі мікроциркуляції крові – 

58,3%, менше при гіперемічному – 25% та при гіпоемічному типі – 16,7%. 
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Сильний, інертний, врівноважений (флегматик) найбільший відсоток мав при 

гіперемічному типі мікроциркуляції крові – 85,7%, при нормоемічному 

складав лише 14,3%, а при гіпоемічному типі не зустрічався зовсім. Сильний, 

рухливий, врівноважений (сангвінік) мав рівну кількість при гіперемічному 

та при нормоемічному типах мікроциркуляції – по 46,2%, а при гіпоемічному 

типі зустрічався лише у 7,6% студентів. 

Дані про особливості мікроциркуляції крові у студентів з урахуванням 

їх типу вищої нервової діяльності наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Особливості мікроциркуляції крові у студентів з різними типами 

темпераменту 

Тип 

темпераменту 

Тип мікроциркуляції крові 

Нормоемічний 

тип 

Гіперемічний 

тип 

Гіпоемічний 

тип 

Холерик 19,0% 69,1% 11,9% 

Сангвінік 46,2% 46,2% 7,6% 

Флегматик 14,3% 85,7% - 

Меланхолік 58,3% 25,0% 16,7% 

 

Таким чином, визначення особливостей мікроциркуляції крові у 

студентів з різними типами вищої нервової діяльності серед практично 

здорових студентів 17-22 років підтвердило гіпотезу дослідження залежності 

тканинного кровотоку від особливостей ВНД. Це пояснюється тим, що в 

основі регуляції мікроциркуляції крові лежать наступні нервові процеси: 

«активна» регуляція, яка має зв’язок з симпатичними впливами, та «пасивна» 

регуляція, що має зв’язок з парасимпатичними впливами. Дослідження 

показало, що при гіперемічному типі мікроциркуляції крові переважали 

студенти із сильним та рухливим типом ВНД (холерик та сангвінік). При 

нормоемічному типі мікроциркуляції крові найбільший відсоток мали 

студенти із слабим, інертним, неврівноваженим типом ВНД (меланхолік) та 

студенти із сильним, рухливим, врівноваженим типом ВНД (сангвінік). При 

гіпоемічному типі мікроциркуляції крові найчастіше зустрічалися студенти з 

неврівноваженим типом ВНД (холерик та меланхолік).  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЯИЦ ГРАЧА  

(CORVUS FRUGILEGUS, LINNAEUS, 1758). 

 

Дранга А.О. 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького, 

м. Мелітополь, Україна 

 

Процесс антропогенной трансформации ландшафтов поставил, в 

качестве одной из проблем, необходимость изучения закономерностей 

изменения экологии животных в новой среде обитания. Изучение биологии 

птиц тесно связано с исследованием оологического материала яиц [2, С. 3]. 

Главной целью данного исследования было получение новых сведений 

об особенностях морфометрических показателей яиц грача в условиях 

антропогенно измененных степных ландшафтов Приазовья. 

Сбор материала (промеры и фотографирование) проводили на 

территории Приазовья во время полевых выездов (экспедиций) в гнездовой 

период (середина марта – середина июня) 2014-2015 гг. 

 
Рис. 1. Район проведения исследований: - колонии грача). 

 

В период размножения под постоянным наблюдением находилось 58 

гнезд грача. Учет количества яиц в кладках осуществляли методом 

повторных осмотров контрольных гнезд. Выполнены промеры 219 яиц 

грача.Морфометрические показатели яиц грача изучались по методике 

Г. Мянда [3, С. 24-29].Измерения проводили с помощью штангенциркуля с 

точностью до 0,1 мм. 

При камеральной обработке данных рассчитывали объем яиц по 

формуле предложенной Hoyt (1979) – V(см3)=0.51xB2xL, где B – наибольший 


