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Вимоги щодо змісту наукової статті:

Зразок оформлення статті:

1. Високий науковий рівень.
2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
 висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
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МІКРОСТРУКТУРА ЗОРОВОГО НЕРВА ЩУРА В НОРМІ
ТА В ДИНАМІЦІПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Анотація: Стаття присвячена дослідженню мікроструктури зорового
нерва
щура
в
нормі
та
за
умов
експериментального
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. В роботі наведені нові дані
щодо особливостей формування зорового нерва щура в нормі, а також зміни
мікроструктури зорового нерва та ланок його гемомікроциркуляторного
русла через 2, 4, 6, 8 тижнів перебігу стрептозотоциніндукованого
цукрового діабету. Чітко показано вплив цукрового діабету на розвиток
ангіо- та нейропатії зорового нерва щура.
Аннотация: Статья посвящена исследованию микроструктуры
зрительного нерва крысы в норме и в условиях экспериментального
стрептозотоцининдукованого сахарного диабета. В работе приведены новые
данные об особенностях формирования зрительного нерва крысы в норме, а
также изменения микроструктуры зрительного нерва и звеньев его
гемомикроциркуляторного русла через 2, 4, 6, 8 недель течении
стрептозотоцининдукованого сахарного диабета. Четко показано влияние
сахарного диабета на развитие ангио-и нейропатии зрительного нерва
крысы.
Summary: The work is dedicated to researching the microstructure of the
optic nerve in normal rat and under the experimental diabetes. The paper
presented new data on the peculiarities of the optic nerve in normal rats, and
changes in the microstructure of the optic nerve and its branches
hemomikrotsyrkulyatornoho bed after 2, 4, 6, 8 week course experimental
diabetes. Clearly shows the impact of diabetes on the development of angio-and
neuropathy of the optic nerve of rat.
Дослідження структурних змін шляхів відтоку водянистої вологи
очного яблука за умов порушення кровообігу органа зору залишається
однією із важливіших і актуальніших проблем медицини [2, 3, 4]. Багато
питань цієї проблеми потребують подальшого вирішення. Зокрема, у
науковій літературі відсутні дані щодо перебудови дренажної системи ока за
умов цукрового діабету …
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