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Дана робота є фрагментом наукової теми «Морфологія судинно-нервових взаємовідно-шень органів голови та шиї людини в нормі та під дією зовнішніх чинників у віковому аспек-ті. Створення та модифікація існуючих хірур-гічних шовних матеріалів і експериментально-морфологічне обґрунтування їх використання в клініці», № держ. реєстрації 0107U001657. 
Постановка проблеми. Тривалий час клиноподібна пазуха, завдяки малодоступно-му анатомічному розташуванню, залишалась недостатньо вивченою. Розвиток сучасної медичної науки, насамперед рентгенологіч-ної і ендоскопічної техніки, вже дозволив прояснити питання стосовно розвитку, ана-томічної будови, топографо-анатомічних зв’язків, особливостей кровопостачання та інервації клиноподібної пазухи [1, 2, 4, 5]. Але для більш глибокого розуміння перебігу фізі-ологічних і патологічних процесів в даному синусі, необхідно ретельніше дослідити гіс-тологічні особливості слизової оболонки на його різних стінках. 
Постановка завдання полягала у ви-вченні каріометричних особливостей клітин 

псевдобагаторшарового війчастого цилінд-ричного епітелію на різних стінках клинопо-дібної пазухи людей зрілого, похилого і ста-речого віку.  
Матеріали та методи досліджень. Про-водилось гістологічне дослідження слизової оболонки клиноподібної пазухи людини, яке виконувалось на трупному матеріалі 25 осіб, померлих від причин не пов´язаних з ЛОР-па-тологією. Забір слизової оболонки клинопо-дібної пазухи відбувався в умовах приміщен-ня судово-медичного моргу Бюро судово-медичної експертизи Управління Охорони Здоров’я Полтавської обласної державної ад-міністрації. Для отримання слизової оболонки ми використовували техніку вскриття клинопо-дібної пазухи запропоновану Абрикосо-вим А. И. (1948). Після фіксації в 10% розчині формаліну проводили заключення гістологі-чного матеріалу в парафін по загальноприй-нятій схемі (Меркулов А. Г., 1969). З метою морфологічного дослідження використовували парафінові блоки слизової оболонки клиноподібної пазухи людини. Для 
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Метою даної роботи було проведення каріометричних досліджень псевдобагаторшарового 

війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки, що вкриває різні стінки клиноподібної пазу-
хи. Матеріал для дослідження отримали у 25 померлих від причин не пов’язаних з ЛОР-патологією.  

В ході даного дослідження визначено, що кожна стінка слизової оболонки клиноподібної пазухи 
має свої морфологічні особливості. Так на медіальній і латеральній стінках безпосередньо на ба-
зальній мембрані розташовані короткі та довгі вставні клітини, логарифм об’єму яких суттєво 
не відрізняється, що свідчить про їх гістогенетичну спорідненість. Апікальне розташування ма-
ють війчасті клітини, які складають переважну кількість високо диференційований клітин.  

Передня стінка слизової оболонки клиноподібної пазухи людини також має свої індивідуальні 
властивості. Перший шар представлений аналогічно короткими та довгими вставними клітина-
ми. Другий шар займають келихоподібні клітини в фазі виходу секрету, а апікально розташовані 
келихоподібні клітини в фазі секреції. 

В задній стінці слизової оболонки клиноподібної пазухи людини розташовані зони росту з пере-
важним вмістом мікроворсинчастих клітин поряд з вставними клітинами.  

Отримані результати необхідно враховувати при проведенні гісто- і цитологічних досліджень 
слизової оболонки клиноподібної пазухи людини. 

Ключові  слова :  клиноподібна пазуха, слизова оболонка, псевдобагаторшаровий багаторяд-
ний війчастий епітелій. 
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отримання зрізів використовували мікротом зі станцією прийому зрізів (Microm HM-340), що дозволило готувати серійні зрізи та про-водити гістологічні дослідження. Парафінові зрізи товщиною 4–6 мкм забарвлювали гема-токсиліном та еозином за стандартною мето-дикою і за методикою Ван Гизона і піддава-лися ретельному мікроскопічному дослі-дженню. Морфометричні вимірювання виконува-лись в типових гістоструктурних ділянках слизової оболонки клиноподібної пазухи лю-дини. Вивчали не менше 200 клітинних еле-ментів, попередньо збільшених після мікроз-йомки до 2000 разів. На фотографіях проводили виміри вели-кого (D) і малого (d) діаметрів ядер клітин-них елементів, по яким складали двовимірні емпіричні розподілення. Підраховували лога-рифм об’єму ядра, що приймався за еліпсоїд обертання (Афтанділов Г. Г., 1980): 
 

де D – великий діаметр ядра, d – малий діаметр ядра, 
k – коефіцієнт збільшення. У кожному спостереженні складали гісто-грами логарифму об’єму ядра (каріограми) і вивчали поліморфізм ядер за наявністю піків ядерних класів. Математична обробка даних проводилась на кафедрі патологічної анатомії Української медичної стоматологічної академії по загаль-ноприйнятим в морфології методам (Ла-кін Г. Ф., 1973; Гублер Е. А., 1973; Автанді-лов Г. Г., 1980). 

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Слизова оболонка клиноподібної па-зухи складається з псевдобагаторшарового війчастого циліндричного епітелію та сполу-чнотканинної основи, під якою розташову-ється окістя [7]. При вивченні парафінових 

зрізів встановлено, що багаторядний епітелі-альний шар складається з різних епітеліоци-тів: короткі та довгі вставні клітини, війчасті, келихоподібні, мікроворсинчасті клітини [6]. На різних стінках слизової оболонки клино-подібної пазухи існують певні цитологічні особливості, тому ми проводили каріометри-чні дослідження на передній, задній, медіаль-ній, латеральній і нижній стінках окремо [3]. З метою встановлення морфометричної моделі розташування псевдобагаторшарово-го війчастого циліндричного епітелію меді-альної та латеральної стінок слизової обо-лонки клиноподібної пазухи нами проведені їх каріометричні дослідження з визначенням відстані центра ядра окремих клітин до ба-зальної мембрани і визначення об’єму ядра в десятинному логарифмі. Ці результати наве-дені в таблиці 1. Результати проведених досліджень свід-чать, що безпосередньо на базальній мембра-ні локалізуються короткі вставні клітини на відстані 4,43±0,11мкм і мають lgV 1,43±0,15, центр ядер довгих вставних клітин знахо-диться на відстані 8,1±0,2мкм від базальної мембрани, і lgV 1,52±0,3. Поодинокі келихо-подібні клітини мають відстань центра ядра від базальної мембрани 16,0±0,25мкм і lgV 1,23±0,3. Мікроворсинчаті клітини знахо-дяться на відстані 26,3±0,3мкм і lgV 1,29±0,5. Нарешті, війчасті клітини знаходяться найвід-даленіше, їх відстань центра ядра від базаль-ної мембрани – 39,79±0,15мкм і lgV 1,42±0,2. Різниця між lgV війчастих і мікроворсинчатих клітин складає приблизно 0,2, що свідчить, згідно з каріометричним законом Бенінгоф-фа, про інтегративне збільшення ядер. Отже, бокові стінки слизової оболонки клиноподіб-ної пазухи представлені багаторядним миго-тливим епітелієм, і, на нашу думку, склада-ється із двох різних гістогенетичних складо-вих. Перша з них представлена короткими і 
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Тип клітини Відстань центра ядра від б/м, мкм Великий діаметр ядра, мкм Малий діаметр ядра, мкм Логарифм об’єму ядра Коротка вставна 4,43±0,11 6,48±0,10 4,13±0,01 1,42±0,15 Довга вставна 8,10±0,20 7,40±0,01 4,00±0,06 1,52±0,30 Келихоподібна 16,00±0,25 6,90±0,44 3,40±0.12 1,23±0,30 Мікроворсинчаста 26,30±0,30 8,55±0,34 4,15±0,23 1,29±0,50 Війчаста 39,79±0,15 9,29±0,44 4,00±0,12 1,42±0,20 
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довгими вставними клітинами, а інша різни-ми за функціями келихоподібними, мікровор-синчатими та війчастими клітинами. Результати морфометричних досліджень відносно складу клітинних елементів війчас-того епітелію передньої стінки клиноподіб-ної пазухи представлені в таблиці 2. Встановлено, ядра коротких вставних клітин знаходяться на відстані 4,67±0,3мкм від базальної мембрани, lgV 2,14±0,03, ядра довгих вставних клітин розташовані на відста-ні 7,0±0,43мкм, lgV 2,09±0,2, центр ядер кели-хоподібних клітин в фазі виходу секрету відда-лені від базальної мембрани на 14,03±0,14мкм, lgV – 2,08±0,03, а ядра келихоподібних в фазі секреції віддалені від базальної мембрани на 18,4±0,11мкм, lgV – 2,19±0,07. Також проводили каріометричні виміри клітин псевдобагаторшарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки задньої стінки клиноподібної пазухи. Центр ядер коротких вставних клітин знаходиться на відстані 4,10±0,2мкм від базальної мембра-ни, а довгих вставних клітин 8,07±0,11мкм, lgV ядер даних клітин суттєво не відрізняються і становлять 2,07±0,04 і 2,06±0,05 відповідно. Мікроворсинчаті клітини мають lgV 2,0±0,08, центри їх ядер знаходяться на відстані 20,08±0,09мкм, а ядра келихоподібних клітин в залежності від фази секреції розміщуються або на відстані 14,07±0,6мкм або 17,94±0,11мкм, 

lgV коливається в межах від 1,92±0,05 до 2,19±0,07. Отримані дані занесені в табли-цю 3.  Отже в результаті проведених морфомет-ричних досліджень задньої стінки слизової оболонки клиноподібної пазухи з переваж-ним розташуванням зон росту свідчить, що саме в цих зонах, на відміну від попередніх типів епітелію розташовуються поряд з вста-вними клітинами мікроворсинчасті клітини, які гістогенетично пов’язані як з келихоподі-бними так і з миготливими клітинами. 
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Каріометрична картина слизо-вої оболонки різних стінок клиноподібної пазухи людини має свої особливості. Так на медіальній і латеральній стінках безпосеред-ньо на базальній мембрані розташовані коро-ткі та довгі вставні клітини, логарифм об’єму яких суттєво не відрізняється, що свідчить про їх гістогенетичну спорідненість. Апікаль-не розташування мають війчасті клітини, які складають переважну кількість високо дифе-ренційований клітин.  В передній і нижній стінках слизової обо-лонки клиноподібної пазухи людини перший шар представлений аналогічно короткими та довгими вставними клітинами. Другий шар займають келихоподібні клітини в фазі вихо-ду секрету, а апікально розташовані келихо-подібні клітини на стадії секреції. 
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Тип клітини Відстань центра ядра від б/м, мкм Великий діаметр ядра, мкм Малий діаметр ядра, мкм Логарифм об’єму ядра Коротка вставна 4,67±0,30 8,80±0,30 5,40±0,15 2,14±0,03 Довга вставна 7,00±0,43 8,70±0,30 5,30±0,13 2,09±0,02 Келихоподібна  в фазі виходу секрету 14,03±0,14 8,80±0,20 5,20±0,17 2,08±0,03 Келихоподібна  в фазі секреції 18,04±0,11 8,94±0,30 5,50±0,60 2,19±0,07 
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Тип клітини Відстань центра ядра від б/м, мкм Великий діаметр ядра, мкм Малий діаметр ядра, мкм Логарифм об’єму ядра Коротка вставна 4,10±0,20 7,20±0,30 5,26±0,34 2,07±0,04 Довга вставна 8,07±0,11 7,16±0,27 5,68±0,23 2,06±0,05 Келихоподібна в фазі виходу секрету 14,07±0,06 7,01±0,37 4,89±0,25 1,92±0,05 Келихоподібна в фазі секреції 17,94±0,11 7,08±0,30 5,50±0,60 2,19±0,07 Мікроворсинчаста 20,28±0,09 7,18±0,33 5,33±0,33 2,00±0,08 
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В задній стінці слизової оболонки клино-подібної пазухи людини розташовані зони росту з переважним вмістом мікроворсинчас-тих клітин поряд з вставними клітинами.  Отримані результати необхідно врахову-вати при проведенні гісто- і цитологічних досліджень слизової оболонки клиноподібної пазухи людини. Перспективи подальших розробок у да-ному напрямку полягають у проведені гісто-хімічних та імуногістохімічних досліджень псевдобагаторшарового війчастого цилінд-ричного епітелію слизової оболонки клино-подібної пазухи людини. 
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KARYOMETRIC ANALYSES OF EPITHELIAL CELLS  
OF HUMAN SPHENOIDAL SINUS MUCOSA 

The paper was aimed at karyometric analyses of pseudostratified ciliary columnar epithelium of mu-
cosa, covering the multiple walls of sphenoidal sinus. The study material has been taken from 25 patients, 
died of circumstances, not connected with ENT-pathology.  

The analysis showed that each wall of sphenoidal sinus mucosa has its specific morphological peculiari-
ties. Thus, short and long intercalated cells are located on the medial and lateral walls right on the basal 
membrane. The logarithm of their volume is virtually the same, proving their histogenetic identity. Apical 
location is appropriate for ciliary cells, constituting overwhelming amount of highly differentiated cells. 

Front and low walls of sphenoidal sinus mucosa also possess specific characteristics. The first layer is 
presented by the similar short and long intercalated cells. The second layer is covered by the goblet cells at 
the stage of excretion; goblet cells, located apically, are at the stage of secretion. 

Growth zones, consisting mainly from microvillous cells along with intercalated cells are located in the 
posterior wall of human sphenoidal sinus mucosa. The results should be taken into account during histo- 
and cytologic analyses of human sphenoidal sinus mucosa. 

Keywords:  sphenoidal sinus, mucosa, psevdostrutifaed ciliated columnar epithelium.  
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КАРИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ ЧЕЛОВЕКА 

Целью данной работы было проведение кариометричних исследований псевдомногослойного 
мерцательного цилиндрического эпителия слизистой оболочки, которая выстилает разные стен-
ки клиновидной пазухи. Материал для исследования получили у 25 пациентов, умерших от причин 
не связанных с ЛОР-патологией.  

В ходе данного исследования определенно, что каждая стенка слизистой оболочки клиновид-
ной пазухи имеет свои морфологические особенности. Так на медиальной и латеральной стенках 
непосредственно на базальной мембране расположены короткие и длинные вставочные клетки, 
логарифм объема которых существенно не отличается, что свидетельствует об их гистогенети-
ческом родстве. Апикальное расположение имеют мерцающие клетки, которые составляют по-
давляющее количество высоко дифференцированных клеток.  
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Робота є фрагментом науково дослідної теми «Вплив біологічно-активних речовин епіфізу на морфофункціональний стан вісце-ральних систем організму тварин», зареєст-рованої в УкрІНТЕІ за № 0112U000481 
Постановка проблеми.Загальновідомо, що вплив на організм стресових факторів су-проводжується розвитком патологічного процесу, що проявляється морфологічною перебудовою майже всіх вісцеральних сис-тем. До стресової відповіді активно залуча-ється шишкоподібна залоза [1–4].  
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Однак, проведений аналіз літературних джерел вказує на незначну кількість науко-вих публікацій присвячених дослідженню гістофізіологічного стану шишкоподібної за-лози в експериментальних умовах хронічно-го стресу. Існуючі літературні дані мають фрагментарний і суперечливий характер, що обумовлює актуальність дослідження даної проблеми. 

Постановка завдання. Метою роботи було вивчення гістофізіологічного стану па-ренхіми шишкоподібної залози щурів в умо-вах хронічного стресу 
Матеріали та методи досліджень. Екс-периментальне дослідження проведено на 24 статевозрілих самцях щурів лінії Вістар, ма-сою 240–280 г. Експеримент тривав 30 днів. Тварини утримувались в стандартних умовах віварію, при природному освітленні. Почина-ючи з 20 дня експерименту, щурам моделю-вали хронічний стрес, поміщаючи в резерву-ар з водою, місткістю 10 л. на 1 годину для примусового плавання [7]. Температура води підтримувалася в межах 24–26°С. Тварин ви-водили з експерименту шляхом декапітації з використанням кетамінового наркозу із роз-рахунку 40 мг/кг маси тіла. Евтаназія тварин здійснювалася в чіткій відповідності з прин-ципами: «Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових ці-

В. В. ПШИЧЕНКО, В. В. ЛАБЕНКО  Вплив хронічного стресу на гістофізіологічний стан шишкоподібної залози щурів  
Передняя и нижняя стенки слизистой оболочки клиновидной пазухи человека также имеет 

свои индивидуальные особенности. Первый слой представлен аналогично короткими и длинными 
вставочными клетками. Второй слой занимают бокаловидные клетки в фазе выхода секрета, а 
апикально расположены бокаловидные клетки в фазе секреции.  

В задней стенке слизистой оболочки клиновидной пазухи человека расположены зоны роста с 
подавляющим содержанием микроворсинчатых клеток рядом со вставными клетками. Получен-
ные результаты необходимо учитывать при проведении гисто- и цитологичних исследований сли-
зистой оболочки клиновидной пазухи человека.  

Ключевые  слова :  клиновидная пазуха, слизистая оболочка, псевдомногослойный мерцатель-
ный цилиндрический эпителий. Стаття надійшла до редколегії 03.07.2014 
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В. В. ПШИЧЕНКО, В. В. ЛАБЕНКО м. Миколаїв 
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ГІСТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ 

СТАН ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ 
 

Метою даного дослідження був аналіз впливу хронічного стресу на гістофізіологічний стан 
шишкоподібної залози щурів. Матеріалом для дослідження служили епіфізи 24 самців щурів лінії 
Вістар. Виявлено, що у відповідь на експериментальні умови відбуваються гістофізіологічні зміни 
паренхіми органу, які виражаються в компактному розташуванні пінеалоцитів, збільшенні кілько-
сті темних пінеалоцитів, що займають переважно апікальну частина епіфізу, надмірному запов-
ненні ядер світлих пінеалоцитів конденсованим хроматином і слабо вираженими процесами гідра-
тації. Результати гістологічного дослідження свідчать про низьку функціональну активність 
шишкоподібної залози в експериментальних умовах.  

Ключові  слова :  шишкоподібна залоза, хронічний стрес, пінеалоцити. 


