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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-
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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-
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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. 
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лях» (Страсбург, 1986), а також «Загальних етичних принципів експериментів на твари-нах прийнятих першим національним кон-гресом з біоетики» (Київ, 2001).  Після вилучення шишкоподібної залози разом з прилягаючими до неї кровоносними судинами отриманий комплекс занурювали у фіксуючий розчин 10% нейтрального форма-ліну. За допомогою стандартних способів ма-теріал заключали в парафінові блоки, з яких виготовляли зрізи товщиною 4 мкм і фарбу-вали гематоксиліном і еозином. Отримані гістологічні препарати вивчали при різних збільшеннях мікроскопа «Primo Star Zeiss» з подальшим фотографуванням мікропрепара-тів цифровим дзеркальним фотоапаратом «Canon G10 Wide». 
Результати дослідження та їх обгово-

рення. Під час мікроскопічного дослідження препаратів епіфіза, встановлено, що в апіка-льній частині досліджуваного органу практи-чно постійно виявляються скупчення темних пінеалоцитів, що відрізняються інтенсивним базофільним забарвленням. Виявлено, що найбільш виражені скупчення темних пінеа-лоцитів зосереджені переважно в самій вузь-кій частині апікального відділу шишкоподіб-ної залози. В меншій кількості ці анатомічні структури розташовані на периферії її апіка-льного відділу. Можна відзначити тісний зв’язок у взаєминах між світлими і темними клітинними елементами паренхіми органа. Встановлено, що світлі пінеалоцити оточені тісно прилеглими темними клітинами (рис. 1). Виявлено, що на гістологічних зрізах ре-гіонів шишкоподібної залози, віддалених від її верхівки, загальна гістологічна картина виглядає менш базофільною, що свідчить про переважання в цих ділянках світлих пінеало-цитів. Темні пінеалоцити одиничні і розташо-вані переважно невпорядковано (рис. 2). Ва-жливо відзначити той факт, що клітинні еле-менти паренхіми епіфіза, як на периферії, так і в центрі органу розташовані компактно (рис. 2). Дана гістологічна особливість свід-чить про низький рівень синтетичних проце-сів. Виявлено, що на гістологічних препара-тах паренхіми шишкоподібної залози деяких піддослідних тварин відзначаються явища 

слабо вираженої гідратації цитоплазми окре-мих пінеалоцитів або їх груп. Встановлено, що подібні осередки гідратації пінеальних клітин локалізуються переважно в централь-ній частині, але іноді зустрічаються і на пери-ферії шишкоподібної залози. У таких клітин цілість і ступінь базофілії ядер практично зберігається, хоча в окремих випадках інтен-сивність забарвлення ядер знижується.  
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Рис. 1. Мікрофотографія клітинного складу паре-нхіми апікального відділу шишкоподібної залози щурів в умовах хронічного стресу. Забарвлення гематоксилін – еозин. Зб. × 100: 
1 – група темних пінеалоцитів;  

2 – капсула шишкоподібної залози;  3 – підкапсулярна кровоносна судина;  
4 – сліди проходження кровоносних судин;  5 – світлі пінеалоцити;  6 – внутрішньоорганний капіляр 

Рис. 2 Мікрофотографія клітинного складу центрального регіону шишкоподібної залози щурів в умовах хронічного стресу. Забарвлення гематоксилін – еозин. Зб. × 100: 
1 – темні пінеалоцити; 2 – світлі пінеалоцити;  

3 – підкапсулярні кровоносні судини;  
4 – Внутрішньоорганні кровоносні судини;  

5 – Внутрішньоорганні капіляри  



88 НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

Гідратація клітинних елементів викликає значне збільшення об’єму цитоплазми і в зв’язку з цим розтягнення цитолемми. Вияв-лено, що в окремих випадках гідратація цито-плазми викликає розрив цитолемми, в ре-зультаті чого цитоплазматична рідина вили-вається в мікрочасточки. Якщо такий процес виникає в більшості пінеалоцитів, то мікро-часточки повністю заповнюються цитоплаз-матичною рідиною. Встановлено, що в більшості світлих піне-алоцитів, ядерця практично не контурують. Цей факт пояснюється надмірним заповнен-ням каріоплазми базофільною речовиною (конденсованим хроматином). У більшості клітин хроматин не має однозначної структу-рної організації. Дана морфологічна особли-вість вказує на пригнічення функціональної активності окремих світлих пінеалоцитів [4, 6]. Разом з цим темні пінеалоцити мають ряд характерних морфологічних ознак, які відрізняють їх від світлих пінеалоцитів. По-перше, темні пінеалоцити відрізняються зна-чно меншими розмірами, порівняно зі світли-ми клітинами. По-друге, темні пінеалоцити відрізняються інтенсивно базофільним заба-рвленням [5].  
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Морфологічні прояви перебудо-ви клітинного складу паренхіми шишкоподі-бної залози свідчать про низький рівень її 

функціональної активності в експеримента-льних умовах хронічного стресу. Планується проведення досліджень щодо вивчення морфо-функціональних особливос-тей шишкоподібної залози при хронічному стресі в поєднанні з умовами порушеного фо-топеріоду. 
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V .  V .  P S H I C H E N K O ,  V .  V .  L A B E N K O Mykolaiv 
EFFECTS OF CHRONIC STRESS GISTOFIZIOLOGICAL  

STATE PINEAL GLAND RATS 
The aim of this study was to analyze the effect of chronic stress of the histological and physiological 

state of the pineal gland of rats. The material for the study were the epiphyses of 24 male Wistar rats.  
During the microscopic examination of preparations pineal gland, found in the apical part of the exam-

ined organ clusters are almost always dark pinealocytes, characterized by intense basophilic staining. Re-
vealed that the most pronounced accumulation of dark pinealocytes concentrated in the narrowest part of 
the apical department pineal gland. In a smaller number of these anatomical structures are located on the 
periphery of the apical department. It may be noted the close relationship in between the light and dark 
elements of the parenchyma cell body. Established that light pinealocytes surrounded closely surrounding 
dark cells. 

Morphological signs of rebuilding the cellular composition of the parenchyma of the pineal gland indi-
cate a low level of functional activity in the experimental conditions of chronic stress. 

Keywords:  pineal gland, stress, pinealocytes 
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Постановка проблеми. Мелатонін – це біологічно активна амфіфільна речовина, по-хідне тріптофану, яка виробляється в епіфізі, сітківці ока, стінках кишечнику та в деяких інших клітинах. Мелатонін, що синтезується в APUD-системі, використовується для ауток-ринної та паракринної дії. Мелатонін діє як сомногенний нейромедіатор, як гормон, що блокує синтез та секрецію статевих гормонів і поділ клітин (крім червоного кісткового мо-зку), стимулює імунну систему та найсильні-ший антиоксидант [1]. Мелатонін має прямі антиоксидантні властивості за рахунок вод-ню аміногрупи та ароматичного ядра, а та-кож опосередковані за рахунок ядерних реце-пторів, комплекс з якими гальмує експресію генів прооксидантних ферментів (ліпоксиге-наза, NO-синтаза) та активує експресію генів антиоксидантних ферментів (глюкозо–6-фос-фатдегідрогеназа, супероксиддисмутаза, ка-талаза, глютатіонпероксидаза) [2, 5, 12]. 

Раніше нами описані зміни стану крові при 55-денній гіпермелатонінемії у молодих щурів [9]. Але експериментальних даних про стан системи крові в умовах довготривалої гіпер-мелатонінемії у щурів недостатньо. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Аналіз джерел наукової літератури до-зволив визначити основні напрямки дослі-джень з питань впливу мелатоніну на окремі органи та системи: так Н. К. Маліновська, В. М. Анісімов, І. М. Кветной досліджували фа-ктори, які впливають на вміст мелатоніну у хворих на онкологію [1; 5]. Е. Б. Арушунян вивчав антистресовий ефект мелатоніну. Не-велика кількість робіт присвячена дослі-дженню впливу мелатоніну на функціонуван-ня печінки. Експериментальні дослідження на тваринах, що стосується ролі мелатоніну в регуляції функцій шлунково-кишкового тра-кту показали, що він здатний відновлювати 

С. В. СЕМЕНЧУК  Стан крові в умовах гіпермелатонінемії  
В .  В .  ПШИЧЕНКО ,  В .  В .  ЛАБЕНКО  Николаев 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ГИСТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС 

Целью данного исследования явился анализ влияниях ронического стресса на гистофизиологи-
ческое состояние шишковидной железы крыс. Материалом для исследования служили эпифизы 24 
самцов крыс линии Вистар. Выявлено, что в ответ на экспериментальные условия происходят 
гистофизиологические изменения паренхимы органа, которые выражаются в компактном распо-
ложении пинеалоцитов, увеличении количества темних пинеалоцитов, занимающих преимущест-
венно апикальную часть эпифиза, чрезмерном заполнении ядер светлых пинеалоцитов конденси-
рованным хроматином и слабо выраженными процесами гидратации. Результаты гистологиче-
ского исследования свидетельствуют о низкой функциональной активности шишковидной желе-
зы в экспериментальных условиях.  

Ключевые  слова :  шишковидная железа, хронический стресс, пинеалоциты Стаття надійшла до редколегії 11.07.2014 
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СТАН КРОВІ В УМОВАХ ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЇ 
Внаслідок короткострокової гіпермелатонінемії посилення антиоксидантного потенціалу за 

рахунок введення мелатоніну сприяє тенденції до гіпокоагуляції. Можна прийти до висновку, що 
при короткочасній гіпермелатонінемії мелатонін проявляє антиоксидантний ефект, хоча і в не-
значній мірі. 

Внаслідок 30-денної гіпермелатонінемії слід відмітити, що в цілому намічається тенденція до 
розвитку гіперкоагуляції. Концентрація МДА суттєво збільшилась, а активність СОД та глюта-
тіонпероксидази зменшилась. Таким чином, адаптаційні можливості організму в даних умовах 
сприяють розвитку гіперкоагуляції при зміні прооксидантно-антиоксидантного балансу сироват-
ки крові. 

Ключові  слова :  гіпермелатонінемія, мелатонін, гемокоагуляція, прооксидантно-антиокси-
дантний стан, лейкоцитарна формула. 


