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ВСТУП 

 

В Україні за останні роки ріст захворюваності на риніти, риносинуїти та 

ринофарингіти сягнув 489,9 на 100000 населення. Якщо розглядати структуру 

хворих, госпіталізованих до ЛОР-стаціонару, то кількісний показник пацієнтів 

із запальними захворюваннями носа і приносових пазух складає 52% [96]. 

Необхідно відзначити важливу роль клиноподібної пазухи в патології інших 

приносових пазух. Гострі і хронічні сфеноїдити рідке явище як самостійні 

захворювання. Частіше вони виникають у поєднанні із запальними процесами 

інших приносових пазух, в першу чергу, задніх комірок решітчастої кістки 

[96]. Крім того, не можна забувати про тісний анатомо-топографічний зв'язок 

клиноподібної пазухи з органами порожнини черепа, що при її патології може 

призводити до розвитку тяжких внутрішньочерепних ускладнень [55,64]. 

Тривалий час даний синус, завдяки малодоступному анатомічному 

розташуванню, залишався недостатньо вивченим. С.К. Боенко [2002] взагалі 

називав його «чистою дошкою або чорним ящиком» [54]. Розвиток сучасної 

медичної науки, насамперед рентгенологічної і ендоскопічної техніки, вже 

дозволив прояснити питання стосовно розвитку, анатомічної будови, 

топографо-анатомічних зв’язків, особливостей кровопостачання і іннервації 

клиноподібної пазухи [72,85].  

Клиноподібна пазуха, як і інші приносові пазухи,є частиною верхніх 

дихальних шляхів, тому її слизова оболонка – це перший бар’єр, який 

запобігає потраплянню агресивних агентів до внутрішнього середовища 

організму. Слизова оболонка клиноподібної пазухи вкрита 

псевдобагатошаровим війчастим циліндричним епітелієм [14,15,23,136]. На 

сьогоднішній день значно розширилися можливості щодо її морфологічного 

дослідження (морфометричні, гістохімічні, імуногістохімічні) [56,145]. 

Морфологічні зміни при патологічних станах з’являються раніше клініко-

функціональних. Знання нормального стану слизової оболонки клиноподібної 
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пазухи є необхідною умовою точної ранньої діагностики її захворювань. 

Виходячи з цього, ми вважаємо за доцільне розширити знання про 

гістоструктурну організацію слизової оболонки кожної окремої стінки 

клиноподібної пазухи у людей різного віку. 

Через дихальні шляхи щодня проходить до 10000 л повітря, що містить 

пил, органічні та неорганічні частинки, мікроорганізми, резистентність до яких 

обумовлена дією системи місцевого захисту. Ось чому в сучасній науці велика 

увага приділяється вивченню факторів місцевого імунного нагляду 

[9,17,46,108]. Але роботи, що до вивчення цього питання, стосовно слизової 

оболонки, яка вкриває клиноподібну пазуху, носять фрагментарний характер, 

що не дає чіткого уявлення про структуру і морфологічні особливості 

місцевого імунітету псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію 

даного синусу. 

Таким чином, зазначені обставини визначають актуальність і доцільність 

подальшого вивчення структурної організації і морфологічної особливості 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 

кожної окремої стінки клиноподібної пазухи у людей різного віку та факторів, 

які підтримують тканинний гомеостаз у слизовій оболонці клиноподібної 

пазухи людини. 
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1. СУЧАСНІ ТА КЛАСИЧНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АНАТОМІЧНИХ, 

ГІСТОЛОГІЧНИХ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ 

 

В останній час науковці і практичні лікарі велику увагу приділяють 

вивченню клиноподібної пазухи. Це пов’язано з появою нових можливостей 

для діагностики і лікування захворювань даного синусу [5,29,85]. До широкого 

впровадження в теоретичну і практичну оториноларингологію сучасних 

методів дослідження клиноподібна пазуха вважалась найбільш 

труднодоступною серед усіх інших приносових пазух [30,54,80,177]. Але 

патологічні процеси клиноподібної пазухи явище достатньо поширене [30,95]. 

На комп’ютерних томограмах, які зроблені пацієнтам, що потрапили для 

хірургічного лікування з приводу захворювань приносових пазух, запалення 

клиноподібного синусу виявлене в 34,1% [72]. Згідно з літературними даними, 

при судово-медичному дослідженні клиноподібної пазухи на трупному 

матеріалі загиблих внаслідок суїциду сфеноїдити були виявленні у 63,3% 

погиблих, але під час життя з приводу сфеноїдита жоден з них не лікувався. З 

цього питання є думка, що сфеноїдит може призводити до діенцефаліту, який, 

в свою чергу, викликає зниження емоційного стану, інколи, навіть, до суїциду 

[36,54,69]. С.А. Проскуряков (1939), М.Д. Кажлаев (1930) при проведенні 

краніоцефалометричних і краніографічних досліджень секційного матеріалу 

клиноподібної пазухи у близько 10% випадків виявляли запалення даного 

синусу, але при житті у пацієнтів цей діагноз веріфікований не був жодного 

разу [11,44,45,106]. 

Останні 10-15 років ситуація і в Україні значно покращується завдяки 

появі нових методів діагностики і лікування захворювань клиноподібної 

пазухи [6,146]. В першу чергу, мова йде про ендоскопічні, комп’ютерно-

томографічні, магнітно-резонансні методи дослідження хворих [5,6,46]. 

Ендоскопія приносових пазух дозволяє візуалізувати особливості анатомічної 

4



будови пазух, оцінити стан слизової оболонки, наявність та стан вивідного 

отвору, виявити сторонні тіла, грибкові ураження, провести біопсію ураженої 

слизової оболонки та ін. [180,200]. 

Р.Г.Анютин (1990) пропонує при підозрі на ураження клиноподібної 

пазухи обов’язково проводити її комп’ютерну томографію для виявлення 

розмірів, варіантів будови, кісткових деформацій, наявності патологічних 

процесів (запалення, пухлин, сторонніх тіл і т.п.) [53,55,64]. Крім того, на 

сьогоднішній день існує можливість виконувати постобробку зображень 

комп’ютерної і магнітно-резонансної томографії. Це різноманітні маніпуляції 

зі знімками для підвищення їх інформативності: виділення і збільшення 

певних ділянок, проведення гістографічного аналізу, підвищення просторового 

та контрастного розрішення, отримання трьохмірних зображень і тощо. 

[71,205,248]. Дані методи дають можливість діагностувати складні 

захворювання клиноподібної пазухи [7,180,187,264]. Але, не зважаючи на 

великий науковий прорив у дослідженні даного синусу, існують певні питання 

взаємовідносин клиноподібної пазухи з іншими приносовими пазухами, 

потребують уточнення питання гістологічної будови слизової оболонки, що 

вкриває різні стінки даної пазухи, не з’ясовані питання особливостей імунного 

нагляду у слизовій оболонці. 

Одним із перших вивченням клиноподібної пазухи займався Габрієле 

Фаллопій (ок.1523-9.10.1562). Потім тривалий час вона залишалася 

маловивченою. Інтенсивного дослідження вона набула з початку ХХ століття 

[44,45,48,49,106,139,140,171]. Клиноподібна пазуха вивчалася разом з іншими 

приносовими пазухами. Особливу увагу вивченню комірок решітчастої пазух 

приділяли М.С. Скрипніков (1967,1986), О.М. Проніна (1990), верхньощелепну 

пазуху досліджували П.М. Ковтуновський (1973), Л.Г. Кривега (1988) та ін. 

[65,100,101,117,118]. На даний час вже отримані дані про розміри 

клиноподібної пазухи, її пневматизацію, можливі особливості анатомічної 

будови, шляхи кровопостачання, іннервації, лімфовідтоку і т.п. [87,92,124]. 
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Клиноподібна пазуха (sinus sphenoidalis) являє собою парну порожнину, 

що роз’єднана міжпазушною перегородкою [60,61,76]. А.В. Пирог (1992) 

виявляла випадки, коли в міжпазушній перегородці знаходяться отвори і 

відбувається сполучення між правою та лівою половинами [92]. Б.Г. Макар 

(2010) описував невелику поперечну перегородку між переднім і заднім 

відділами клиноподібної пазухи на правому боці. Інколи міжпазушна 

перегородка проходить не строго у сагітальному напрямку, а відхиляється в 

правий або лівий бік [76]. У порівнянні з іншими приносовими пазухами 

клиноподібний синус має найбільш виражену анатомічну мінливість 

[30,35,36,80,89]. 

Клиноподібна пазуха утворюється внаслідок резорбції кісткової тканини 

в тілі клиноподібної кістки. M. Augier (1931) розглядав її як велику комірку 

решітчастої кістки, що занурилася у сусідню кістку. С.А. Проскуряков (1939) 

вважав, що клиноподібна пазуха – це самостійна порожнина, зародки якої він 

знаходив у плодів 3-4 міс. у вигляді випинань мезенхіми і епітелію порожнини 

носа [106]. У новонароджених існує зачаток клиноподібної пазухи в хрящовій 

масі тіла клиноподібної кістки і відкривається у верхню носову раковину 

[175]. Її передньозадній розмір дорівнює 4,0±0,4 мм, поперечний -  0,8±0,04 

мм, вертикальний-2,2±0,03 мм [75]. З віком слизова оболонка клиноподібної 

пазухи ще більше випинається у клиноподібну кістку і за даними Л.М. 

Ковалевой, Е.К. Мефодовской (2000) клиноподібні пазухи у дітей 3-7 років 

достатньо пневматизовані [55]. Б.Г. Макар (2004) вважає, що у дітей 

дошкільного віку переважає вертикальний розмір клиноподібної пазухи (15-17 

мм) і тому синус має овальну форму [74]. К пубертатному періоду 

клиноподібні пазухи уже займають все тіло клиноподібної кістки, а розмір 

вивідного отвору становить близько 2 мм [171]. Пневматизація клиноподібної 

пазухи майже закінчується в юнацькому віці, але повного становлення набуває  

до 30-40 років [13,63]. Після 45-50 років відбувається збільшення об’єму 
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пазухи, більшість авторів цей факт пов’язує зі стоншенням стінок пазухи та 

резорбцією кісткової тканини [13,63]. 

Дослідження відмічають і статеві відмінності у розвитку клиноподібної 

пазухи: у дівчат 8 років третина тіла клиноподібної кістки вже пневматизована 

у 25%, а у хлопчиків цього ж віку в 2 рази рідше. До 10-15 років ступінь 

пневматизації майже вирівнюється [13]. 

У зрілому віці розміри клиноподібної пазухи мають широкий діапазон: 

ширина (поперечний розмір) становить від 14,2 до 32,8 мм, довжина 

(передньозадній розмір) – від 12,5 до 41,5 мм, висота (вертикальний розмір) – 

12,4 до 26,5 мм [35]. Середні показники становлять: ширина – 14 мм, довжина 

– 18 мм, висота – 16 мм. Об’єм правої половини КП становить від 0,8 до 3,7 

см3, лівої – 1,2-4,1 см3. М.С. Дашкевич (1964) вважає, що середні показники 

об’єму клиноподібного синусу вар’їрують у межах 2,9-6,5 мл [24]. 

Об’єм пазухи залежить від форми черепа людини: він найбільший у 

доліхоцефалів, найменший - у брахіцефалів [48,49]. Виділяють три найбільш 

поширені форми sinus sphenoidalis: глибока і висока, середньої (або великої) 

глибини і середньої висоти та невеликої глибини і висоти [35]. Перший тип, на 

думку авторів, характерний для брахіцефалів, другий – для мезоцефалів, третій 

– для доліхоцефалів. В той час, як С.З. Пискунов, Г.З Пискунов (2001) 

вважають, що при брахіморфній формі черепа розміри пазухи малі, тому 

синусити зустрічаються частіше [195]. На думку вчених, це пояснюється 

малими розмірами вивідних отворів, що призводить до розладів 

мукоциліарного транспорту в клиноподібних пазухах. Але французькі вчені 

іншої думки. Існує крилатий вислів, що «Инфекция любит большие синуси» 

(цит. по С.А. Проскурякову, 1939). А.С. Киселев, Д.В. Руденко (2004) 

стверджують про більшу розповсюдженість інфекційних процесів у 

приноcових пазухах великих об’ємів [53]. 
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Вчені вимірювали не лише об’єм КП, а і її площу. За даними літератури, 

у чоловіків найменша площа КП складає 120 мм2, у жінок-140 мм2, найбільша 

площа у чоловіків-650 мм2, у жінок-630 мм2 [83]. 

Клиноподібна пазуха має шість стінок. Передня стінка формує задньо-

верхню частину порожнини носа. Її товщина менша за інші стінки 

клиноподібної пазухи. Передня стінка обернена до порожнини носа, її 

медіальна частина зайнята клиноподібної раковиною, а латеральна прилягає до 

задніх комірок решітчастої кістки. Тому в передній стінці КП виділяють 2 

частини: 

 - носову; 

 -решітчасту. 

 В носовій частині, яка розташована поблизу верхньої стінки КП, 

знаходяться клиноподібно-решітчасті кишені, куди відкриваються отвори 

задньої групи приносових пазух [28]. У даних сфеноетмоїдальних кишенях 

знаходяться і aperture sinus sphenoidalis. Вивідний отвір КП відкривається у 

сфеноетмоїдальну кишеню на рівні заднього краю верхнього носового ходу. В 

ділянці даних отворів слизова оболонка утворює складки, тому при запальних 

процесах порушується адекватний аерообмін і мукоциліарний транспорт 

[30,95]. Форма співустя залежить від віку і від ступеню пневматизації пазухи: 

при незначній пневматизації воно округлої форми або у вигляді «крапки», при 

середніх об’ємах пневматизації – овальної, при великих об’ємах – 

щілиноподібне [141]. С.А. Проскуряков (1939) описав вісім різноманітних 

форм вивідного отвору КП: овальний, круглий, щілиноподібний, 

грушоподібний, у вигляді кишені, крапки, півмісяця, трикутний [106]. Розміри 

апертури при неушкодженій слизовій оболонці коливаються в межах від 0,5 до 

7мм, частіше 2-3мм. 

Задня стінка знаходиться в товщі тіла клиноподібної кістки, а при 

значній пневматизації наближується до базілярної частини потиличної кістки. 

8



Товщина її становить 0,5-2,5мм. До задньої поверхні тіла клиноподібної кістки 

прилягає варолієв міст. 

Верхня стінка спереду межує з передхіазмальною борозною, а в середній 

та задній частині – з турецьким сідлом. Її товщина коливається від 0,1мм до 

10мм; в середньому 1-2мм. Цю стінку утворюють малі крила клиноподібної 

кістки і турецьке сідло. Поряд з цією стінкою розташовані гіпофіз, перехрест 

зорового нерву, внутрішня сонна артерія, кавернозний синус, tr. olphactorius. 

До верхньої стінки прилягає частина лобної частки головного мозку [47]. При 

значній пневматизації КП, коли процес охоплює все тіло клиноподібної кістки, 

може виникати риногений арахноїдит [53]. 

Нижня стінка КП своїм переднім краєм утворює дах носової порожнини і 

являє собою верхню межу хоан, задня частина нижньої стінки частково 

приймає участь у формуванні склепіння носоглотки. В латеральній частині під 

нижньою стінкою проходить крилоподібний канал [106]. Товщина нижньої 

стінки КП в середньому складає 3мм, у деяких випадках вона може досягати 

12мм. 

Медіальна стінка КП – це перегородка клиноподібних пазух, яка 

проходить у сагітальному напрямку і розділяє КП на праву і ліву частини. 

Іноді вона може бути зміщена від серединної лінії, що обумовлює асиметрію 

клиноподібних пазух [35,76,92]. Збільшення однієї половини КП призводить 

до збільшення діаметру вивідного отвору на відповідному боці і зменшення 

його діаметру на протилежному [76]. Міжпазушна перегородка виходить за 

межі передньої стінки і утворює дзьоб, який зростається з перпендикулярною 

пластиною решітчастої кістки [47]. Інколи медіальна стінка має дефекти: 

шипи, гребені, С- або S- подібну форму, іноді буває подвоєною [92]. В 

останньому випадку кількість камер у КП може бути збільшена. В деяких 

випадках перегородка може бути відсутня або неповна [44,45,98]. Частіше всі 

вищезгадані явища, згідно літературних даних, спостерігаються у людей віком 

за 50 років. Це пояснюється резорбцією клиноподібної кістки з утворенням 
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різних кишень, дігестенцій, неповних перегородок і т.п. [36,49,98]. Товщина 

перегородки досить варіабельна, від декількох мм до 8-10мм. Існують 

варіанти, коли медіальна стінка закінчується в ділянці каналу внутрішньої 

сонної артерії або в ділянці каналу зорового нерва [6]. 

Латеральна стінка тонка до 2 мм, ззовні покрита твердою мозковою 

оболонкою, в дублікатурі якої проходить кавернозний синус та a. carotis 

interna. У більшості випадків внутрішня сонна артерія утворює випинання 

латеральної стінки. В окремих випадках при комп’ютерно-томографічному 

обстеженні виявляється так званий інтрасфеноїдальний пролапс внутрішньої 

сонної артерії, критерієм якого є занурення артерії у клиноподібну пазуху 

більш ніж на одну третину її діаметра [6]. При значній пневматизації КП 

зовнішня стінка може приймати участь у формуванні медіальної стінки орбіти 

та fissurae supraorbitalis. Таким чином, відбувається топографо-анатомічний 

зв’язок латеральної стінки КП з II, III, IV, VI парами ЧМН, n.opticus, 

v.supraorbitalis. Неврит зорового нерва при сфеноїдиті описаний багатьма 

авторами  [20,105]. В літературі описують випадки гострого гнійного 

сфеноїдиту, який ускладнений парезом n. abducens [131]. Інколи на 

латеральній стінці розташовані дігестенції і тоді слизова оболонка КП має 

безпосередній контакт з твердою мозковою оболонкою і судинно-нервовим 

пучком fissurae supraorbitalis [47]. Ось чому при патологічних процесах КП 

іноді виникає «синдром Клода-Бернара-Горнера», а в деяких випадках і 

тяжкий ринусогений менінгоенцефаліт [130,131]. 

Анатомо-топографічні зв’язки КП з прилеглими органами вже довгий час 

є об’єктом прицільного вивчення. М.В. Нерсеян і співав. (2005) виявили, що 

частою причиною ураження КП є анатомічні особливості будови 

внутрішньоносових структур (деформація перегородки носа, частіше це 

гребінь або шип перегородки носа в задніх відділах на боці ураження КП), 

бульозна гіпертрофія верхньої та середньої носової раковини, поліпозний 

етмоїдит, часткова атрезія хоан, сінехії порожнини носа, тобто все те, що 
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сприяє блокуванню отвору КП [118]. Тому оперативне втручання для усунення 

запальних змін в КП повинно проводитися одночасно з втручанням у 

порожнину носа [7,85]. 

Крім того, велика увага приділяється анатомо-топографічним 

взаємовідношенням КП та задніх комірок решітчастого лабіринту [117,118]. Ці 

комірки мають назву сфеноїдальних або клітин Оноді [30]. За допомогою 

комп’ютерної томографії вивчав топографо-анатомічні структури лицевого 

черепа, що описують такі варіанти взаєморозташування КП і сфеноїдальних 

комірок: 

- Сфеноїдальні комірки можуть занурюватися у клиноподібну 

пазуху; 

- Сфеноїдальні комірки розташовуються збоку КП, зменшуючи 

її об’єм; 

- При значних розмірах сфеноїдальних комірок їх можуть 

помилково сприйняти за клиноподібну пазуху. 

Кровопостачання КП ретельно вивчалося на кафедрі оперативної хірургії 

та топографічної анатомії ВДНЗ України «УМСА». Встановлено, що різні 

стінки мають свої власні джерела кровопостачання: передня і нижня стінки 

кровопостачаються за рахунок магістральних судин, які входять у порожнину 

пазухи через вивідний отвір. Це гілки верхньощелепної, висхідної глоткової та 

очної артерії. Верхня і задня стінки васкулярізуються за рахунок пенентрації 

гілок середньої і задньої менінгеальних артерій. Медіальна і латеральна стінки 

отримують кров за рахунок анастомозів між судинами, які входять у 

порожнину пазухи і гілок менінгеальних артерій. Венозний відтік від 

передньої і нижньої стінок здійснюється низхідним шляхом. Від передньої і 

задньої стінок венозна кров висхідним шляхом потрапляє у печеристий синус 

твердої мозкової оболонки. Від медіальної і латеральної стінок слизової 

оболонки КП венозний відтік відбувається за рахунок сплетень, що 

розташовані на інших стінках клиноподібної пазухи [92]. Венозна система має 
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велику кількість анастомозів із венами очниці, порожнини носа, 

крилоподібним і орбітальним сплетеннями [47]. В.В. Харченко (2002), 

вивчаючи розташування судин мікроциркуляторного русла в слизовій 

оболонці верхніх дихальних шляхів, визначив, що в глибоких прошарках 

слизової оболонки залягають крупні артерії і вени, мікросудини та венозні 

синуси займають середню залозисту частину. Постепітеліальні ділянки 

насичені судинами капілярного і посткапілярно-венулярного типів [134,135]. 

Лімфатична система складається з поверхневих та глибоких судин. 

Напрямок відвідних лімфатичних судин відповідає ходу основних 

кровопостачаючих слизову оболонку артерій [67].  

Важливу роль у фізіології приносових пазух має вегетативна нервова 

система [410]. Парасимпатичні та симпатичні нервові гілки приносових пазух 

контролюють тонус гладкої мускулатури судин слизової оболонки та секрецію 

залоз слизової оболонки. Чутлива іннервація клиноподібних пазух 

здійснюється заднім решітчастим нервом, носовими гілками другої гілки 

трійчастого нерва і крилопіднебінним вузлом. Чутливі гілочки слизової 

оболонки мають розгалужені анатомічні та функціональні зв’язки з 

парасимпатичною нервовою системою [107]. Активація парасимпатичної 

вегетативної системи через чутливий компонент – це захисний механізм 

слизової оболонки дихальних шляхів при попаданні до них сторонніх тіл [117]. 

Власне внутрішня поверхня КП вкрита слизовою оболонкою, яка 

складається з псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію та 

сполучнотканинної пластинки, яка безпосередньо зв’язана з окістям 

клиноподібної кістки [35,66,73,126,142,152]. Епітеліальний пласт 

розташований на базальній мембрані товщиною 5 мкм, яка складається з 

тонкого шару аморфної речовини [7,27]. Безпосередньо під базальною 

мембраною розташовуються ретикулінові волокна [112]. Іноді базальні 

клітини епітелію проникають в базальну мембрану [27].  
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Власна пластинка (lamina propria) розташовується під базальною 

мембраною. Вона складається з колагенових, еластичних та ретикулінових 

волокон і клітинних елементів. До останніх належать фібробласти, фіксовані 

макрофагі, лімфоцити, тучні клітини і плазмоцити [27,112]. 

Згідно сучасних уявлень епітеліальний шар повітряносних шляхів 

здорової людини складається з таких клітин: війчастих, келихоподібних, 

перехідних або проміжних, базальних, нейроендокринних і щіткових [86,90]. 

Даний від епітелію згідно класифікації А. Хема, Д. Кормака (1983) містить 

п’ять типів клітин: війчасті, келихоподібні, мікроворсинчасті, вставні (короткі 

і довгі) та ендокринні [100,103,104,116,136]. Ю.А. Афанасьев, Н.А. Юрина 

(2002) виділяють такі різновиди клітин: війчасті, мікроворсинчасті, базальні і 

келихоподібні [8,15,13,49]. 

Війчасті клітини мають клиноподібну форму [25,31]. Широка поверхня 

війчастої клітини обернена до апікальної часті епітеліального шару і містить 

від 100 до 200 війок, які складаються з мікротрубочок, і утворюють щіткову 

кайму [57,97,161,182].  Війки мають довжину 5-15 мкм  і близько 0,2 мкм 

діаметр [136]. Остов війок складається з мікротрубочок, з яких 9 пар (дуплети) 

розташовані периферійно, а дві одинарні (сінглети) у центрі. 

 В цитоплазмі під кожною війкою розташовується базальне тільце. Це 

базальне тільце являє собою коротку циліндричну структуру, стінка якої 

складається з 9 пучків мікротубочок, по 3 в кожному пучку. Такий пучок 

отримав назву триплета. Дев’ять триплетів утримуються фібрілярним 

матеріалом і утворюють стінку циліндру [23,97,136]. Рух війок виникає за 

рахунок однонаправленого переміщення мікротрубочок. Енергія для цього 

забезпечується АТФ, яка розщеплюється дінеїном [97,109]. Частота руху війок 

до 25 за сек. Ритм руху залежить від в’язкості слизу. Згущення або 

розрідження сповільнює швидкість руху війок [113,143]. Механізм очищення 

слизової оболонки клиноподібної пазухи від пилових частинок ті 

мікроорганізмів називається мукоциліарним транспортом [22,96,168]. Відомо, 
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що однією з необхідних умов виникнення патологічних змін у слизовій 

оболонці носа та приносових пазух є пригнічення мукоціліарного транспорту, 

а точніше, зменшення частоти рухів війок або їх дезорієнтація 

[11,88,99,128,129]. И.А. Ким і Е.В. Носуля (2007) виявили у більшості хворих 

із захворюваннями слизової оболонки носа дискинезію і порушення 

циклічності міліарної активності війчастого епітелію, а М.А. Завалий (2006) – 

зменшення кількості правильно орієнтованих війок, інколи вони навіть 

заміщуються парусоподібними цитоплазматичними вип’ячуваннями [50]. 

Вузька частина війчастих клітин досягає  базальної мембрани і утворює бокові 

цитоплазматичні відростки, які начебто вкривають базальну мембрану [14,27]. 

Ядра розташовані поблизу основи клітин. Вони мають однакову округлу 

форму, каріоплазма містить рівномірно розподілений хроматин і одне ядерце, 

що розташоване або в центрі, або екстрацентрально [51,52]. Цитоплазма даних 

клітин світла і містить мало мітохондрій. Також в цитоплазмі зустрічаються 

рибосоми та лізосоми різноманітного виду [27]. 

Інший вид клітин, що досягають вільної поверхні епітеліального пласту, 

келихоподібні. Це одноклітинні слизові залози, які, продукуючи муцин – 

слизистий секрет, зволожують вільну поверхню псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію [93,158]. Разом з поступовим 

однонаправленим рухом війок у бік носової порожнини вони виконують 

мукоциліарний транспорт [33]. Форма клітини і ядра, розташування органел 

залежить від фази секреторного циклу. Келихоподібні клітини, які знаходяться 

у фазі синтезу секрету, мають призматичну форму і розташовані в глибині 

епітеліального пласту. Келихоподібні клітини у фазі накопичення секрету 

мають подовжену форму. У них вузька основа, що прилягає до базальної 

мембрани. Широка частина знаходиться на рівні щіткової частини війчастих 

клітин і містить інтенсивно ШИК-позитивний забарвлений секрет [158]. Ядро 

розташовується в базальній частині, а над ним комплекс Гольджі, від якого 

відокремлюються пухирці слизу. Клітини у фазі виділення секрету 
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розташовуються поверхнево і мають пінистий вигляд, негомогенно 

забарвлюються ШИК-реактивом. Слиз накопичується в апікальній частині і 

декретується шляхом екзоцитозу [14]. Іноді зустрічаються келихоподібні 

клітини, які містять на апікальній поверхні ворсинки [27]. 

Співвідношення війчастих клітин до келихоподібних становить 5:1 

[34,96]. Г.З. Пискунов (2002) вважає, що деякі ділянки епітеліального пласту 

представлені окремими видами диференційованих клітин. Ю.А. Гасюк (2000) в 

своїй роботі також описує, що кожна стінка верхньощелепної пазухи містить 

переважну кількість тих чи інших клітин [30]. Особливості гістологічної 

будови кожної окремої стінки клиноподібної пазухи не вивчалися. 

Мікроворсинчасті (щіткові, стовбчасті) клітини характеризуються 

наявністю на вільній поверхні правильно розташованих мікроворсинок, які 

представляють собою цитоплазматичні вирости, що не мають базальної ніжки 

[64,90,136]. Ці клітини отримали назву щіткових тому, що їх мікроворсинки 

мають вигляд волосків щітки. Органели в даних клітинах розвинуті 

задовільно. Згідно даних А. Хема і Д. Кормака ці клітини виконують 

резорбтивну функцію і можливо в процесі диференціювання утворюються як 

війчасті, так і келихоподібні клітини. Деякі автори відносять ці клітини до 

нейросекреторних [136]. 

Короткі вставні клітини (камбіальні, базальні) мають клиноподібну 

форму, але своєю широкою частиною вони, навпаки, розташовані на базальній 

мембрані [23,136]. Їх вузька частина не досягає поверхні епітелію, тому вся 

поверхня останнього вкрита війками. Ядро відносно велике, органели не 

розвинуті. Існує думка, що завдяки цим клітинам епітелій прикріплюється до 

базальної мембрани [14]. Вони містять велику кількість кератинових 

філаментів і зв’язані з іншими клітинами за допомогою десмосом, а з 

базальною мембраною – полудесмосом [15,97]. И.К. Есипова, М.А. Мягкова 

(1975) вважають, що з цих клітин утворюються келихоподібні [27]. На даний 

час встановлено, що короткі вставні клітини мають відношення до системи 
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HLA (англ. human leucocyte antigens), яка виконує в епітеліальній тканині 

функцію гомеостазу [38,39]. 

Довгі вставні клітини також не доходять апікальною частиною до 

поверхні епітеліального шару [15,136,142]. Ядра розташовані поблизу 

базальної мембрани, органели розвинуті помірно. Вважається, що довгі вставні 

клітини здатні диференціюватися у війчасті, келихоподібні і мікроворсинчасті 

[34,84,96]. Ауторадіографічні дослідження з Н3-тімітідіном встановили, що із 

вставних клітин утворюються келихоподібні і мікроворсинчасті, а значно 

пізніше з’являються і війчасті клітини (цит. по Stockinger, 1970). 

Власна пластина слизової оболонки дуже тонка в порівнянні з 

аналогічною пластинкою порожнини носа і складається з рихлої волокнистої 

неоформленої сполучної тканини, яка містить велику кількість еластичних 

волокон. У ній залягають кінцеві відділи малих серозних і слизових залоз, 

вивідні протоки яких відкриваються на поверхні епітелію [96,100,118]. Слизові 

залози продукують більш рідкий секрет, ніж келихоподібні клітини, і це 

сприяє евакуації крупних пилових частинок. Секрет цих залоз разом з 

секретом келихоподібних клітин виділяється на поверхню епітелію [23]. 

Власна пластинка слизової оболонки носа рясно васкуляризована і містить 

багаточисельні артерії, капіляри і вени [92,96]. Про вени необхідно сказати, що 

вони тонкостінні з продольним та циркулярним напрямком гладких м’язів. 

Тому при деяких станах вони можуть переповнюватись і збільшувати товщину 

слизової оболонки, що порушує евакуацію слизу и приводить до розвитку 

захворювань слизової оболонки клиноподібної пазухи [181]. Крім того, у 

власній пластинці слизової оболонки зустрічаються деякі клітинні елементи: 

лімфоцити, плазмоцити, нейтрофіли [112]. 

Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій клиноподібної 

пазухи разом з надепітеліальними структурами складають мукоциліарну 

систему, що виконує захисну функцію слизової оболонки завдяки 

мукоциліарному транспорту, сорбції та імунному контролю [22,64,113,168]. 
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Під терміном «надепітеліальні структури» розуміють секрет, який 

виробляється келихоподібними клітинами та серозними і слизистими 

залозами. За хімічним складом він містить білки, мукопротеїди і ліпіди (жирні 

кислоти та фосфоліпіди) [22,32,52]. Слиз, який виробляється слизовими 

(келихоподібними) клітинами складається з двох шарів. Зовнішній (гель, від 

лат. gelo - застигаю) товщиною близько 2 мкм – в’язкий, еластичний, пружний, 

що сприяє прилипанню пилових частинок, утриманню їх на поверхні і 

запобіганню контакту з епітеліоцитами [71,109,128]. Він водонепроникний, 

тому сприяє зволоженню слизової оболонки. Внутрішній золь (від нім. Sol.- 

колоїдний розчин) товщиною 5 мкм забезпечує вільний рух війок. До складу 

слизу входять наступні компоненти: вода-95%, протеїни-3%, жири-1%, іони-

1% [10,19,148,164]. 

Визначну роль у захисті від факторів зовнішнього середовища відіграють 

місцеві імунологічні реакції, пов’язані, як з псевдобагатошаровим війчастим 

циліндричним епітелієм, що вкриває певні органи, так і з підлеглим до нього 

підслизовим шаром. Імунологічні реакції відбуваються завдяки тканинному і 

гуморальному імунітету. Тканинний імунітет філогенетично більш давній, ніж 

гуморальний, і пов’язаний з реакцією Т-лімфоцитів [26,62,130]. Гуморальний 

імунітет здійснюється завдяки В-лімфоцитам за участю судинної  реакції 

[43,110]. Найбільш описані в літературі місцеві імунні реакції в епідермісі 

шкіри та багатошаровому плоскому епітелії з ороговінням. Так в даному типі 

епітелію репрезантивними клітинами, що безпосередньо реагують з 

бактеріальними та іншими факторами, є фіксуючі внутришньоепітеліальні 

макрофаги. Серед останніх розрізняють дендритні клітини і так звані клітини 

Лангерганса, які безпосередньо реагують на зміни зовнішнього середовища і 

зумовлюють не тільки проліферацію клітин багатошарового епітелію, а і їх 

диференціацію. Саме завдяки макрофагальній функції вищеназваних клітин 

утворюються імунологічні детермінанти, які в подальшому обумовлюють 

реакцію або Т- , або В- системи лімфоцитів, тобто зумовлюють імунітет. 
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Сучасна уява про місцевий імунітет поєднує реагування всіх клітин 

лімфоїдного ряду, які містяться у слизових оболонках, у інтеграції з 

макрофагами, нейтрофілами, еозинофілами, тучними клітинами та іншими 

клітинами сполучної тканини і епітелію [42,111,138,172]. Специфічні захисні 

механізми слизових оболонок утворюють зовнішній бар’єр і отримали назву 

імунної системи слизових оболонок, яка включає в себе імунокомпетентні і 

допоміжні клітини, імуноглобуліни, цитокіни. 

В імунній системі слизових оболонок умовно виділяються дві ділянки: 

- Індуктивна (лімфоїдна тканина); 

- Ефекторна (безпосередньо слизова оболонка) [144]. 

В першій ділянці відбуваються процеси розпізнавання, презентації 

антигену і формується популяція антиген-специфічних лімфоїдних клітин. У 

верхніх дихальних шляхах індуктивна ланка представлена лімфоїдним 

глотковим кільцем Пирогова-Вальдегейера [40,41]. 

В ефекторній ділянці, тобто в слизовій оболонці накопичуються Т-

лімфоцити, які забезпечують клітинно-опосередковані форми захисту 

слизових оболонок [16,18]. 

Імунологічний захист слизової оболонки верхніх дихальних шляхів 

складається з двох ліній захисту. Перша лінія захисту обумовлена 

макрофагами, нейтрофілами, специфічними антитілами і неспецифічними 

біологічно активними речовинами (муцин, лізоцим, лактоферін та ін.) 

[112,132]. Згідно сучасних уявлень, імунна відповідь ініціюється антигеном с 

наступним втягуванням хелперних і ефекторних клітин для його нейтралізації 

[19,62].  

Першими клітинами, з якими контактує зовнішній агент (бактерії, віруси 

та ін.), що потрапив у внутрішне середовище організму, є тканнині 

макрофаги[151,157]. Макрофаги (у пер. «великий пожирач») – це один з типів 

фагоцитів. Довгий час вважали, що макрофаги утворюються з мезенхимальних 

клітин тієї чи іншої тканини[160]. На сьогоднішній день, завдяки 
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радіоавтографічним методам, відомо про походження макрофагів, як і 

плазмоцитів, з клітин-імігрантів [165,180]. Макрофаги беруть свій початок з 

моноцитів, які потрапляють в тканини з кровоносного русла [180]. Молоді 

макрофаги розташовані в тканинах відносно вільно і мають округлу форму 

[85,136]. За даними світлової мікроскопії ці клітини відносно великих розмірів 

з вакуолезованною цитоплазмою, що містить різноманітні включення [Шехтер 

А.Б., 1989]. Ядра овальні, краї клітин ворсинчасті, цитоплазма відносно 

щільна, містить багато чисельні лізосомальні гранули. Старі макрофаги 

стискаються іншими клітинними елементами і тому набувають витягнутої та 

кутової форм. Деякі макрофаги мають значну кількість псевдоподій, що надає 

клітинам неправильної форми [173,181]. В овальних макрофагах ядро овальної 

форми і розташоване екстрацентрально. За розміром дані ядра відносно 

невеликі, хроматин в них достатньо конденсований. Гранулярний 

ендоплазматичний ретикулум в макрофагах розвинутий слабо, решта органел 

розвинуті задовільно. Ці клітини поглинають агресора і фагоцитують 

[160,165]. У процесі розщеплення утворюються мікробні пептиди, які 

макрофаг представляє Т-лімфоцитам [20,132,150]. Таким чином, макрофагі 

являються антиген-представляючими клітинами (равно як і дендритні клітини, 

клітини Ларгенганса і т.п.). Н.В. Медуницин (1986) описує, що невисока 

концентрація макрофагів призводить до незначної активації Т-лімфоцитів [81]. 

У той час, як В.И. Селедцов, А.П. Суслов (1988), навпаки, вважають, що 

діяльність макрофагів контролюється Т-лімфоцитами. Останні на антигенний 

стимул виробляють регуляторні для макрофагів фактори [115]. Р.М. Хаитов 

(1983) стверджує, що регуляторами імунної системи є Т-лімфоцити і 

макрофаги, а В-лімфоцити являються ефекторними клітинами, що декретують 

антитіла [70,130,133]. На сьогоднішній день відомо про супресуючу дію В-

лімфоцитів. Більшість авторів все ж такі вважають антигенпредставляючими 

клітинами моноцити, макрофаги, дендритні клітини, клітини Лангерганса, Т-

хелпери [26,81,130].  
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Т-лімфоцити (Thymus-залежні) здійснюють спектр клітинних реакцій 

імунітету. Утворюються Т-лімфоцити з поліпотентної стовбурової клітини 

червоного кісткового мозку, а їх антигеннезалежна диференцировка 

відбувається в тимусі. Активований Т-лімфоцит розміром 9-10мкм, ядро 

містить декілько ядерець, цитоплазма базофільна [56,60]. 

У подальшому Т-клітини розпізнають клоноспеціфічну антигенну 

детермінанту, яка представлена на молекулах аннтигенпрезентуючих клітин 

(Dembic Z., Haas W. Et al.,1986). Розпізнавання антигену здійснюється за 

допомогою Т-клітинного рецептора (ТКР, ТАГРР). Зв’язування антигену 

відбувається завдяки двом ланцюгам даного рецептора – α/β або σ/γ [26,127]. 

Даний гетеродимер на клітинній мембрані експресований разом з молекулою 

СД3 [109,110]. СД3 забеспечує передачу сигналу о взаємодії ТКР з антигеном 

всередину клітини. 

Контакт Т-лімфоцита зі специфічним антигеном призводить до 

антигензалежного диференціювання [43,57]. Після розпізнавання антигену Т-

лімфоцити проліферують і утворюють клон певної специфічності, який і 

реалізує імунну відповідь [81,133]. Існують дві субпопуляції Т-лімфоцитів: Т-

хелпери (СД3+СД4+) і цитотоксичні Т-клітини (СД3+СД8+). Імуногістохімічні 

дослідження дозволяють вірогідно виявити Т-лімфоцити та їх популяції 

[133,144]. 

В-лімфоцити приймають участь у реакціях гуморального імунітету. Вони 

також утворюються у червоному кістковому мозку. Там же відбувається 

антигеннезалежний етап дозрівання і диференційювання під дією В-активіну 

[43]. Активований В-лімфоцит має на клітинній мембрані поверхневий 

рецептор (ВКР, ВАГРР). Останній являє собою комплекс, що складається з 

мономірної молекули IgM і двох трансмембранних білків Ig-альфа і Ig-бета 

[26]. Вказані Ig-альфа і Ig-бета відіграють таку ж роль, як і молекула СД3 для 

Т-лімфоцитів: приймають участь в передачі сигналу всередину В-лімфоцита 

після його контакту з антигеном. Для ідентифікації В-лімфоцитів 
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використовують маркери диференціювання СД19, СД20, СД22. С.В. Сорокин, 

Н.И. Мартиросова (1988) визначають, що проліферацію В-лімфоцитів 

регулюють гуморальні фактори (інтерлейкин, інтерферон і т.п.) та Т-

лімфоцити [123]. Р.В. Хаитов (2000) вважає, що даний процес регулюється Т-

хелперами [131]. Під дією останього відбувається первина імунна відповідь, 

яка полягає в перетворенні В-лімфоцитів в плазмоцити і В-клітини пам’яті. 

Плазмоцити продукують імуноглобуліни різних класів (IgG, IgA, IgM, IgE) 

[136]. Ці клітини легко розпізнати по відсутності на поверхні клітини 

мембраних Ig і великій кількості гранулярного ендоплазматичного ретикулуму 

і апарату Гольджі. Вони великих розмірів (11-15 мкм), малорухомі. Тривалість 

їх життя декілька діб. Одна клітина здатна синтезувати до трьох класів 

імуноглобулінів [42,43]. В-клітини-пам’яті не здатні виробляти антитіла і зовні 

мають вигляд неактивних малих В-лімфоцитів, але тривалість їх життя значно 

більша останніх. Їх функція необхідна для вторинної імунної відповіді 

(секреція великої кількості антитіл при повторному контакті з даним 

антигеном) [43,110]. Слід відзначити, що виділений плазмоцитами IgA в 

навколосудиному підслизовому шарі функціонально не активний, так, як 

згідно з науковими джерелами, містить велику кількість дисульфідних груп. 

Активним до мікробів або вірусів він стає тоді, коли проходить по 

міжепітеліальним щілинам і з дисульфідних перетворюється в сульфидридні 

(SH) групи. Дана система активації IgA вперше описана в 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії бронхів і названа 

бронхоасоціативною лімфоїдною тканиною (БАЛТ) [10,19]. Отже, 

гуморальний імунітет здійснюється за рахунок системи В-лімфоцитів, 

трансформації останніх в плазмоцити з наступною секрецією останніми Ig. 

Деякі автори описують, що крім продукції Ig, В-лімфоцити мають і 

цитотоксичні властивості [70]. 

Не менш важливу роль у тканиному гомеостазі і розвитку місцевих 

імунних реакцій відіграють особливості топографії мікросудин підслизового 
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шару , а також періваскулярні клітинні інфільтрати, що безпосередньо 

мігрують із кровоносного русла. Слід відзначити, що мікросудини можуть по 

різному реагувати на зовнішне середовище, так крім місцевих розладів 

кровообігу (гіперемія, ішемія) особливістю мікросудин є здатність до 

ангіогенезу.  

Ангіогенез - це утворення кровоносних судин [170,179]. У нормі він 

спостерігається лише в ендометрії у фолікулярній фазі менструального циклу, 

в плаценті і при загоєнні ран. Кровоносна і лімфатична судинні системи 

розгалуженні у кожному органі і тканині організму, доставляючи клітинам 

поживні речовини і кисень, забезпечуючи в організмі циркуляцію рідини і 

різних сигнальних молекул. Виникнення кровоносної судинної системи - одна 

з перших подій в ембріогенезі. В період раннього ембріонального розвитку 

мезодермальні клітини диференціюються в гемангиобласти, що є загальними 

попередниками як кліток гемопоезу, так і ендотеліальних кліток, що дають 

почало кровоносним судинам. При подальшому диференціюванні з 

гемангиобластов утворюються ангиобласти, агрегація яких приводить до 

формування кров'яних острівців. Потім в результаті злиття кров'яних острівців 

виникає первинне судинне сплетення, що складається з дрібних капілярів 

сформованих клітинами ендотелію. З формуванням первинного судинного 

сплетення завершується стадія васкулогенеза, і всі подальші перетворення 

судинної мережі відбуваються в процесі ангіогенезу, при якому нові судини 

утворюються з тих, що вже існують. На стадії ангіогенезу первинне судинне 

сплетення значно розширюється за рахунок розгалуження капілярів і 

перетворюється на високоорганізовану судинну мережу. Ангіогенез 

починається з локального руйнування стінки раніше існуючої судини, 

активації проліферації і міграції клітин ендотелію. Клітини ендотелію 

збираються в трубчасті структури, довкола яких надалі формуються стінки 

судин. При подальшому дозріванні судинної мережі капіляри зливаються в 

крупніші судини, артерії і вени. Стінки капілярів і дрібних судин 
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представляють собою один шар кліток (періцитів), тоді як стінки артерій і вен 

утворені декількома шарами гладком'язових кліток. Періцити - це клітки 

мезенхимального походження, онтогенез яких поки що до кінця не з’ясований. 

Вони є гетерогенною популяцією клітини, що володіють здібністю до 

диференціювання в мезенхимальні клітини іншого типа, такі як гладком'язові 

клітини, фібробласти і остеобласти [170]. Періцитам властиві деякі 

характеристики гладком'язових, проте до цих пір не ясно, чи є періцити і 

гладком'язові клітки фенотипічними варіантами однієї і тієї ж лінії клітин або 

вони походять від різних попередників. Таким чином, судини складаються з 

двох основних типів кліток: клітин ендотелію і клітин, що формують стінки 

судин. Тому для розуміння механізмів ангіогенезу важливо зрозуміти процеси, 

регулюючі біологічну активність цих видів клітин, і їх взаємодію один з одним 

[170,179]. У дорослому організмі утворення і зростання нових судин 

знаходяться під суворим контролем [176]. Ці процеси активуються лише в 

певних умовах, наприклад при загоєнні ран. Для організму важливо суворо 

регулювати збалансоване функціонування цієї системи, оскільки як 

надлишкове утворення кровоносних судин, так і недостатність розвитку цієї 

системи ведуть до серйозних захворювань. Стає зрозумілим, що виникнення і 

дозрівання нових судин є украй складні і скоординовані процеси, які 

вимагають послідовної активації цілої серії рецепторів і безлічі лігандів. При 

ангіогенезі ендотеліальні клітки виходять з властивого їм стану спокою 

(швидкість подвоєння їх популяції зростає майже в 100 разів), починають 

ділитися і утворюють ендотеліальну бруньку, яка прориває базальну мембрану 

і вростає в сполучну тканину. Активацію ендотеліальних клітин забезпечують 

чинники зростання, які утворюються в самих ендотеліальних клітинах, а також 

компоненти позаклітинного матриксу . Припинення дії цих чинників повертає 

ендотеліальні клітки в стан спокою. Найбільш показовим, з точки 

імуногістохімії, маркером ендотелію і процесів ангіогенезу є СД-34.  

23



Процес ангіогенезу неможливий без клітинної проліферації, 

імуногістохімічним маркером якої є білок Кі-67 [51,137,153]. Білок Кі-67 

виявляється тільки в ядрах клітин у фазах G1, S, G2 та під час мітозу 

[156,162,176]. Після мітозу, при переході клітин у G0, білок Кі-67 швидко 

катаболізується і не зустрічається в ядрах інтерфазних клітин [156]. 

Концентрація даного білка збільшується від фази G1 до мітозу [153,163,169]. 

Відомо, що в пресинаптичний період білок виявляється переважно в 

ядришках, а в постсинаптичному періоді інтенсивно забарвлюється 

нуклеоплазма [164,166,167]. 

Таким чином, проведений літературний пошук виявив, що не існує 

єдиної думки про морфофункціональну структуру слизової оболонки  

сфеноїдального синуса. А, незважаючи на численні дослідження, спрямовані 

на вивчення імунологічного нагляду в слизовій оболонці верхніх дихальних 

шляхів, дані стосовно дослідження особливостей імунопатогенезу в 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелію взагалі поодинокі 

та носять фрагментарний і суперечливий характер. 
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2. МОРФОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ  

ОБОЛОНКИ КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ 

Об´єктом дослідження дисертаційної роботи була клиноподібна пазуха 

людини та її слизова оболонка, дослідження якої проводилося на трупному 

матеріалі людей, померлих від причин не пов´язаних з ЛОР-патологією. Забір 

слизової оболонки клиноподібної пазухи відбувався в умовах приміщення 

судово-медичного моргу Бюро судово-медичної експертизи Управління 

Охорони Здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. 

У своїй роботі ми використовували вікову періодизацію, яка була 

прийнята Міжнародним симпозіумом по віковій періодизації у Москві в 1965 

році. Отримані дані занесені в таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількісний розподіл об´єктів дослідження від статі та віку 

 

Вікові 

групи 

Вік Кількість об´єктів: 

чоловіки жінки Всього 

Перший період 

зрілого віку 

22-35 років у 

чоловіків, 21-

35 років у 

жінок 

5 1 6 

Другий період 

зрілого віку 

36-60 років у 

чоловіків, 36-

55 років у 

жінок 

20 4 24 

Похилий вік 61-74 років у 

чоловіків. 56-

74 років у 

жінок 

8 9 17 

Старечий вік 75-90 років  1 2 3 

Ітого: 34 16 50 

 

Для отримання слизової оболонки ми використовували доступ до 

клиноподібної пазухи запропонований Абрикосовим А.И. (1948). Ця методика 

заснована на вскритті клиноподібної пазухи з боку верхньої стінки тіла 

клиноподібної кістки [1]. Для цього ми використовували долото, яке 
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розташовували у фронтальному положенні дещо попереду від отворів зорових 

нервів. Далі ударами молотка занурювали долото на 1 см. Переміщуючи 

долото в сагітальне положення праворуч від турецького сідла, ми повністю 

його видаляли. Таким чином, ми потрапляли у клиноподібну пазуху.  

Після цього за допомогою шприца на 1-2 хв. вводили в клиноподібну 

пазуху 2 мл 10% розчину формалину для фіксации слизової оболонки і 

виконували її забір. Даний метод дозволяє отримувати материал слизової 

оболонки виключно клиноподібної пазухи, якщо мова ведеться про її ретельне 

вивчення. Попередньо фіксована введенням 10% розчину формалину, слизова 

оболонка стає щільніше, що полегшує її відділення від підслизового шару. 

Крім цього, завдяки ущільненню структури тканини, можна отримувати 

слизову оболонку з кожної окремої стінки (латеральної, медиальної, верхньої, 

нижньої, передньюї, задньої) клиновидної пазухи для прицільного вивчення 

гістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних особливостей її 

структурних елементів.  

У подальшому тканини заключали в парафін за загальновідомою схемою 

[82]. З цією метою слизову оболонку клиноподібної пазухи людини на 2 тижні 

занурювали у 10% розчин формаліну, кількість якого у 25 разів перевищувала 

об’єм самого гістологічного матеріалу. На протязі даного терміну розчин 

формаліну періодично поновлювався. 

Для проведення гистолочічного, гістохімічного, імуногістохімічного та 

морфометричного досліджень використовували парафінові блоки слизової 

оболонки клиноподібної пазухи людини. Для отримання зрізів 

використовували мікротом зі станцією прийому зрізів (Microm HM-340), що 

дозволило готувати серійні зрізи та проводити вищезгадані дослідження. 

Парафінові зрізи товщиною 4-6 мкм забарвлювали гематоксиліном та еозином 

за стандартною методикою та піддавалися ретельному мікроскопічному 

дослідженню. 

Морфометричні вимірювання виконувалися в типових гістоструктурних 
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ділянках слизової оболонки клиноподібної пазухи людини, причина смерті 

яких не пов’язана з ЛОР-патологією [3]. Вивчали не менше 200 клітинних 

елементів, попередньо збільшених після микрозйомки до 2000 разів. 

На фотографіях проводили виміри великого (D) і малого (d) діаметрів 

ядер клітинних елементів, за якими складали двохвимірні емпіричні 

розподілення. Підраховували логарифм об’єму ядра, що приймався за еліпсоїд 

обертання за формулою 2.1: 

lg V=lg d2D k 3;                                         (2.1) 

 

де D- великий діаметр ядра, 

    d- малий діаметр ядра, 

    k- коефіцієнт збільшення [2,125]. 

У кожному спостереженні складали гістограми логарифму об’єму ядра 

(каріограми) і вивчали поліморфізм ядер за наявністю піків ядерних класів, 

також визначали відстань центра ядра від базальної мембрани[12,21]. 

Для гістохімічного дослідження використовували забарвлення за 

Маллорі, ШИК-альциановим синім, модифіковане забарвлення 

Бергман+ШИК-альциановий синій та комбіноване забарвлення Харт+Ван-

Гізон. Епітелій, що вкриває слизову оболонку клиноподібної пазухи, 

характеризується різним вмістом функціонуючих клітин 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію і забеспечує 

очисний кліренс повітря, яке потрапляє в дихальні шляхи. Дані літератури 

свідчать, що очисний кліренс відбувається завдяки наявності у війчастих 

клітин війок, які рухаються в одному напрямку. Війки прикріплені до 

базальних тілець і розташовані на апікальній частині клітин. Враховуючи, що 

до складу як війок, так і стержнів, які знаходяться у цитоплазмі, входить 
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гідрофобний білок тубулін нами запропоноване його гістохімічне виявлення 

забарвленням за Маллорі.  

Келихоподібні клітини, на відміну від війчастих, у своїй цитоплазмі 

містять різного виду кислі та нейтральні глікозаміноглікани. Функція останніх 

обгортати пилові часточки та мікробні агенти завдяки секрету з наступною їх 

евакуацією. З метою їх виявлення нами запропоноване забарвлення ШИК-

альціановим синім, при цьому кислі глікозаміноглікани набувають синього 

кольору, а нейтральні мукопротеїди забарвлюються у червоний. Проте, 

недоліком даного метода є слабке забарвлення ядер. Ось чому нами 

запропонований новий комплексний метод гістохімічного забарвлення 

Бергман+ШИК+альціановий синій. Завдяки даному методу нами вперше 

отримано взаємовідношення між келихоподібними та стовпчастими 

клітинами. Таким чином запропоновані види гістохімічних реакцій 

дозволяють оцінити функціональні особливості окремих високо 

диференційованих (келихоподібних, війчастих та стовпчастих) клітин 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 

клиноподібної пазухи. Враховуючи, що функціональні особливості вище 

названих клітин можуть змінюватись у віковому аспекті, нами проведена їх 

порівняльна характеристика у осіб зрілого, похилого та старечого віку. 

В основі імуногістохімічного методу дослідження лежить специфічна 

взаємодія поліклональних або моноклональних антитіл з антигенами тканини, 

яка виявляється завдяки відповідній мітці на світлооптичному рівні. Дана 

методика дозволяє виявляти різноманітні структурні елементи, рецептори та 

продукти синтезу клітин та позаклітинного простору. Для виявлення реакції 

зв’язування антиген-антитіло використовуються різноманітні системи 

візуалізації.  

У новітніх системах останнього покоління для цього використовують 

полімерні молекули декстранів, на яких містяться вторинні антитіла, 

імуногенні до первинних, та численні молекули пероксидази. Це дозволило 
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скоротити імуногістохімічне дослідження до двох кроків та підвищити його 

чутливість та специфічність, насамперед за рахунок виключення із системи 

біотину, що використовувався у системах попередніх поколінь та інколи 

призводив до помилково позитивних результатів. Пероксидаза - фермент, 

виділений з кореня хрону, розщеплює перекис водню та призводить до 

відкладення хромогену DAB (3-діамінобензидина тетрахлорід), що 

проявляється в забарвлені продуктів реакції в інтенсивно коричневий колір, і, 

таким чином, дозволяє ідентифікувати місце зв’язування шуканого антигену з 

моноклональним антитілом.  

У нашому дослідженні зрізи товщиною 4-6 мкм наносили на спеціальні 

адгезивні предметні стекла SuperFrost Plus, потім депарафінізовували 

відповідно до прийнятих стандартів. У зв’язку з тим, що при фіксації в 

формаліні відбувається порушення структури антигенних детермінант, яке 

призводить до зниження їх імуногенності, необхідним етапом ІГХ 

дослідження було проведення теплової індукції епітопного (антигенного) 

звороту (HІER - heat іnductіon of epіtope retrіeval), в результаті якого 

відновлювались антигенні властивості тканини. Ми використовували 

нагрівання в цитратному буфері з рН=6,0 в автоклаві (8 хвилин при 

температурі +1210С) із симетричним розташуванням стекол у кюветі. Значення 

рН буферного розчину має важливе значення і для деяких антитіл може мати 

різні показники, наприклад 6,3 або 9,0. Крім того, повинні витримуватися 

параметри експозиції та температури демаскування, порушення яких може 

привести до неповного відтворення антигенів або, навпаки, неспецифічного 

зв’язування антитіл, а також зморщування та відпадання зрізів. 

У нашому дослідженні в якості первинних використовувалися 

моноклональні антитіла до CD68  - маркер макрофагів, гістіоцитів (клон KP1, 

Dako), CD34 – маркер ендотелію, попередників лімфопоезу (клон QBEnd 10, 

Dako), CD3 – pan-T-маркер (клон SP7, Lab Vision), CD 20  pan-В-маркер (клон 

L26, Lab Vision), Ki-67 – маркер проліферації, а саме клітин, що увійшли у 
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клітинний цикл (клон SP6, Lab Vision). Для кожного маркера виконувалися 

контрольні дослідження з метою виключення помилково позитивних або 

помилково негативних результатів.  

Важливими умовами специфічних та якісних імуногістохімічних реакцій 

є правильно підібраний титр антитіл, а також час і температура інкубації. Ми 

використовували інкубацію зрізів з первинними антитілами у вологих камерах 

при температурі 23 - 250С протягом 30 хвилин. Титр антитіл підбирався 

індивідуально для кожного маркера з використанням у якості розчинника 

спеціального розчину antіbody dіluent (Dako).  

Наступний етап імуногістохімічного дослідження проводили з 

використанням системи візуалізації останнього покоління UltraVision LP (Lab 

Vision). Вторинні антитіла, що містили велику кількість молекул пероксидази 

хрону, наносили на зрізи та інкубували у вологих камерах протягом 30 хвилин 

з промиванням у ТРИС-буферному розчині між кожним етапом протягом 10 

хвилин. Ідентифікація реакції проводилася завдяки нанесенню хромогену 

(DAB (Lab Vision)) під контролем мікроскопа протягом від 20 секунд до 3 

хвилин, з проявом у вигляді темно-коричневого забарвлення специфічних 

структур в залежності від маркеру (ядерна, цитоплазматична, мембранна 

реакція).  

Для диференціювання структур тканин зрізи додатково забарвлювали 

гематоксиліном Маєра протягом 1-3 хвилин. Наступна дегідратація і 

включення у бальзам здійснювалися згідно розповсюдженим методикам. 

Мікроскопію проводили за допомогою світлового мікроскопа «Olympus 

BX 41» поєднаному з фотокамерою фірми  «Olympus» «С 3040-А DUP» з 

використанням об’єктивів ×10, ×20, ×40, ×100.  
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3. ГІСТОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ І ЇЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 

 

3.1. Гістологічні особливості псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію слизової оболонки клиноподібної пазухи людини 

 

Проведенні гістологічні дослідження псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію, що вистилає різні стінки клиноподібної пазухи. При 

цьому верхню стінку отримати не вдалося і наше дослідження стосується 

медіальної, латеральної, нижньої, передньої та задньої стінок.  

На основі проведених гістологічних досліджень встановлена певна 

різниця співвідношення клітин псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію на тих чи інших стінках. 

На медіальній і латеральній стінках зустрічається псевдобагатошаровий 

війчастий циліндричний епітелій з великим вмістом війчастих клітин. Останні 

на своїй поверхні містять велику кількість війок, які забезпечують завдяки 

своєму скороченню евакуацію пилових частинок. Ядра війчастих клітин 

утворюють шар найближчий до апікальної поверхні. Келихоподібні клітини 

містять секрет, який дещо відтісняє ядро до базальної мембрани. Ближче 

інших до базальної мембрани розташовані ядра коротких і довгих вставних 

клітин. Під базальною мембраною розташований підслизовий шар, що містить 

мікросудини, які не мають чітко визначеного просвіту і навколо них 

розташовані фібробласти і фіброцити з витягнутими ядрами. Особливу увагу 

слід призначити до наявності в більш глибоких шарах підслизової оболонки 

великих судин, які утворюють між собою багаточисельні анастомози. Дані 

судини відносять до кавернозного синуса. Вони мають зигзагоподібний 

просвіт і добре розвинуті пучки циркулярних або косих гладком’язових 

волокон (рис.3.1.1). 
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Проведено мікроскопічне дослідження псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію медіальної і латеральної стінок слизової оболонки 

клиноподібної пазухи на великому збільшенні (рис.3.1.2). 

Встановлено, що війчасті клітини мають війки. Ядра цих клітин мають 

овальну чи округлу форму і розташовані поблизу апікальної поверхні 

багаторядного псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію. 

Середнє місце розташування ядер займають стовбчасті (мікроворсинчасті) 

клітини, а безпосередньо до базальної мембрани прилягають короткі або довгі 

вставні клітини. 

Слизова оболонка передньої і нижньої стінок клиноподібної пазухи, як 

свідчать результати нашого дослідження, на відміну від медіальної і 

латеральної стінок, представлена переважно келихоподібними клітинами. 

Даний тип епітелію представлений на рис.3.1.3. При забарвленні гематоксилін-

еозином на тонких зрізах епітелій слизової оболонки складається із 

келихоподібних та вставних клітин. Секреторні  клітини на власній апікальній 

поверхні не мають війок і мають келихоподібну форму. В залежності від фаз 

секреторного циклу їх ядра розміщуються або поблизу апікальної поверхні, 

або, завдяки накопиченню секрету, ядра келихоподібних клітин відтісняються 

до базальної мембрани. Ядра коротких і довгих вставних клітин мають 

двохрядну структуру поблизу базальної мембрани.  Підслизова основа 

слизової оболонки клиноподібної пазухи представлена пухкою сполучною 

тканиною, до складу якої входять багаточисельні мікросудини, а також 

фібробласти і фіброцити. 

З метою визначення співвідношення клітинних елементів 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію передньої і нижньої 

стінок слизової оболонки клиноподібної пазухи нами проведені мікроскопічні 

дослідження на більшому збільшенні. Встановлено, що на відміну від 

попереднього типу псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію 

в даній ділянці в переважній більшості зустрічаються келихоподібні і 
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мікроворсинчаті клітини. Перші, в залежності від накопичення в цитоплазмі 

секрету, мають різне розташування ядра по відношенню до базальної 

мембрани. У фазу накопичення секреторні гранули невеликі, поодинокі, а 

потім збільшуються в розмірах і скупчуються на верхівці клітини, що придає 

клітині форму  келиха. У фазу секреції секреторні гранули зливаються і 

шляхом екзоцитоза клітини випорожнюють свій секрет на поверхню 

епітеліального шару. Мікроворсинчаті (стовбчасті) клітини містять витягнуте 

ядро в центральній частині цитоплазми. Нарешті, поблизу базальної мембрани 

розміщуються вставні клітини. Вони трикутної або витягнутої форми з 

округлим або овальним ядром, що містить конденсований гетерохроматин. Під 

базальною мембраною розташовані мікросудини серед пухкої сполучної 

тканини (рис.3.1.4). 

У слизовій оболонці задньої стінки клиноподібної пазухи, як свідчать 

результати серійних гістологічних зрізів, переважно зустрічаються зони росту 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію. Останні, на відміну 

від псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію попередніх 

стінок, характеризуються вегетаціями епітелію в підлеглу сполучну тканин. 

Слід відзначити, що зони росту взагалі представлені великим вмістом 

мікроворсинчатих клітин, які мають хаотичне розташування і різну форму 

ядер. Серед мікроворсинчатих клітин постійно зустрічаються келихоподібні 

клітини з різним вмістом секрету в цитоплазмі, проте війчасті клітини 

зустрічаються поодиноко. Підслизовий шар, що розміщується в зоні росту 

складається з пухкої сполучної тканини з великим вмістом мікросудин. 

Періваскулярно виявляються багаточисленні дрібні лімфоїдні клітини з 

округлим ядром і слабо вираженою цитоплазмою (рис.3.1.5). 

З метою визначення структурної організації зон росту нами проведено 

більш детальне мікроскопічне дослідження на великому збільшенні, 

представлене на рис.3.1.6. Встановлено, що короткі та довгі вставні клітини 

розміщені на нечітко контурованій базальній мембрані, а іноді і проростають її 

33



у вигляді вегетацій в підлеглу пухку сполучну тканину Вочевидь, що саме 

завдяки цьому вони мають різну відстань центра ядра по відношенню до 

базальної мембрани. 

Підводячи підсумок результатів проведених гістоструктурних 

досліджень псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію з 

мікроскопічним вивченням будови різних стінок слизової оболонки даної 

пазухи, можна прийти до висновку: 

- в структурному аспекті слизової оболонки спостерігається 

різне співвідношення клітин псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію, точніше у медіальній і латеральній стінках 

розташовані переважно війчасті клітини, в передній і нижній стінках 

– келихоподібні, в задній стінці – зони росту з переважними вмістом 

мікроворсинчастих клітин.  

 

3.2. Гістохімічні особливості слизової оболонки різних стінок 

клиноподібної пазухи 

 

Епітелій, що вкриває слизову оболонку клиноподібної пазухи, 

характеризується різним вмістом функціонуючих клітин 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію. Вочевидь, що саме 

завдяки функціональним особливостям складових частин епітелію 

відбувається очисний кліренс повітря, яке потрапляє в дихальні шляхи. Дані 

літератури свідчать, що очисний кліренс забезпечується завдяки наявності у 

війчастих клітин війок, які рухаються в одному напрямку. Війки прикріплені 

до базальних тілець і розташовані на апікальній частині клітин. Враховуючи, 

що до складу як війок, так і їхніх стержнів, які знаходяться у цитоплазмі, 

входить гідрофобний білок тубулін нами запропоноване гістохімічне його 

виявлення забарвленням за Маллорі. 
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Проведені на малому збільшенні гістохімічні дослідження слизової 

оболонки медіальної і латеральної стінок клиноподібної пазухи свідчать, що 

при забарвленні способом Маллорі апікальна поверхня війчастих клітин 

представлена багаточисельнимим війками, які з’єднуються між собою, 

утворюючи хвилеподібну поверхню і на їх поверхні знаходяться поодинокі 

частинки пилу. Слід відзначити, що ніжки війок (базальні тільця) знаходяться 

безпосередньо в цитоплазмі, маючи базофільне забарвлення, і утворюють 

Маллорі-позитивні диски. Ці диски, які розташовані під апікальною частиною 

клітки, придають цитоплазмі ущільненого вигляду. Відомо, що базальне тільце 

являє собою центріоль і завдяки останнім утворюються війки. Ближче до 

апікального полюса знаходяться ядра війчастих клітин, які мають витягнуту 

або овальну форму і базофільне забарвлення. Дані ядра, як буде показано в 

наступних морфометричних дослідженнях, знаходяться на певній відстані від 

базальної мембрани (39,79±0,15 мкм) (рис.3.2.1). 

Вказане положення підтверджується результатами досліджень 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію на більшому 

мікроскопічному збільшенні. Так, війчасті клітини в переважній більшості 

знаходяться в стадії інтерфази і їх ядра, маючи витягнуту форму, слабо 

базофільні. Проте, звертає на себе особливу увагу, що поряд з війчастими 

клітинами в середньому шарі псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію постійно зустрічаються мікроворсинчасті клітини. В даних клітинах в 

більшому ступені спостерігаються фігури мітотичного поділу (рис.3.2.2).  

Виходячи з отриманих даних, можна стверджувати, що гомеостаз 

війчастих клітин здійснюється за рахунок мітозу вставних і мікроворсинчатих 

клітин з подальшою їх диференціацією у війчасті клітини. Вище описана 

мікроскопічна характеристика, як показують результати наших досліджень, 

характерна для осіб зрілого віку. 

У осіб похилого і старечого віку структура псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію медіальної і латеральної стінок 
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клиноподібної пазухи дещо змінюється за своїми гістохімічними 

характеристиками. На першому етапі виявляється руйнування війок війчастих 

клітин і утворення на їх апікальних поверхнях гомогенних альціан-позитивних 

глобул, при цьому ядра війчастих клітин зміщуються до базальної мембрани з 

утворенням навколо них перінуклеарних вакуолей, а вся цитоплазма 

інтенсивно забарвлюється у червоний колір. Вочевидь, що за рахунок 

деструктивних змін війчастих клітин у підлеглій сполучній тканині 

утворюється багаточисленна лімфоплазмоцитарна інфільтрація (рис.3.2.3). 

У подальшому в слизовій оболонці медіальної і латеральної  стінок 

клиноподібної пазухи спостерігається заміщення війчастих клітин 

келихоподібними. Так звана келихоподібна трансформація війчастих клітин. 

Останні набувають інтенсивного темно-фіолетового кольору, а келихоподібні 

клітини мають світло-блакитне забарвлення цитоплазми (рис.3.2.4). 

Як показує мікроскопічне дослідження, при гістохімічному забарвленні 

способом Маллорі епітелій слизової оболонки передньої і нижньої стінок 

клиноподібної пазухи переважно представлений келихоподібними клітинами, 

на апікальних поверхнях яких визначається наявність глобулоподібних, 

забарвлених в темний колір, частинок, в склад яких іноді входять пилові 

агенти. На відміну від війчастих клітин у келихоподібних клітин війки 

відсутні, проте сама цитоплазма представлена різними за забарвленням (від 

світло- до темно-жовтого кольору) секреторними гранулами, що відтісняють 

ядра на периферію до базальної мембрани. Сама базальна мембрана має чіткі 

контури і підлеглий до неї підслизовий шар, який складається з Маллорі-

позитивних колагенових волокон. Під даним шаром знаходиться більш рихла 

сполучна тканина у вигляді розрізнених пучків колагенових волокон. Нарешті, 

за межами останнього шару знаходяться більш крупного калібру артеріоли і 

вени, які оточені щільними волокнистими структурами, що забарвлюються в 

червоний колір. Дані судини кровопостачають як безпосередньо слизову 

оболонку клиноподібної пазухи, так і окістя (рис.3.2.5). 
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При комплексному забарвленні Бергман+ШИК+альціановим синім 

можна отримати деякі особливості структури, як псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію, що вкриває слизову оболонку передньої 

стінки клиноподібної пазухи, так і розташованої під ним пухкої сполучної 

тканини, представлені на рис.3.2.6. 

Встановлено, що апікальна поверхня епітелію вкрита багаточисельнимим 

апікальними альціан-позитивними виростами, що місцями десквамуються. 

Цитоплазма келихоподібних клітин має світло-блакитний колір, при цьому, в 

залежності від наявності в них секрету, ядра цих клітин зміщуються від 

апікального до базального кінця. При цьому поблизу вільного кінця ядро 

округле, а в ділянці базальної мембрани воно серпоподібне. Не менш 

важливим у визначені морфологічної будови війчастого епітелію слизової 

оболонки передньої і нижньої стінок клиноподібної пазухи є виявлення у 

вставних клітинах наявності в цитоплазмі ШИК-позитивних структур. ШИК-

позитивні структури, згідно даних літератури, зустрічаються як у вигляді 

структурних глікопротеїдних комплексів, що знаходяться у тонофібрилах для 

утворення каркасу клітин, так і, з іншої точки зору, для забезпечення клітин 

високоенергетичним вуглеводнем – глікогеном. На нашу думку, наявність 

ШИК-позитивних структур у вставних клітинах свідчить про вміст в їх 

цитоплазмі глікогену. Саме завдяки останньому у фізіологічних умовах 

можлива проліферація вставних клітин з метою адаптації епітеліальних 

структур на дію зовнішніх екстремальних факторів. 

Як показують морфологічні дослідження слизової оболонки передньої і 

нижньої стінок клиноподібної пазухи при комбінованому забарвленні 

Харт+Ван-Гізон, псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій 

складається переважно з келихоподібних клітин. Ядра останніх в залежності 

від фаз секреторного циклу знаходяться на різній відстані відносно базальної 

мембрани. Цитоплазма келихоподібних клітин забарвлюється в світло-зелений 

колір на фоні стовпчастих клітин, які завдяки базофільності забарвлюються в 
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темно-фіолетовий колір. Слід відзначити, що підлегла до базальної мембрани 

пухка сполучна тканина поряд з мікросудинами містить як колагенові, так і 

еластичні волокна. У більш глибоких шарах підслизової оболонки 

розміщується велика судина з овальним просвітом і стінкою, в якій 

розміщуються як багаточисельні еластичні волокна (забарвлені у темно-

фіолетовий колір), так і гладком’язові елементи, забарвлені світло-зеленим 

кольором (рис. 3.2.7). 

На більшому збільшенні мікроскопу слизова оболонка передньої і 

нижньої стінок клиноподібної пазухи представлена келихоподібними 

клітинами, що забарвлюються за методом Харт+Ван-Гізон у зелений колір, а 

також мікроворсинчастими (базофільними) клітинами, які поділяють епітелій 

на окремі сектори. Базальна мембрана епітелію має чіткі контури, під нею 

розташовуються пухкі колагенові та еластичні волокна. У глибоких шарах 

підслизового шару знаходяться судини, які, завдяки наявності великої 

кількості гладком’язових клітин, забарвлюються в зелений колір і нагадують 

будову артеріоло-венулярних анастомозів (рис. 3.2.8). 

Як показують наші морфометричні дослідження, у осіб похилого та 

старечого віку змінюється будова як слизової оболонки, так і підслизової 

основи передньої і нижньої стінок клиноподібної пазухи. Так при 

комплексному забарвленні по методу Харт+Ван-Гізон, товщина епітеліального 

шару потоншується за рахунок зменшення кількості коротких та довгих 

вставних клітин. При цьому у витонченому епітелії виявляється стискання 

цитоплазми мікроворсинчастих клітин, а також заміщення цих клітин на 

келихоподібні. Останні за рахунок різної кількості секрету містять ядра на 

різній відстані від базальної мембрани. Звертає на себе увагу і потоншення 

шару підслизової основи, часткова або повна облітерація просвіту мікросудин. 

Нарешті, більш глибокі шари, які знаходяться поблизу окістя складаються з 

грубих пучків сполучної тканини. До останніх відносять Харт-позитивні 

еластичні волокна, що забарвлюються у темно-фіолетовий колір і грубі 

38



колагенові волокна, які мають червоний колір. Серед вище названих пучків 

волокнистих структур зустрічаються склерозовані з облітерованим просвітом 

артеріоли і венули. На нашу думку, за рахунок вікового артеріосклерозу 

відбуваються склеротичні зміни в сполучній тканині з утворенням циротичних 

структур, які безпосередньо впливають на розвиток атрофічних процесів у 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії, що вкриває 

слизову оболонку передньої стінки клиноподібної пазухи (рис. 3.2.9). 

Це положення підтверджується гістохімічними дослідженнями, 

проведених на великому мікроскопічному збільшенні. Дані мікроскопії 

свідчать, що поряд із склеротичними процесами підслизового шару, які мають 

вигляд гомогенних гіалінових структур сіруватого кольору, базальна мембрана 

має прямолінійний напрямок. При цьому короткі та довгі вставні клітини в 

слизовій оболонці осіб похилого і старечого віку повністю відсутні. За рахунок 

цих змін відбувається стоншення епітеліального пласту. Його структура 

переважно складається з мікроворсинчастих клітин, які на відміну від 

війчастих клітин, не мають базальної ніжки і забарвлюються в інтенсивно 

червоний колір. Поряд з ними зустрічаються осередки келихоподібних клітин, 

які містять цитоплазму забарвлену в синій колір і ядро, що відтиснуте до 

базальної мембрани (рис. 3.2.10). 

Ці морфологічні зміни епітелію підтверджують вищезазначене про 

атрофічний процес, який відбувається в псевдобагатошаровому війчастому 

циліндричному епітелії завдяки віковому артеріосклерозу. Саме завдяки 

даному процесу відбувається потоншення шару епітелію і майже повна 

відсутність коротких та вставних клітин. Проте мікроворсинчасті клітини 

частково зберігаються і на їх фоні спостерігаються осередки келихоподібних 

клітин. Дані морфологічні зміни, які частково підтверджуються літературними 

джерелами, здатні впливати на розповсюдження запального процесу з комірок 

решітчастої кістки на слизову оболонку клиноподібної пазухи. 
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Нарешті, задня стінка слизової оболонки клиноподібної пазухи, як 

показують наші попередні гістологічні дослідження, переважно складається із 

зон росту епітеліальних клітин. Проведені гістохімічні дослідження даних 

ділянок слизової оболонки на малому мікроскопічному збільшенні у осіб 

зрілого віку наведені на рис.3.2.11. Використовували комплексне забарвлення 

Бергман+ШИК-альціановий синій. Результати досліджень свідчать, що зони 

росту переважно представлені короткими та довгими вставними клітинами, які 

іноді інвагінують в підлеглу сполучну тканину. Ядра цих клітин 

забарвлюються в червоний колір, мають овальну або витягнуту форму, а 

прилегла до них базальна мембрана слабо виражена. Крім того, в зонах росту у 

великий кількості спостерігаються келихоподібні клітини на різних стадіях 

секреції. Їх цитоплазма забарвлюється у блакитний колір, а ядра, на відміну від 

вставних клітин, у базофільний. Слід відзначити, що від багаточисленних 

келихоподібних клітин, які на апікальній поверхні виділяють ацидофільний 

секрет зустрічаються і стовпчасті клітини. Останні мають перпендикулярне 

розташування по відношенню до базальної мембрани, базофільну цитоплазму і 

на їх апікальних поверхнях зустрічаються окремі мікроворсинки. 

Більш детально гістологічна будова епітелію зон росту наведена на 

рис.3.2.12. Встановлено, що при забарвленні по способу Маллорі, на 

апікальних поверхнях війчастих клітин, що контактують з зовнішнім 

середовищем мікроворсинки не зустрічаються. В той час на поверхні 

келихоподібних клітин виявляються глобули секрету, а на вільних кінцях 

стовпчастих клітин виявляємо слабоконтуровані мікроворсинки. Поблизу 

базальної мембрани знаходяться два або три ряди коротких і довгих вставних 

клітин. Серед останніх постійно зустрічаються фігури мітозу, що свідчить про 

їх високу проліферативну активність.  

Отже, отримані результаті досліджень підтверджують літературні 

джерела, що ці зони являються центрами росту псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію, при цьому велика вірогідність, що завдяки 
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високій проліферативній активності вставних клітин можлива їх диференціація 

у мікроворсинчасті, а в подальшому і у келихоподібні та війчасті клітини 

[27,136]. Вищеописані гістохімічні особливості зон росту 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію в осіб зрілого віку 

зустрічаються переважно в задній стінці слизової оболонки клиноподібної 

пазухи. 

Як свідчать наші дослідження у осіб похилого і старечого віку зони росту 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію атрофуються. 

Дане положення підтверджується вивченням гістологічної будови 

слизової оболонки та підлеглого до неї підслизового шару при комплексному 

забарвленні фуксилін-пікрофурсином. Епітелій, що покриває слизову 

оболонку задньої стінки клиноподібної пазухи, потоншується і представлений 

епітеліальними структурами, які забарвлені у зелений колір. Багаточисельні 

мікроворсинчасті клітини, які на своїй апікальній поверхні мають 

мікроворсинки та цитоплазма їх забарвлена у зелений колір займають основну 

структуру епітелію. В той час як келихоподібні клітини виявляються у вигляді 

осередків із світлою цитоплазмою з відтисненим до базальної мембрани 

ядром. Нарешті, короткі і довгі вставні клітини іноді інвагінують в базальну 

мембрану, за рахунок чого вона набуває переривистого ходу. Підслизовий шар 

представлений фіброзною сполучною тканиною, яка забарвлюється у 

жовтуватий колір, що свідчить про її гіаліноз. Насамперед, у глибоких шарах 

підслизової оболонки, які прилягають до окістя, виявляють великі артерії. В 

них виділяються два еластичні шари у вигляді зовнішньої та внутрішньої 

мембран, а гладком’язові елементи замішуються фіброзними структурами 

(рис. 3.2.13). 

Вищеописане свідчить, що у осіб похилого і старечого віку завдяки 

артеріосклерозу відбувається склероз і гіаліноз підслизового шару та атрофія 

безпосередньо епітеліального шару, що, вочевидь, затримує вихід секрету із 

порожнини клиноподібної пазухи з подальшим її запаленням. 
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Підтвердженням даного положення являється виявлена нами при 

забарвленні Бергман+ШИК-альціановим синім наявність слизової дегенерації 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію. Останній 

характеризується частковою десквамацією келихоподібних клітин і 

стовпчастих клітин у просвіт клиноподібної пазухи. Перші з них мають світло-

блакитну цитоплазму та червоне ядро, другі – ШИК-позитивну цитоплазму і 

слабо виражені контури ядра. Безпосередньо до зон росту проростає 

мікросудина з облітерованим просвітом та гомогенним базофільним вмістом. 

Саме завдяки облітерації та мукоїдному набуханню цих мікросудин 

порушується мікротрофіка епітелію в зоні росту (рис. 3.2.14).  

Отже проведене дослідження зон росту, які переважно розташовуються в 

слизовій оболонці задньої стінки клиноподібної пазухи, у осіб похилого і 

старечого віку свідчить, що завдяки віковому артеріосклерозу порушується 

трофіка даних ділянок з подальшою десквамацією структурних елементів 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію і може являтися 

фізіологічним прототипом до розвитку в них особливих імунологічних 

реакцій.  

Таким чином, гістохімічні дослідження різних стінок слизової оболонки 

клиноподібної пазухи у осіб зрілого віку доводять результати 

гістоструктурних досліджень, що медіальна і латеральна стінки містять 

переважно війчасті клітини, передня і нижня стінки слизової оболонки 

клиноподібної пазухи вкриті переважно келихоподібними клітинами, а задня 

містить велику кількість зон росту. У осіб похилого і старечого віку 

розвиваються дистрофічні, а надалі й атрофічні зміни псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію, що, на нашу думку, пояснюється 

розвитком артеріосклероза. 
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3.3. Морфометричні особливості псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію слизової оболонки клиноподібної пазухи людини 

 

З метою встановлення морфометричної моделі розташування 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію медіальної і 

латеральної стінок слизової оболонки клиноподібної пазухи нами проведені їх 

каріометричні дослідження з визначенням відстані центра ядра окремих клітин 

до базальної мембрани і визначення об’єму ядра в десятинному логарифмі. Ці 

результати наведені в таблиці 3.3.1 

Таблиця 3.3.1 

Морфометричні показники псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію медіальної і латеральної стінок клиноподібної 

пазухи людини 

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 

 

Результати проведених досліджень свідчать, що безпосередньо на 

базальній мембрані локалізуються короткі вставні клітини на відстані 

4,43±0,11мкм і мають lgV 1,43±0,15, центр ядер довгих вставних клітин 

знаходиться на відстані 8,1±0,2мкм від базальної мембрани і lgV 1,52±0,3. Слід 

відмітити, що між lgV ядер коротких і довгих вставних клітин статистичної 

достовірності нами не виявлено, що свідчить, вочевидь, про їх гістогенетичну 
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спорідненість. Поодинокі келихоподібні клітини мають відстань центра ядра 

від базальної мембрани 16,0±0,25мкм і lgV 1,23±0,3. Мікроворсинчаті клітини 

знаходяться на відстані 26,3±0,3мкм і lgV 1,29±0,5. Нарешті, війчасті клітини 

знаходяться найвіддаленіше, їх відстань центра ядра від базальної мембрани – 

39,79±0,15мкм і lgV 1,42±0,2. Отже, медіальна і латеральна стінки слизової 

оболонки клиноподібної пазухи представлені псевдобагатошаровим війчастим 

ціліндричним епітелієм, і, на нашу думку, складається із двох різних 

гістогенетичних складових. Перша з них представлена короткими і довгими 

вставними клітинами, а інша різними за функціями келихоподібними, 

мікроворсинчатими та війчастими клітинами. 

Результати морфометричних досліджень відносно складу клітинних 

елементів псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію передньої 

і нижньої стінок клиноподібної пазухи представлені в таблиці 3.3.2. 

Таблиця 3.3.2 

Морфометричні показники псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію передньої і нижньої стінок клиноподібної пазухи 

людини 

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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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 відстані 7,0±0,43мкм, lgV 2,09±0,2, центр ядер 

келихоподібних клітин у фазі виходу секрету віддалені від базальної мембрани 

на 14,03±0,14мкм, lgV – 2,08±0,03, а ядра келихоподібних у фазі секреції 

віддалені від базальної мембрани на 18,4±0,11мкм, lgV – 2,19±0,07. 

Також проводили каріометричні виміри клітин псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки задньої стінки 

клиноподібної пазухи. Центр ядер коротких вставних клітин знаходиться на 

відстані 4,10±0,2мкм від базальної мембрани, 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 таблицю 3.3.3 

Таблиця 3.3.3 

 

Морфометричні показники псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію в зонах росту клиноподібної пазухи людини 

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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Отже, результат проведених морфометричних досліджень задньої стінки 

слизової оболонки клиноподібної пазухи з переважним розташуванням зон 

росту свідчить, що саме в цих зонах, на відміну від попередніх типів епітелію 

розташовуються поряд з вставними клітинами мікроворсинчасті клітини, які 

гістогенетично пов’язані як з келихоподібними, так і з війчастими клітинами. 
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4. МІСЦЕВИЙ ІМУННИЙ СТАТУС СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 

КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ 

 

Нами був досліджений місцевий імунний статус в окремих ділянках 

слизової оболонки клиноподібної пазухи людини, яка морфометрично і 

гістохімічно розбита на три відділи: 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом війчастих клітин; 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом келихоподібних клітин; 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

зонами росту. 

При цьому був окреслений комплекс імуногістохімічних реакцій, 

прицільно на макрофаги з використанням маркеру CD68, ендотелій – CD34, Т-

лимфоцитів – CD3, В-лімфоцитів – CD20 і маркер проліферації клітин Кі-67. 

З метою визначення особливостей розташування мікросудин в окремих 

ділянках слизової оболонки КП нами вивчений підслизовий шар в ділянках, 

що вкриті псевдобагатошаровим війчастим циліндричним епітелієм з 

переважним розташуванням війчастих або келихоподібних клітин та зонах 

росту. Встановлено, що в ділянках з переважним розташуванням війчастих 

клітин ендотелій мікросудин має інтенсивну CD34-експресію, забарвлену в 

темно-коричневий колір. При цьому в залежності від звивистості ходу 

епітелію слід розрізняти два варіанта мікросудин. 

При першому варіанті у місцях, що виступають у просвіт епітелію 

мікросудини, вочевидь, прекапіляри мають аркадну будову (рис.4.1).  

У ділянках поглиблення слизової оболонки аркадна будова прекапілярів 

у вигляді CD34 темно-коричневого кольору зберігається і має вогнуту форму. 

Необхідно відмітити, що в місцях поглиблення епітелію, крім прекапілярів, 

виявляються артеріоли. Останні мають широкий просвіт і два пояски. Перший 
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із них у вигляді темно-коричньових утворень безпосередньо розташований у 

просвіті судин. Другий – у вигляді слабопозитивної експресії CD34 

розташований за межами циркулярного м’язового шару, вочевидь, у періцитах 

адвентицію (рис.4.2). 

Проведені дослідження свідчать, що CD34 має експресію не лише в 

ендотеліальних клітинах, а і в періцитах. 

Ділянка псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію з 

переважним вмістом келихоподібних клітин при імуногістохімічній реакції з 

CD34 представлена на рис.4.3. В ділянках випинання епітелію в просвіт пазухи 

мікросудини типу пре- і посткапілярів інтенсивно забарвлюються в темно-

коричневий колір і мають шпилеподібний характер. Тобто вони 

перпендикулярно або косо підходять до базальної мембрани.  

Як показали результати наших досліджень, в псевдобагатошаровому 

війчастому циліндричному епітелію з переважним розташуванням зон росту, 

на відміну від попередніх ділянок, мікросудини забарвлені CD34 маркером 

мають хаотичне розташування. Так місцями виявляється шпилеподібний тип 

капілярів, а в інших ділянках аркадний тип мікросудин, що безпосередньо 

прилягають до базальної мембрани. Крім того, серед більш великих судин 

зустрічаються судини з майже повністю облітерованим просвітом (рис.4.5). 

Проведене більш детальне мікроскопічне дослідження на великому 

збільшенні судин з облітерованим просвітом, яке наведене на рис. 4.6. 

Результати дослідження свідчать, що ендотеліальні клітини мікросудин 

інтенсивно забарвлюються у коричневий колір. При цьому виявляються 

брунькоподібні вирости з початку без вираженого просвіту, а потім по мірі 

формування бруньок просвіти поширюються. Вищенаведені дані свідчать про 

явища ангіогенезу, тобто утворення мікросудин в зонах росту, за рахунок 

проліферації ендотелію з наступним брунькоутворенням. 

Отже, проведені нами імуногістохімічні дослідження з маркером CD34 

свідчать, що в залежності від клітинного складу псевдобагатошарового 
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війчастого циліндричного епітелію існує різний тип мікроциркуляції. Так, в 

зонах з перевагою війчастих клітин – мікросудини мають аркадну будову, там, 

де переважають келихоподібні клітини – шпилеподібну, в зонах росту 

постійно зустрічаються явища ангіогенезу. Вочевидь, що завдяки різним 

особливостям мікроциркуляції, відбувається і різний ступінь проліферації 

епітеліальних клітин, імуногістохімічним маркером якої є Кі-67. Останній 

експресується в клітинах, які знаходяться в стадії мітозу або в синтетичній 

його фазі клітинного циклу. 

Встановлено, що в залежності від віку експресія маркера Кі-67, як 

показника проліферації, змінюється в різних ділянках слизової оболонки 

клиноподібної пазухи. В осіб зрілого віку слизова оболонка медіальної і 

латеральної стінок клиноподібної пазухи характеризується експресією маркера 

Кі-67 в коротких та довгих вставних клітинах, які локалізуються на базальній 

мембрані. (рис.4.7). 

А в осіб похилого і старечого віку в псевдобагатошаровому війчастому 

циліндричному епітелії, представленому війчастими клітинами, відмічається 

експресія Кі-67 у вигляді темно-коричневого забарвлення ядер поодиноких 

коротких і довгих вставних клітин (рис.4.8). В підслизовому шарі 

ендотеліальні клітини мікросудин мають посилену експресію Кі-67, що 

свідчить про їх здатність до проліферації.  

В псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії з перевагою 

келихоподібних клітин в осіб зрілого віку відмічається те, що вставні клітини 

мають посилену експресію даного імуногістохімічного маркера (рис.4.9).  

Нарешті, в осіб похилого і старечого віку спостерігається стійка 

експресія маркера Кі-67 у поодиноких коротких і довгих вставних клітинах 

(рис.4.10). Тобто спостерігається імуногістохімічна картина аналогічна 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелію з переважним 

вмістом війчастих клітин. 
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У зонах росту псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію 

спостерігається глибока вегетація епітеліальних комплексів в підлеглий 

підслизовий шар. В осіб зрілого віку спостерігається посилена експресія 

маркера Кі-67 в коротких і довгих вставних клітинах (рис.4.11). 

В осіб похилого і старечого віку в зонах росту на фоні десквамації 

келихоподібних і мікроворсинчатих клітин і відсутності в них маркеру Кі-67, 

даний маркер зберігається лише в окремих вставних клітинах (рис.4.12). 

Таким чином, проведені імуногістохімічні дослідження на маркер 

проліферації Кі-67 свідчать, що клітини псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію по різному вступають до синтетичного або 

премітотичного періоду клітинного циклу в залежності від віку. 

В осіб зрілого віку ядра коротких і довгих вставних  клітин мають 

посилену експресію маркера Кі-67, в той час, як в осіб похилого і старечого 

віку, ядра вище названих клітин експресують маркер Кі-67 в меншому 

ступеню. Тобто з віком здатність до оновлення клітинних популяцій в 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії зменшується. 

Як відомо, етапи імунологічного статусу забезпечуються в 

епітеліальному шарі псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію клітинами–репрезентантами імунологічного нагляду, так званими 

внутришньоепітеліальними макрофагами. Тому нами вивчена, завдяки 

імуногістохімічному маркеру CD68, локалізація даних клітин у ділянках 

слизової оболонки клиноподібної пазухи представлених переважно війчастими 

або келихоподібними клітинами та в зонах росту. Встановлено, що в слизовій 

оболонці з переважним розташуванням війчастих клітин 

внутришньоепітеліальні макрофаги локалізуються частіше поблизу базальної 

мембрани серед коротких і довгих вставних клітин і мають інтенсивне темно-

коричневе забарвлення цитоплазми. Вільно розташовані активні макрофаги 

овальної форми, овальне ядро середніх розмірів  розташовано ексцентрично. 
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Більш старі макрофаги частіше здавлені іншими клітинними елементами 

витягнутої або неправильної форми (рис.4.13). 

Внутрішньоепітеліальні макрофаги є похідними моноцитів циркулюючої 

крові, які виходять із мікроциркуляторного русла шляхом міграції. Дане 

теоретичне положення підтверджується на рис.4.14. Моноцити округлої 

форми, їх ядра частіше овальної чи бобовидної форми. Цитоплазма займає 

більшу частину клітки, має зернисту структуру. 

Подібна закономірність локалізації макрофагів спостерігається в зонах 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію, представленого 

келихоподібними клітинами. Так, на рис.4.15, представлені 

внутрішньоепітеліальні макрофаги забарвлені темно-коричневим кольором, 

які локалізуються як між келихоподібних і вставних клітин, так і в підлеглому 

до епітелію підслизовому шарі. 

Нарешті в епітелії зон росту, на відміну від попередніх ділянок 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію, макрофаги у 

вигляді темно-коричневих експресуючих CD68 структур локалізуються як 

серед вставних клітин, так і серед мікроворсинчатих клітин. Перші з них 

мають округле ядро, останні витягнуте або овальне ядро (рис.4.16). 

Це вказує на їх походження з моноцитів кровоносного русла, що 

прилягають до зони росту. Моноцити мають округлу або овальну форму і в 

цитоплазмі містять різного розміру макрофагоцитарні гранули (рис.4.17).  

На нашу думку, розташування макрофагів в більшому ступені серед 

коротких і довгих вставних клітин вказує на необхідність фагоцитарного 

нагляду над явищами проліферації, що відбуваються, як було зазначено вище, 

саме в цих клітинах. 

Виходячи з точки зору, що внутрішньоепітеліальні макрофаги завдяки 

явищам фагоцитозу, процесингу і виділенню імунологічних детермінант 

здійснюють антигенну презентацію Т-лімфоцитам, нами проведені 
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імуногістохімічні дослідження слизової оболонки клиноподібної пазухи 

людини з маркером CD3, який охоплює всі клони популяції Т-лімфоцитів.  

Встановлено, що в слизовій оболонці, яка містить переважно війчасті 

клітини, система Т-лімфоцитів в більшому ступені знаходиться поблизу 

мікросудин підслизової оболонки. Також нами виявлена експресія маркера 

CD3 в коротких та довгих вставних клітинах (рис.4.18).  

Можна побачити чітко виражені Т-лімфоцити в підслизовому шарі у 

вигляді скупчень лімфоїдних клітин, які мають округлу форму і різні розміри 

ядер. Проте значний інтерес являє виявлена нами помірна CD3-експресія у 

вигляді світло-коричневого забарвлення, яка спостерігається у коротких та 

довгих вставних клітинах, що знаходяться поблизу мікросудин. 

Результати проведених імуногістохімічних забарвлень слизової оболонки 

з переважним вмістом келихоподібних клітин представлені на рис.4.19. 

Слід відзначити, що келихоподібні клітини не мають інтенсивної 

експресії до маркера CD3, в той час як короткі і довгі вставні клітини добре 

експресуються даним маркером і набувають світло-коричневого кольору. В 

підслизовому шарі поблизу мікросудин зустрічаються поодинокі 

лімфоцитоподібні клітини з помірною або сильною експресією до CD3.  

Нарешті, при вивченні результатів нашої роботи на великому 

мікроскопічному збільшенні, чітко виявляється помірна експресія цитоплазми 

коротких на довгих вставних клітин до імунного маркера CD3 у вигляді 

світло-коричневих гранул. Одночасно висока експресія до маркера CD3 

спостерігається на апікальній поверхні мікроворсинчатих клітин, в той час як 

експресія до CD3 у келихоподібних клітинах повністю відсутня (рис.4.20). 

У зонах росту псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію 

посилена CD3-експресія визначається в мікроворсинчастих, коротких і довгих 

вставних клітинах (рис.4.21). 

Проте на великому збільшенні в зонах росту визначається помірна 

експресія в цитоплазмі у вигляді світло-коричневих гранул як довгих, так і 
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коротких вставних клітин. В той час як в мікроворсинчатих клітинах на 

апікальних їх поверхнях спостерігається висока експресія CD3, а в 

келихоподібних і війчастих клітинах даний імуногістохімічний маркер не 

експресується (рис.4.22).  

Таким чином, результати проведених імуногістохімічних досліджень 

різних ділянок псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію з 

перевагою війчастих або келихоподібних клітин, а також в зонах росту 

свідчить, що Т-лімфоцити, мігруючі з мікросудин мають високу ступінь 

експресії, більш слабкою експресією володіють короткі та довгі вставні 

клітини. Нарешті, на апікальних поверхнях мікроворсинчатих клітин експресія 

до маркера CD3 також зберігається.  

Безпосередньо з тканинним імунологічним наглядом в епітелії слизової 

оболонки клиноподібної пазухи на нашу думку існує різна ступінь виразності 

гуморального імунітету, який представлений В-лімфоцитами. Ось чому для 

дослідження різних ділянок слизової оболонки клиноподібної пазухи нами 

використовувався імуногістохімічний маркер CD20. Останній демонструє 

ступінь перетворення В-лімфоцитів в плазмоцити і виділення останніми різних 

типів імуноглобулінів.  

Як показують імуногістохімічні дослідження, псевдобагатошаровий 

війчастий циліндричний епітелій з переважним вмістом війчастих клітин 

представлений на рис.4.23. CD20-В-лімфоцити переважно знаходяться у 

вигляді періваскулярних інфільтратів в підслизовому шарі, в той час як 

епітеліальні структури не мають експресії до даного імунологічного маркеру. 

У ділянках з перевагою келихоподібних клітин В-лімфоцити з CD20 

експресією локалізуються не тільки в підслизовому шарі у вигляді 

періваскулярних інфільтратів, а також і у міжклітинних просторах 

келихоподібних клітин і навіть на апікальній поверхні цих клітин (рис.4.24). 

Проведене більше детальне вивчення підслизової оболонки з 

використанням маркера CD20 свідчить, що за межи мікросудин мігрують 
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спочатку В-лімфоцити, які мають центрально розташоване ядро і високу 

ступінь експресії маркера CD20, по мірі їх просування за судинною стінкою 

вони трансформуються в плазмоцити. Останні мають CD20 позитивні світло-

коричневі гранули, що відтісняють ядро на периферію (рис.4.25). 

Нарешті, зони росту війчастого епітелію представляють собою 

інвагінацію останнього, тобто вростання епітелію в підлеглу сполучну 

тканину. При цьому в підслизовому шарі виявляються багаточисленні клітинні 

інфільтрати, в яких спостерігається посилена експресія до імунного маркера 

CD20. Власне епітеліальні клітини мають слабку або помірну ступінь 

експресії, що переважно виражена у мікроворсинчатих клітин (рис.4.26). 

Проведене більш ретельне мікроскопічне дослідження клітинних 

елементів підслизового шару, представлене на рис.4.27. На даному малюнку 

представлена мікросудина, а також В-лімфоцити, які мають виражену 

експресію в цитоплазмі і центрально розташоване ядро, а також плазмоцити з 

меншою експресією і ексцентрично розташованим ядром. 

Таким чином, результати імуногістохімічного дослідження 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 

клиноподібної пазухи людини, свідчать, що в його різних відділах 

імунологічний контроль має свої особливості. Так, у зоні з переважним 

вмістом війчастих клітин кількість внутрішньоепітеліальних макрофагів 

більша ніж в інших відділах. Слід відзначити, що у віковому аспекті вони 

частіше зустрічаються у людей зрілого віку. Явища зменшення кількості 

внутрішньоепітеліальних макрофагів спостерігається в зонах з перевагою 

келихоподібних клітин і зонах росту.  

Підтвердженням даного положення є виявлене нами розташування 

репрезентативних клітин експресованих CD3 імунологічними сироватками. В 

епітелії з переважним вмістом війчастих клітин Т-лімфоцити у вигляді 

інтенсивної експресії розміщуються переважно періваскулярно у підслизовому 

шарі, в той час як в меншій мірі маркер CD3 експресується у вставних 
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клітинах. Подібно цьому в епітелії, представленому келихоподібними 

клітинами, даний імуногістологічний маркер експресується як у вставних так і 

у мікроворсинчатих клітинах. Нарешті, в зонах росту Т-лімфоцити 

знаходяться серед ділянок мікроворсинчатих клітин і даний 

імуногістохімічний маркер слабо експресується у вставних клітинах. Отримані 

дані свідчать, що незалежно від репрезентативних CD68-макрофагів CD3-Т-

лімфоцити здійснюють постійний імунологічний тканинний контроль для 

підтримки клітинного гомеостазу. 

Вивчення розподілення CD20 експресованих клітин свідчить, що в зонах 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію, представленому 

війчастими клітинами, В-лімфоцити зустрічаються у вигляді періваскулярних 

інфільтратів.  

Особливу увагу слід приділити псевдобагатошаровому війчастому 

циліндричному епітелію з переважним вмістом келихоподібних клітин. Даний 

тип епітелію характеризується високим ступенем експресії до маркера CD20, 

який знаходиться у міжклітинному просторі, в той час як у підслизовому шарі 

спостерігається наявність плазмоцитів навколо мікросудин з вираженою 

експресією цитоплазми. На основі отриманих даних можна стверджувати, що 

псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з переважним вмістом 

келихоподібних клітин відноситься до системи БАЛТ, яка детально описана в 

літературі, і клітинний нагляд в даних ділянках здійснюється завдяки 

виділенню плазмоцитами різних типів імуноглобулінів, що виходять на 

поверхню епітелію по міжклітинним просторам. 

У зонах росту переважно розташовані мікроворсинчасті клітини, які 

мають помірну CD20 активність на своїх апікальних поверхнях. Проте 

особливу цікавість викликає зміна клітинних популяцій, які спостерігаються 

навколо судин у зонах росту. Саме в цих ділянках виявляються В-лімфоцити і 

плазмоцити. Наявність даної трансформації свідчить про недостатність 

гуморального імунітету в зонах росту порівняно з попередніми зонами. 
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Рис. 3.1.1. Слизова оболонка медіальної стінки клиноподібної пазухи. 

Забарвлення гематоксилін-еозин. Об.: 10: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з переважним 

вмістом війчастих клітин; 

2- підслизова оболонка з численними клітинними елементами; 

3- судини кавернозного синусу. 

 

 
Рис. 3.1.2. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій 

слизової оболонки латеральної  стінки клиноподібної пазухи. Забарвлення 

гематоксилін-еозин. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - війчасті клітини; 

2 - короткі вставні клітини; 

3 - довгі вставні клітини; 

4 - базальна мембрана; 

5 - мікросудини; 

6 - клітинні інфільтрати. 
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Рис. 3.1.3. Слизова оболонка передньої стінки клиноподібної пазухи. 

Забарвлення гематоксилін-еозин. Об.: 20: Ок.: 10: 

1- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з переважним 

вмістом келихоподібних клітин; 

2- підслизова оболонка з багаточисленними клітинними інфільтратами; 

3 - мікросудини. 

 

 
Рис. 3.1.4. Слизова оболонка нижньої стінки клиноподібної пазухи з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин на різних фазах 

секреції. Забарвлення гематоксилін-еозин. Об.: 40: Ок.: 10: 

              1 - келихоподібна клітина на початку секреції; 

              2 - келихоподібна клітина в фазі виділення секрету; 

              3 - вставні клітини; 

              4 - стовбчасті клітини; 

              5 - базальна мембрана; 

              6 -  підслизова оболонка з мікросудинами. 
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Рис. 3.1.5. Будова слизової оболонки задньої стінки клиноподібної 

пазухи в зоні росту. Забарвлення гематоксилін-еозин. Об.: 10: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - базальна мембрана; 

3 - підслизова оболонка з мікросудинами. 

 

 
Рис. 3.1.6. Слизова оболонка задньої стінки клиноподібної пазухи в зоні 

росту. Забарвлення гематоксилін-еозин. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - стовбчасті клітини; 

2 - вставні клітини; 

3 - вегетація вставних клітин. 

58



 
Рис. 3.2.1. Слизова оболонка медіальної і латеральної стінок 

клиноподібної пазухи з переважним розташуванням війчастих клітин. 

Забарвлення за Маллорі. Об.: 10: Ок.: 10: 

1 - війчасті клітини з Маллорі-позитивними дисками; 

2 - стовпчасті клітини; 

3 - вставні клітини; 

4 -  базальна мембрана; 

5 - підлеглий слизовий шар з багаточисленними клітинними 

інфільтратами. 

 

 
Рис.3.2.2. Слизова оболонка медіальної і латеральної стінок 

клиноподібної пазухи з переважним вмістом війчастих клітин. Забарвлення за 

Маллорі. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - війчасті клітини з Маллорі-позитивними дисками; 

2 - ядра мікроворсинчатих клітин; 

3 - келихоподібні клітини; 

4 - вставні клітини. 
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Рис. 3.2.3. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом війчастих клітин слизової оболонки клиноподібної 

пазухи у осіб похилого і старечого віку. Забарвлення 

Бергман+ШИК+альціановий синій. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - апікальна поверхня війчастих клітин; 

2 - цитоплазма війчастих клітин; 

3 - ядра війчастих клітин; 

4 - базальна мембрана; 

5 - мікросудини; 

6 - клітинні інфільтрати. 

 

 
Рис. 3.2.4. Будова псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію клиноподібної пазухи з переважним розташуванням війчастих клітин 

у осіб похилого і старечого віку. Забарвлення ШИК-альціановий синій. Об.: 

10: Ок.: 10: 

 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - війчасті клітини; 

3  - мікроворсинчасті клітини; 

4 -  клітинні елементи підлеглої сполучнотканинної основи. 
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Рис. 3.2.5. Будова слизової оболонки передньої стінки клиноподібної 

пазухи. Забарвлення за Маллорі. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - війчасті клітини; 

3 - мікроворсинчаті клітини; 

4 - базальна мембрана; 

5 - підслизовий шар; 

6 - мікросудини. 

 

 
Рис. 3.2.6. Будова слизової оболонки передньої стінки клиноподібної 

пазухи з переважним вмістом келихоподібних клітин. Забарвлення 

Бергман+ШИК+альціановий синій. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - базальна мембрана; 

3 - підслизова оболонка. 
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Рис. 3.2.7. Гістоструктура передньої стінки слизової оболонки 

клиноподібної пазухи з переважним розташуванням келихоподібних 

клітин. Забарвлення  Харт+Ван-Гізон. Об.: 10: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - підслизовий шар; 

3 - судина підлеглої сполучнотканинної основи; 

4 - пучки сполучнотканинних волокон. 

 

 
Рис. 3.2.8. Гістоструктура передньої стінки слизової оболонки 

клиноподібної пазухи. Забарвлення Харт+Ван-Гізон. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - мікровійчасті клітини; 

3 - базальна мембрана; 

4 - підслизовий шар; 

5 - анастомоз артеріоло-венулярний. 
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Рис. 3.2.9. Будова слизової оболонки передньої стінки клиноподібної 

пазухи у осіб похилого і старечого віку. Забарвлення Харт+Ван-Гізон. Об.: 10: 

Ок.: 10: 

1 - атрофія клітин війчастого епітелію; 

2 - склероз підслизового шару. 

 

 
Рис. 3.2.10. Мукоїдізація псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію із заміщенням келихоподібними клітинами у осіб 

похилого і старечого віку. Забарвлення Бергман+ШИК+альциановий синій. 

Об.:  40: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - осередки келихоподібних клітин; 

3 - набряк підслизового шару. 
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Рис. 3.2.11. Будова слизової оболонки задньої стінки клиноподібної 

пазухи. Забарвлення Бергман+ШИК-альціановий синій. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - мікроворсинчасті клітини; 

3 - короткі та довгі вставні клітини; 

4 - базальна мембрана; 

5 - підслизова оболонка. 

 

 
Рис. 3.2.12. Будова слизової оболонки задньої стінки клиноподібної 

пазухи в зоні росту. Забарвлення за Маллорі. Об.: 100: Ок.: 10: 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - стовпчасті клітини; 

3 - короткі і довгі вставні клітини; 

4 - базальна мембрана; 

5 - підлеглі колагенові волокна сполучної тканини. 
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Рис. 3.2.13. Будова слизової оболонки задньої стінки клиноподібної 

пазухи в зоні росту в осіб похилого і старечого віку. Забарвлення Харт+Ван-

Гізон. Об.:  10: Ок.: 10: 

1 - келихоподібні клітини; 

2 - стовпчасті клітини; 

3 - вставні клітини; 

4 - базальна мембрана; 

5 - підслизова оболонка; 

6 - артерія. 

 

 
Рис. 3.2.14. Десквамація псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію в зоні росту в осіб похилого і старечого віку. Забарвлення 

Бергман+ШИК+альціановий синій. Об.: 20: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - базальна мембрана; 

3 - підслизова оболонка з мікросудиною. 
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Рис. 4.1. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням війчастих клітин. Забарвлення CD34. Об.: 40: Ок.: 

10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - базальна мембрана; 

3 - підслизова оболонка; 

4 - аркадна будова мікросудин. 

 

 
Рис. 4.2. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом війчастих клітин. Забарвлення CD34. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - аркадна будова мікросудин; 

2 - артерія; 

3 - періцити. 
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Рис. 4.3. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин. Забарвлення CD34. Об.: 

40: Ок.: 10: 

              1 - шпілеподібні мікросудини. 

 

 
Рис. 4.4. Гістоструктура псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію з багаточисельними келихоподібними клітинами. 

Забарвлення CD34. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - шпилеподібні капіляри; 

2 - капіляри, які кровопостачають сполучну тканину. 
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Рис. 4.5. Будова слизової оболонки клиноподібної пазухи в зоні росту. 

Забарвлення CD34. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій; 

2 - базальна мембрана; 

3 - судина с облітерованим просвітом.  

 

 
Рис. 4.6. Будова слизової оболонки клиноподібної пазухи в зоні росту. 

Забарвлення CD34. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - вростаючи в зону росту мікросудини. 
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Рис. 4.7. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом  війчастих клітин. Виражена маркером Кі-67 експресія в 

коротких і довгих вставних клітинах. Забарвлення Кі-67. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - війчасті клітини; 

2 - ядра коротких вставних клітин, які експресують  маркер Кі-

67; 

3 – підслизова сполучно-тканинна основа.  

 

 
Рис. 4.8. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом війчастих клітин. Забарвлення Кі-67. Об.: 40: Ок.: 10: 

1 - війчасті клітині; 

2 - короткі вставні клітини; 

3 - ядра довгих вставних клітин, які експресують маркер Кі-67; 

4 - базальна мембрана; 

5 - просвіт мікросудин. 
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Рис. 4.9. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин. Помірна експресія 

маркера Кі-67 в вставних клітинах. Забарвлення Кі-67. Об.: 20: Ок.: 10. 

 

 
Рис. 4.10. Будова псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію з переважним вмістом келихоподібних клітин в осіб похилого і 

старечого віку. Забарвлення Кі-67. Об.: 40: Ок.: 10. 
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Рис. 4.11. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій в 

зоні росту в осіб зрілого віку. Експресія Кі-67 в коротких і довгих 

вставних клітинах. Забарвлення Кі-67. Об.: 40: Ок.: 10. 

 

 
Рис. 4.12. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій в зоні 

росту в осіб похилого та старечого віку. Забарвлення Кі-67. Об.: 40: Ок.: 10. 
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Рис. 4.13. Макрофаги у псевдобагатошаровому війчастому 

циліндричному епітелію з перевагою війчастих клітин. Забарвлення CD68. 

Об.: 100: Ок.: 10. 

 

 
Рис. 4.14. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

перевагою війчастих клітин. Забарвлення CD68. Об.: 100: Ок.: 10: 

1 - макрофаги; 

2 - моноцити. 
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Рис. 4.15. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин. Макрофаги. 

Забарвлення CD68. Об.: 100: Ок.: 10. 

 
Рис. 4.16. Будова слизової оболонки клиноподібної пазухи в зоні 

крипт. Макрофаги. Забарвлення CD68. Об.: 100: Ок.: 10. 
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Рис. 4.17. Мікрофотографія внутріепітеліальних макрофагів і моноцитів  

в зоні росту. Забарвлення CD68. Об.: 100: Ок.: 10: 

1 - макрофаги; 

2 - моноцити. 

 

 
Рис. 4.18. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням війчастих клітин. Виражена експресія 

маркера CD3 в Т-лимфоцитах і навколо судин та помірна експресія у 

вставних клітинах. Забарвлення CD3. Об.: 100: Ок.: 10. 
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Рис. 4.19. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин. Забарвлення CD3. Об.: 20: 

Ок.: 10. 

 
Рис. 4.20. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним розташуванням келихоподібних клітин. Помірна експресія 

маркера CD3 в коротких і довгих вставних клітинах. Забарвлення CD3. Об.: 

100: Ок.: 10. 
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Рис. 4.21. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій в зоні 

росту. Забарвлення CD3. Об.: 20: Ок.: 10. 

 
Рис. 4.22. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій в зоні 

росту. Експресія  вставних клітин. Забарвлення CD3. Об.: 100: Ок.: 10. 
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Рис. 4.23. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом  війчастих клітин. Слабо виражена експресія маркера 

CD20 в епітеліальних клітинах і помірно виражена в підслизовому шарі. 

Забарвлення CD20. Об.: 20: Ок.: 10.  

 

 
Рис. 4.24. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом келихоподібних клітин. Помірна виражена експресія 

маркера CD20 у вставних клітинах та міжклітинному просторі і слабо 

виражена в підслизовому шарі. Забарвлення CD20. Об.: 20: Ок.: 10. 
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Рис. 4.25. Підслизовий шар слизової оболонки клиноподібної пазухи. 

Плазмоцити і В-лімфоцити. Забарвлення CD20. Об.: 100: Ок.: 10: 

1 - плазмоцит; 

2 -  В-лімфоцит. 

 

 
Рис. 4.26. Псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій в 

зоні росту. Слабо виражена експресія маркера CD20 в епітеліальних 

клітинах. Забарвлення CD20. Об.: 20: Ок.: 10. 
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Рис. 4.27. Підслизовий шар слизової оболонки клиноподібної пазухи 

в зоні крипт. Експресія маркера CD20 навколо судин. Забарвлення CD20. 

Об.: 100: Ок.: 10. 
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5. МОРФОМЕТРИЧНІ, ГІСТОЛОГІЧНІ, ГІСТОХІМІЧНІ, 

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 

РІЗНИХ СТІНОК КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ 

 

Виконані мікроскопічне, морфометричне, гістологічне, гістохімічне, 

імуногістохімічне дослідження слизової оболонки різних стінок клиноподібної 

пазухи людини.  

Дане дослідження проведене в контексті з дослідженнями топографічної 

анатомії і морфофункціональних характеристик приносових пазух, що в 

попередні роки були виконані співробітниками кафедри оперативної хірургії і 

топографічної анатомії Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія» - академіком М.С. 

Скрипніковим [117,118], професором О.М. Проніною [100], доцентом А.В. 

Пирог [92] та ін. Більш ретельно питаннями морфофункціональної структури 

клиноподібної пазухи займалась остання. Предметом її роботи було вивчення 

анатомічної будови, особливостей кровопостачання та венозного відтоку 

клиноподібної пазухи, а також гістологічне дослідження слизової оболонки, 

що вкриває клиноподібну пазуху. Ю.А. Гасюк [33] в своїй роботі визначив, що 

слизова оболонка кожної стінки верхньощелепної пазухи має певні 

цитологічні особливості. За цих умов, гістологічне, гістохімічне, 

морфометричне вивчення слизової оболонки кожної окремої стінки 

клиноподібної пазухи у окремих вікових категоріях ретельно не проводилось. 

Крім того, зовсім відкритими залишаються питання стосовно факторів і 

механізмів місцевого захисту слизової оболонки клиноподібної пазухи. Тому 

перед нами були поставлені задачи, по-перше, з’ясувати цитологічні 

особливості кожної окремої стінки, по-друге, визначити вікові зміни 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 

клиноподібної пазухи, по-третє, провести морфометричне дослідження 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 
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кожної окремої стінки клиноподібної пазухи, у четвертих, вивчити місцевий 

імунний статус слизової оболонки клиноподібної пазухи людини. 

Слизова оболонка клиноподібної пазухи складається з 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію та 

сполучнотканинної пластинки, яка безпосередньо зв’язана з окістям 

клиноподібної кістки [14,73,134,159,178]. Епітеліальний пласт розташований 

на базальній мембрані товщиною 5 мкм, яка складається з колагенових 

волокон і ретикуліну [112,175]. Згідно сучасним уявленням епітеліальний шар 

повітряносних шляхів здорової людини складається з таких клітин: війчастих, 

келихоподібних, перехідних або проміжних, базальних, нейроендокринних і 

щіткових [86,90]. Даний від епітелію згідно класифікації А. Хема, Д. Кормака 

(1983) містить п’ять типів клітин: війчасті, келихоподібні, мікроворсинчасті, 

вставні (короткі і довгі) та ендокринні [100,136]. Ю.А. Афанасьев, Н.А. Юрина 

(2002) виділяють такі різновиди клітин: війчасті, келихоподібні, секреторні, 

базальні і щіткові [8,15,23]. 

Г.З. Пискунов (2002) вважає, що деякі ділянки епітеліального пласту 

представлені окремими видами диференційованих клітин [94]. Ю.А. Гасюк 

(2000) у своїй роботі також описує, що кожна стінка верхньощелепної пазухи 

містить переважну кількість тих чи інших клітин [33]. Дослідження А.В. Пірог 

(1992) виявили, що верхньо-задня ділянка клиноподібної пазухи 

характеризується трансформацією багаторядного миготливого епітелію в 

одношаровий призматичний [92]. Однак особливості гістологічної будови 

кожної окремої стінки клиноподібної пазухи не вивчалися. 

У результаті проведених гістоструктурних досліджень 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію з мікроскопічним 

вивченням будови різних стінок клиноподібної пазухи виявлено, що 

епітеліальний пласт медіальної і латеральної стінок складається переважно з 

війчастих клітин, в передній стінці розташовані келихоподібні клітини на 

різних етапах секреції, а в слизовій оболонці задньої стінки спостерігається 
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велика кількість зон росту з домінантним вмістом мікроворсинчастих клітин 

[120,121]. При гістохімічному дослідженні слизової оболонки клиноподібної 

пазухи у осіб похилого і старечого віку розвиваються дистрофічні, а надалі і 

атрофічні зміни псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію, 

що, на нашу думку, пояснюється процесами артеріосклероза [102,122,].  

Результати проведених досліджень свідчать, що безпосередньо на 

базальній мембрані локалізуються короткі вставні клітини на відстані 

4,43±0,11мкм і мають lgV 1,43±0,15, центр ядер довгих вставних клітин 

знаходиться на відстані 8,1±0,2мкм від базальної мембрани і lgV 1,52±0,3. Слід 

відмітити, що між lgV ядер коротких і довгих вставних клітин статистичної 

достовірності нами не виявлено, що свідчить, вочевидь, про їх гістогенетичну 

спорідненість. Поодинокі келихоподібні клітини мають відстань центра ядра 

від базальної мембрани 16,0±0,25мкм і lgV 1,23±0,3. Мікроворсинчаті клітини 

знаходяться на відстані 26,3±0,3мкм і lgV 1,29±0,5. Нарешті, війчасті клітини 

знаходяться найвіддаленіше, їх відстань центра ядра від базальної 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 

Бенінгоффа, про інтегративне збільшення ядер. Отже, медіальна і латеральна 

стінки слизової оболонки клиноподібної пазухи представлена 

псевдобагатошаровим війчастим ціліндричним епітелієм, і, на нашу думку, 

складається із двох різних гістогенетичних складових. Перша з них 

представлена короткими і довгими вставними клітинами, а інша різними за 

функціями келихоподібними, мікроворсинчатими та війчастими клітинами 

[121]. 

Результати морфометричних досліджень відносно складу клітинних 

елементів псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію передньої 

стінки: 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 відстані 7,0±0,43мкм, lgV 2,09±0,2, центр ядер келихоподібних клітин в фазі 
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виходу секрету віддалені 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 псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки задньої стінки 

клиноподібної пазухи. Центр ядер коротких вставних клітин знаходиться на 

відстані 4,10±0,2мкм від базальної мембрани, 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. 

Отже, результат проведених морфометричних досліджень задньої стінки 

слизової оболонки клиноподібної пазухи з переважним розташуванням зон 

росту свідчить, що саме в цих зонах, на відміну від попередніх типів епітелію 

розташовуються поряд з вставними клітинами мікроворсинчасті клітини, які 

гістогенетично пов’язані як з келихоподібними, так і з війчастими клітинами 

[120,121]. 

Таким чином, морфометричні дослідження підтверджують попередньо 

проведені гістологічні та гістохімічні дослідження і дають змогу в слизовій 

оболонці клиноподібної пазухи виділити окремі відділи: 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважними вмістом війчастих клітин; 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

переважним вмістом келихоподібних клітин; 

- псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій з 

зонами росту. 
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Для підтримки тканинного гомеостазу необхідний цілий комплекс 

механізмів: підтримання клітинного складу, функціонування 

мікроциркуляторного русла, клітинний і гуморальний імунітет та ін.  

Без повноцінної роботи судин мікроциркуляторного русла неможливо 

уявити жодну тканину або орган. Тому нами була поставлена задача: з’ясувати 

особливості розташування мікросудин та їх здатність до ангіогенезу в 

підслизовому шарі різних стінок слизової оболонки клиноподібної пазухи 

людини. З цією метою ми обрали імуногістохімічний метод дослідження за 

допомогою CD34 маркера – судинного ендотелію і ангіогенезу. 

Встановлено, що в ділянках псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію з переважним розташуванням війчастих клітин 

ендотелій мікросудин має інтенсивну CD34-експресію. Будова мікросудин в 

цих ділянках залежить від звивистості ходу війчастого епітелію. В місцях, що 

випинають у просвіт клиноподібної пазухи, мікросудини (прекапіляри) мають 

аркадну випуклу будову. У ділянках заглиблення слизової оболонки 

прекапіляри також арканної будови лише вогнутої форми. Крім того, в місцях 

заглиблення виявляються і артеріоли. В ділянках псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелію з переважним вмістом келихоподібних 

клітин також можна виділити місця випинання і заглиблення слизової 

оболонки. В ділянках випинання епітелію в просвіт пазухи мікросудин (пре- і 

посткапіляри) мають шпилеподібний характер. В ділянках заглиблення 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію мікросудини, які 

розташовані поблизу базальної мембрани, шпилеподібної форми. В більш 

глибоких прошарках підлеглої сполучної тканини мікросудини мають 

паралельну структуру. 

У псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії з 

переважним розташуванням зон росту мікросудини мають і аркадну і 

шпилеподібну будову. Інколи в цих ділянках зустрічаються мікросудини з 

майже повним облітерованим просвітом, а також явища ангіогенезу 
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(проліферація ендотелію з наступним брунькоутворенням). Отримані дані 

значно поширюють уяву про ангіогенез, як процес, що в нормі спостерігається 

лише в ендометрії, плаценті і при загоєнні ран [216,238]. 

Процеси ангіогенезу неможливі без клітинної проліферації, 

імуногістохімічним маркером якої є білок Кі-67 [51,137,225]. У нашому 

дослідженні в псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії з 

переважним вмістом війчастих клітин у осіб зрілого віку спостерігається 

інтенсивна експресія маркера Кі-67 ядрами коротких і довгих вставних клітин. 

У людей похилого і старечого віку даний вид епітелію характеризується 

помірною експресією Кі-67 ядер коротких і довгих вставних [119].  

У псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії з 

переважним вмістом келихоподібних клітин у осіб зрілого віку відмічається 

помірна експресія маркера Кі-67 в ядрах вставних клітин. А при дослідженні 

слизової оболонки людей похилого і старечого віку ми спостерігали 

зменшення експресії Кі-67 ядрами коротких і довгих вставних клітин. 

У зонах росту псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелія 

слизової оболонки клиноподібної пазухи у осіб зрілого віку ми виявили 

інтенсивну експресію маркера Кі-67 в ядрах коротких і довгих вставних 

клітин. Слизова оболонка клиноподібної пазухи людей геріатричного віку 

характеризується достатньо високою експресією даним маркером ядер довгих 

вставних клітин, на відміну від інших ділянок псевдобагатошарового 

війчастого циліндричного епітелія.  

Таким чином, ми виявили певну закономірність мітотичних процесів 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки 

клиноподібної пазухи людини. У осіб зрілого віку поповнення клітинних 

популяцій здійснюється за рахунок коротких і довгих вставних клітин. З віком 

спостерігається тенденція до зменшення активності проліферативних процесів. 

Ці явища ми виявили як в ділянках з переважним вмістом війчастих, так і 

ділянках, представлених келихоподібними клітинами. 
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В зонах росту ядра коротких і довгих вставних клітин експресують 

маркер Кі-67 незалежно від віку пацієнта. Тому ми вважаємо, що ці ділянки 

виконують функцію зон росту, а короткі і довгі вставні клітини є, насамперед, 

камбіальними елементами слизової оболонки клиноподібної пазухи [119]. 

Тканинний гомеостаз слизових оболонок неможливий без місцевих 

імунологічних реакцій, що виконуються клітинами імунного нагляду 

[210,266]. Місцевий імунітет поєднує реагування всіх клітин лімфоїдного ряду, 

які містяться у слизових оболонках, у інтеграції з макрофагами, нейтрофілами, 

тучними клітинами та іншими клітинами сполучної тканини і епітелію 

[42,111,138,146,172,244,275]. Специфічні захисні механізми системи слизових 

оболонок утворюють зовнішній бар’єр і отримали назву імунної системи 

слизових оболонок, яка включає в себе імунокомпетентні і допоміжні клітини 

[4,77,114,119,147]. В літературних джерелах велика кількість публікацій 

стосується даній імунний системі взагалі, а даних відносно імунного контролю 

в слизовій оболонці приносових пазух практично не існує. Тому цим питанням 

в нашій роботі приділяється велика увага. 

Першими клітинами, з якими контактує зовнішній агент (бактеріі, віруси 

і тощо), що потрапив у внутрішнє середовище організму, є макрофаги      

[136,173,180,181,255]. Внутрішньоепітеліальні макрофаги відносяться до 

системи НLA. На їх клітинній мембрані розташовані  молекули основного 

комплекса гістосумісності ІІ класу. Макрофаги фагоцитують агресора і на 

власній клітинній поверхні представляють антигени Т-лімфоцитам [213,254]. 

Тому макрофаги відносяться до антигенпрезентуючих клітин (равно як 

дендритні клітини, клітини Ларгенганса, клітини Купфера) [26,131,132,136]. А. 

Хем і Д. Кормак описують в альвеолярних стінках великі округлої форми 

клітини, які всередині містять вугільний пігмент, і називають їх 

альвеолярними фагоцитами [136]. Декілько десятиліть відбувались спори 

стосовно походження цих клітин. Окремі науковці вважали, що дані клітини 
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утворюються з епітеліальних клітин. На сьогоднішній день відомо про їх 

моноцитарне походження.  

Виходячи з даного теоретичного положення, нами вивчена, завдяки 

імуногістохімічному маркеру CD68, локалізація внутрішньоепітеліальних 

макрофагів у різних ділянках слизової оболонки клиноподібної пазухи 

людини. 

Встановлено, що в слизовій оболонці з переважним розташуванням 

війчастих клітин внутрішньоепітеліальні макрофаги розташовуються між 

війчастими клітинами в різних шарах епітеліального пласту. Але переважна 

більшість макрофагів в епітеліальному пласті розміщена на рівні коротких і 

довгих вставних клітин. Подібна закономірність локалізації макрофагів 

спостерігається і в зонах псевдобагатошарового війчастого циліндричного 

епітелію, представленого келихоподібними клітинами. Кількість макрофагів в 

таких ділянках значно менша за попередні.  

Нарешті, в зонах росту, що розташовуються в слизовій оболонці задньої 

стінки клиноподібної пазухи, на відміну від попередніх ділянок, 

внутрішньоепітеліальні макрофаги локалізуються як серед вставних, так і 

серед мікроворсинчастих клітин. Перші з них мають округле ядро, останні – 

витягнуте або овальне ядро. Ми вважаємо, що переважне розташування 

фагоцитуючих клітин на рівні базальних обумовлено необхідністю 

контролювати проліферативні процеси і в разі потреби ліквідувати 

патологічно змінені клітини. Згідно з останніми досягненнями 

фундаментальної імунології є думка, що універсальною функцією імунної 

системи є контроль органогенеза, а в постнатальному періоді нагляд за 

явищами регенерації [16,18]. Виявлена морфогенетична здатність імуноцитів, 

яка забезпечую розвиток відновлювальних процесів, тобто лімфоїдна ткатина 

слизової оболонки верхніх дихальних шляхів – це гарант нормальної 

регенерації при ушкодженні її епітеліальної вистілки (А.Б. Бабаєва, 1985; Л.Д. 

Лиознер і соавт., 1990).  
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Таким чином виявлено, що максимальна кількість макрофагів 

зустрічається в ділянках слизової оболонки клиноподібної пазухи з 

переважним вмістом війчастих клітин. Явища зменшення числа 

внутрішньоепітеліальних макрофагів спостерігається в зонах з перевагою 

келихоподібних клітин і зонах росту. З віком кількість макрофагів значно 

зменшується. Тобто спостерігається анаргічна реакція на вплив зовнішніх 

факторів. Це співпадає з даними літератури [40,41,112]. 

Як було сказано вище, внутрішньоепітеліальні макрофаги завдяки 

виділенню імунологічних детермінант передають інформацію на Т-лімфоцити, 

які виконують клітинний нагляд в тканинах організму. Тому нами проведено 

імуногістохімічне дослідження з pan-T-маркером CD3.  

В літературі описують, що більше 30% клітин пухкої сполучної тканини 

власної пластинки слизової оболонки носа складають Т- і В-лімфоцити [16,17]. 

Співвідношення Т-лімфоцитів: В-лімфоцитів = 3:1. Розташовуються Т-

лімфоцити субепітеліально поблизу базальної мембрани і навколо залоз. Крім 

того, невелика частина лімфоцитів знаходиться в межах епітеліальної 

вистілки, а інколи і на поверхні слизової оболонки.  

Розпізнавання антигену здійснюється за допомогою Т-клітинного 

рецептора (ТКР) [26,127]. Даний гетеродимер на клітинній мембрані 

експресований разом з молекулою CD3 [78,79]. Даний маркер охоплює всі 

клони популяції Т-лімфоцитів. 

Нами виявлено, що у псевдобагатошаровому війчастому циліндричному 

епітелії незалежно від типу ділянки (з перевагою війчастих чи келихоподібних 

клітин або зонах росту) Т-лімфоцити, мігруючи з мікросудин, розташовуються 

субепітеліально і мають високу ступінь CD3-експресії. Отримані дані свідчать, 

що наряду з макрофагальною активностю, Т-лімфоцити здійснюють постійний 

імунологічний тканинний нагляд для підтримання гомеостазу внутрішнього 

середовища. 
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Крім того, нами виявлена помірна CD3-експресією володіють короткі і 

довгі вставні клітини і апікальні поверхні мікроворсинчастих клітин. CD3 – це 

мембраний поліпептидний комплекс. Структура білків цього комплекса 

інваріантна, тому вони не здатні розпізнавати антиген (це функція виключно 

Т-клітинного рецептора). CD3 забеспечує передачу антигенної інформації в 

середину клітини.  

Бикова В.П. (2009) стверджує, що деякі клітини епітелію дихальних 

шляхів здатні до захвату і переносу антигена [16,17,18]. Автор описує клітини 

респіраторного епітелію, що не мають війок, мають у цитоплазмі тубуло-

везикулярку структуру, здатні експресувати певні антигени і, таким чином, 

можуть ініціювати імунну відповідь. Існує думка, що окремі клітини слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту під впливом бактеріальних агентів 

активуються. При цьому на їх клітинних поверхнях з’являються молекули, які 

необхідні для презентації антигена. Спектр цих молекул здатен активувати Т-

клітини пам’яті. Це значно прискорює імунні процеси при повторному 

контакті з антигеном. На нашу думку, завдяки імуногістохімічним 

властивостям, короткі і довгі вставні клітини приймають участь в 

репрезентації імунологічного тканинного нагляду. 

Таким чином, можна з твердістю сказати, що антигенпрезентуючими 

клітинами слизової оболонки клиноподібної пазухи є внутрішньоепітеліальні 

макрофаги і Т-лімфоцити. Але унікальним феноменом лімфоепітеліальних 

органів є міжклітинна взаємодія Т-лімфоцитів і епітеліоцитів за участю 

останніх в ініціюванні імунної відповіді. Це погоджується з думкою окремих 

авторів [16,18,26,58,81,130,239].  

Безпосередньо з тканинним імунним наглядом у псевдобагатошаровому 

війчастому циліндричному епітелії слизової оболонки клиноподібної пазухи 

людини, на нашу думку, існує і гуморальний імунітет різного ступеня 

активності. Гуморальний імунітет забезпечується В-лімфоцитами 

[26,43,81,110,130]. Активований В-лімфоцит містить на клітинній мембрані В-
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поверхневий рецептор (ВПР) – комплекс IgM і двох білків (Ig-альфа та Ig-бета) 

[26,81]. Ці білки приймають участь у передачі сигналу всередину клітини. У 

своїй роботі для ідентифікації В-лімфоцита ми використовували 

імуногістохімічний маркер СД-20. 

Більшість авторів притримується думки, що система В-лімфоцитів 

активується не лише гуморальними факторами, а і Т-хелперами [26,81]. Під 

дією останнього відбувається перетворення В-лімфоцита в плазмоцит і В- 

клітини пам’яті. Плазмоцити продукують Ig різних класів [149,154,174,224]. У 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії дану функцію 

виконує бронхоасоціативна лімфоїдна тканина (БАЛТ) за рахунок IgА [9,46]. 

Під час нашого імуногістохімічного дослідження виявлено, що у 

псевдобагатошаровому війчастому циліндричному епітелії в місцях з великою 

кількістю війчастих клітин В-лімфоцити розташовуються періваскулярно в 

підслизовій оболонці. Клітини епітеліального шару не мають експресії до СД-

20. 

У ділянках з перевагою келихоподібних клітин В-лімфоцити 

розміщуються не тільки в підслизовій оболонці у вигляді періваскулярних 

інфільтратів, а і у міжклітинних просторах келихоподібних клітин і навіть на 

їх апікальній поверхні. Це дозволяє нам зробити припущення, що дані ділянки 

відносяться до бронхоасоціативної лімфоїдної тканини (БАЛТ).  

В зонах росту мають досить слабку експресію до маркера СД-20 лише 

апікальні поверхні мікроворсинчастих клітин, які помірно експресують даний 

маркер на своїх апікальних поверхнях. 

У підслизовому шарі ділянок росту виявляються в достатній кількості і 

В-лімфоцити, і плазмоцити. Наявність даної трансформації, з нашої точки 

зору, може свідчити про недостатність гуморального імунітету в зонах росту в 

порівнянні з попередніми зонами.  

Таким чином, отримані топографо-анатомічні, гістологічні, гістохімічні 

та імуногістохімічні дані значно розширюють увагу про будову клиноподібної 
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пазухи людини та структурну організацію її слизової оболонки і, насамперед, 

факторів її місцевого захисту.  
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