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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гіпертонічна хвороба і цукровий діабет досить часто 
призводять до часткової або навіть повної втрати зору. Тому вивченню клініко- 
морфологічних змін при цих захворюваннях присвячені численні праці 
(Козлов Г.С., 2009; Можеренков В.П., 2012; Маслова О.В., 2011). Переважна 
частина з них присвячена вивченню розладів кровообігу в судинах сітківки, 
дегенеративним змінам у макулярній зоні, пов’язаним із порушенням її трофіки. 
Ці порушення визначаються як клінічно при офтальмологічному дослідженні, так 
і за допомогою патоморфологічних методів (Дедов И.И., 2003; Смирнова О.М., 
2010).

Попередніми дослідженнями з’ясовано, що при гіпертонічній хворобі 
погіршення зору пов’язане з порушенням кровообігу в судинах сітківки на фоні 
гіпертонічної ангіопатії, що ускладнюється крововиливами, тромбозом або 
емболією судин сітківки і зорового нерва (Бойкова Н.Н., 2007; Кацнельсон Л.А., 
1999; Мошетова Л.К., 2006). Частіше на цю хворобу страждають чоловіки в 
другій половині життя (Моисеев В.С., 2002). Важливі фактори патогенезу 
гіпертонічної хвороби -  нервовий, гормональний, нирковий, спадковий. За 
походженням артеріальна гіпертензія може бути первинною (есенціальна) і 
вторинною, яка є симптомом іншого захворювання (центральної нервової 
системи, ниркової, ендокринної або судинної патології). За клінічним перебігом 
есенціальна і вторинна гіпертензія можуть мати доброякісний і злоякісний 
перебіг. На останню страждають приблизно 5% хворих, які мають стійке та 
значне підвищення артеріального тиску, що супроводжується частими 
гіпертензійними кризами і впродовж 1-2 років може призвести до смерті людини 
від ускладнень -  крововиливів і тромбозу судин. Патоморфологічні зміни 
артеріол за злоякісного перебігу хвороби характеризуються деструкцією базальної 
мембрани ендотелію судин і фібриноїдним некрозом їхніх стінок (Бокарев И.Н., 
2005; Дедов И.И., 2009; Сергиенко О.О., 2009; Струков А.И., 1995).

Доброякісна артеріальна гіпертензія має триваліший перебіг, але залишається 
значна загроза гіпертонічного кризу. З боку змін артеріальних судин домінують 
компенсаторно-пристосувальні процеси, які характеризуються як змінами стінки 
артеріол у вигляді помірної гіпертрофії м’язового шару й еластичних структур, 
так і компенсаторною гіпертрофією лівого шлуночка серця. Згодом розвиваються 
деструктивні зміни стінок судин із виходом у гіаліноз та артеріолосклероз і 
розвитком змін із боку внутрішніх органів: серця, мозку, нирок у вигляді 
склерозу, атрофії або інфарктів (Пальцев М.А., 2002; Моисеев В.С., 2002; 
Черствий Е.Д., 2006).

Поряд із гіпертонічною хворобою значні розлади в мікроциркуляторному 
руслі та нервових волокнах відбуваються при цукровому діабеті 
(Балаболкин М.И., 2002; Жабоедов Г.Д., 2000; Маслова О.В, 2011). Останній 
становить собою комплекс патологічних змін і метаболічних порушень, які 
характеризуються зниженням рівня використання глюкози, що призводить до 
гіперглікемії. У багатьох країнах світу цукровий діабет займає одне з перших 
місць серед причин смертності людей від хвороб (Дедов И.И., 2003; Босізоп Р.М.,
2008).
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За останньою класифікацією цукровий діабет поділяється на 2 основні групи: 

інсулінозалежний цукровий діабет, або цукровий діабет І типу (10-20%), та 
інсулінонезалежний цукровий діабет, або цукровий діабет II типу (80-90%) 
(Шестакова М.В., 2002; Холодова Е.А., 2011). Для інсулінозалежного цукрового 
діабету характерний дефіцит інсуліну як наслідок порушення функції та кількості 
бета-клітин острівців Лангерганса підшлункової залози, що має генетичну 
детермінацію або розвивається під дією зовнішніх факторів: вірусів, аутоімунних 
процесів, порушення дієти. В основі інсулінонезалежного цукрового діабету 
лежить дія антиінсулярних факторів, зниження рецепторної активності клітин, 
чутливих до інсуліну (Дедов И.И., Балаболкин М. И.,2000).

Для обох основних форм цієї хвороби характерні такі ускладнення як 
мікроангіопатія, ретинопатія, нефропатія і нейропатія. Вони є наслідком 
метаболічних порушень, головним чином -  гіперглікемії (Маслова О.В., 2011; 
Мьічка В.Б., 2003; Пузикова О.З., 2011).

Зниження зору при цукровому діабеті пов’язане з явищами діабетичної 
ретинопатії, яка має злоякісний перебіг і значні прояви особливо при цукровому 
діабеті І типу (ТопчийН.В., 2007; Трахтенберг Ю.А., 2006). Згідно з 
рекомендаціями ВООЗ остання залежно від проліферативної активності 
ендотелію судин сітківки ока (КоЬпег Е., Рогїа М., 1992) поділяється на такі 
форми: 1) просту (непроліферативну); 2) препроліферативну; 3) проліферативну. 
Крім того, при цукровому діабеті іноді спостерігаються нейропатичні зміни 
зорового нерва, які описані фрагментарно, не формуючи загальну картину.

Отже, вивчення морфогенезу патологічних, адаптаційних і компенсаторних 
процесів, що відбуваються в зоровому шляху при гіпертонічній хворобі та 
цукровому діабеті, становить значний клініко-морфологічний інтерес як для 
офтальмологів, так і для патоморфологів. Разом із тим, особливо важливим є 
визначення локалізації патологічного процесу в окремих ділянках зорового шляху 
і пов’язаної з цим симптоматичної картини офтальмологічних проявів із боку 
органа зору як при гіпертонічній хворобі, так і при цукровому діабеті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи вищого державного 
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» 
(ВДНЗ України «УМСА») «Визначення закономірностей морфогенезу органів, 
тканин та судинно-нервових утворень організму в нормі, експерименті та під дією 
зовнішніх чинників. Морфо-експериментальне обґрунтування дії нових 
хірургічних шовних матеріалів при використанні їх в клінічній практиці», номер 
державної реєстрації 0113Ш0124.

Авторка брала безпосередню участь у виконанні патоморфологічного і 
морфометричного досліджень, вивчала особливості морфогенезу і гістотопографії 
патоморфологічних процесів у внутрішньочерепному відділі зорового нерва при 
гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — вивчити морфогенез і 
гістотопографію патологічних, адаптаційних і компенсаторних процесів у різних 
частинах зорового шляху (інтракраніальний відділ зорового нерва, хіазма, 
зоровий тракт), у артеріях та артеріолах, які здійснюють його трофіку, в осіб 
молодого і похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу і цукровий діабет.
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Завдання дослідження:
1. Вивчити будову макро-, мікроциркуляторного русла і нейроглії зорового 

шляху в осіб молодого віку без соматичної патології.
2. Дослідити особливості вікових змін судинного русла і нейроглії зорового 

шляху в осіб похилого віку без соматичних проявів гіпертонічної хвороби та 
цукрового діабету.

3. Установити особливості деструктивних та адаптаційних процесів зорового 
шляху і його судинного русла за злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби.

4. Визначити особливості патологічних і компенсаторно-адаптаційних 
процесів зорового шляху та його судинного русла за доброякісного перебігу 
гіпертонічної хвороби.

5. З’ясувати порушення мікроциркуляторного русла, нейроглії та оболонок 
нервових волокон зорового шляху при цукровому діабеті першого типу.

6. Дослідити порушення мікроциркуляторного русла, нейроглії та оболонок 
нервових волокон внутрішньочерепного відділу зорового нерва, хіазми і зорового 
тракту при цукровому діабеті другого типу.

Об’єкт дослідження -  патоморфологічні зміни, викликані гіпертонічною 
хворобою і цукровим діабетом.

Предмет дослідження -  судини і тканина внутрішньочерепного відділу 
зорового нерва, хіазми та зорового тракту.

Методи дослідження -  гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та 
морфометричні.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексних 
гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних і морфометричних досліджень 
отримані нові дані про гістотопографічні особливості внутрішньочерепного 
відділу зорового нерва, хіазми і зорового тракту.

Показано, що в різних частинах зорового нерва в молодих осіб артерії 
м’язового типу мають однаковий індекс Керногана за рахунок рівномірного їх 
кровонаповнення. Натомість у осіб похилого віку та осіб, хворих на гіпертонічну 
хворобу й цукровий діабет, індекс Керногана нерівномірно збільшується в різних 
відділах зорового нерва за рахунок патологічних змін судинної стінки.

Виявлені відмінності патологічних і компенсаторно-адаптаційних процесів 
судин і тканини різних частин зорового шляху за злоякісного і доброякісного 
перебігу гіпертонічної хвороби. За злоякісного перебігу в судинах відбуваються 
фібриноїдне набухання стінки артеріол і діапедезні крововиливи, в тканині 
зорового нерва -  сіре або червоне розм’якшення. За доброякісного перебігу в 
судинній стінці спостерігаються мукоїдне набухання, плазморагія і явища 
артеріолосклерозу, а в тканині зорового нерва -  дистрофічні зміни.

Визначено, що при інсулінозалежному цукровому діабеті в судинах, 
переважно зорового тракту, мікроангіопатія проліферативної форми подібна 
аналогічній формі ретинопатії, тобто спостерігається проліферація ендотелію 
судин.

Показано, що при інсулінонезалежному цукровому діабеті в мікросудинах, 
переважно інтракраніального відділу внутрішньочерепної частини зорового 
нерва, спостерігаються непроліферативна і препроліферативна форми 
мікроангіопатії, які мають перебіг без ушкодження ендотелію судин. У
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непроліферативній формі спостерігаються мукоїдне набухання стінки судини, 
розшарування внутрішньої еластичної мембрани і накопичення ліпогіаліну в 
гладком’язових клітинах. У тканині зорового нерва спостерігається 
перицелюлярний набряк. Для препроліферативної форми характерні потовщення і 
розшарування базальної мембрани судини, порушення гемоциркуляції у вигляді 
сладж-синдрому, перицелюлярний набряк і периваскулярні лімфоцитоподібні та 
фібробластичні інфільтрати.

Установлено, що при цукровому діабеті першого типу в нервових клітинах 
(гліоцитах), які супроводжують нервові волокна зорового нерва, відбуваються 
деструктивні зміни у вигляді зменшення кількості відростків гліальних клітинних 
елементів, причиною чого є звуження просвіту артеріол унаслідок накопичення 
ліпогіаліну в судинній стінці, що загалом веде до розвитку діабетичної нейропатії.

Практичне значення отриманих результатів дослідження. Проведені 
гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та морфометричні дослідження мають 
теоретичне й практичне значення в різних галузях медицини: патологічній 
анатомії, офтальмології, нейропатології. Гістохімічний спосіб забарвлення 
нервових волокон амідочорним 10В рекомендовано для застосування в практиці 
патологоанатомічного відділення та бюро для кращої візуалізації відростків 
клітин нейроглії з подальшим визначенням ступеня ушкодження тканини 
зорового нерва.

Використання комбінованого забарвлення фуксилін-пікрофуксином дозволяє 
встановити ступінь розвитку як патологічних, так і компенсаторно-адаптаційних 
процесів у артеріях і артеріолах, які відбуваються за злоякісного і доброякісного 
перебігу гіпертонічної хвороби.

Запропоновано модифіковане гістохімічне забарвлення амідочорним (патент 
України №60061), яке може бути застосоване для визначення різних типів 
мікроангіопатій при цукровому діабеті.

Використання гістохімічного методу забарвлення нільським блакитним 
дозволяє встановити ступінь деструктивних змін у нервових волокнах зорового 
нерва.

Отримані результати дають теоретичну основу для розробки терапевтичної 
бази в офтальмології.

Основні положення і висновки дисертаційної роботи впроваджені в 
практичну діяльність патологоанатомічного бюро м. Полтави, судово-медичного 
бюро м. Полтави, лабораторії патоморфології та електронно-мікроскопічних 
досліджень ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 
НАМИ України». Результати дисертації впроваджені також у навчальний процес і 
науково-дослідну роботу кафедри патологічної анатомії з секційним курсом 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», кафедри 
патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, 
кафедри патологічної анатомії медичного факультету Сумського державного 
університету, кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою 
медициною Тернопільського державного медичного університету ім. І .Я. 
Г орбачевського.

Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням. Авторка провела тематичний патентно-інформаційний пошук,
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проаналізувала наукову літературу з проблеми, що досліджується. Спільно з 
науковим керівником були сформульовані мета й завдання роботи, розроблена 
методика діагностики судинної патології. Особисто авторкою проведені 
морфологічні дослідження, спостереження, оформлення первинної документації, 
статистична обробка отриманих даних. Спільно з науковим керівником 
сформульовані узагальнення, аналіз результатів, висновки і практичні 
рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
викладено та обговорено на науково-практичній конференції патологоанатомів 
України «Актуальні проблеми сучасної патоморфології», присвяченій 120-річчго 
професора Г.Л. Дерману (Харків-Одеса, 2010), на науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної морфології» 
(Полтава, 2011), на засіданні Полтавського товариства патологоанатомів 
(Полтава, 2012), на міжвузівській конференції молодих вчених та студентів 
«Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2013).

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи висвітлені у 8 наукових працях, 
із них 5 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, у тому числі 3 -  без 
співавторів, 1 стаття включена до світової пошукової системи Соо§1е ЗсЬоІаг, 2 
тез опубліковані у матеріалах науково-практичних конференцій та отриманий 
деклараційний патент України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 
українською мовою на 147 сторінках комп’ютерного тексту, складається зі 
вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, 3-х розділів власних 
досліджень, аналізу та обговорення отриманих даних, висновків, практичних 
рекомендацій, списку використаних джерел. Список літератури містить 185 
бібліографічних джерел (105 -  кирилицею і 80 -  латиницею) обсягом 17 сторінок. 
Розділи дисертації ілюстровані 55 малюнками і 8 таблицями, які займають З 
повних сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Функціональний стан зорового нерва 
людини пов'язаний як з особливостями його морфологічної будови, так і з 
особливостями морфологічного стану судин, які здійснюють його трофіку.

Мікроскопічні особливості тканини і судин зорового шляху здорових людей 
різного віку і патоморфологічні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу і 
цукровий діабет вивчали, використовуючи шматочки тканини зорового шляху з 
прилеглою нервовою тканиною (досліджували такі його відділи: інтракраніальний 
відділ зорового нерва, перехрестя зорового нерва і зоровий тракт).

Перерізи гістологічних препаратів вищезазначених відділів зорового шляху з 
прилеглою тканиною головного мозку отримані від людей віком від 20 до 30 
років (серед них 6 осіб чоловічої статі та 6 осіб жіночої статі), також отриманий 
матеріал від людей віком від 61 до 80 років (серед них 3 особи чоловічої статі та З 
особи жіночої статі), померлих насильницькою смертю внаслідок автотравми (18 
випадків). Загиблі, за даними аутопсії, не мали патоморфологічних ознак
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гіпертонічної хвороби та цукрового діабету і склали дві групи порівняння -  група 
людей молодого віку і похилого віку.

Досліджуваний матеріал також отримано від хворих людей, померлих 
унаслідок церебральних ускладнень гіпертонічної хвороби (гострий перебіг 
гіпертонічної хвороби -  14 випадків, хронічний перебіг гіпертонічної хвороби -  
15 випадків) і ускладнень інсулінозалежного (10 випадків) та інсулінонезалежного 
цукрового діабету (16 випадків).

Особливості розподілу досліджуваного матеріалу у віковому аспекті 
представлені в табл. 1.

Таблгщя 1
Розподіл матеріалу у віковому аспекті залежно від нозологічних одиниць 
___________________________  захворювання _______ _______ __________

Вік

Нозологічна
Одиниця

20-30
років

(особи
молодого

віку)

31^10
років

41-50
років

51-60
років

Понад 60 
років 

(особи 
похилого 

віку)
Померлі внаслідок автотравм 
(без соматичної патології)

12 6

Гіпертонічна хвороба, 
злоякісний перебіг

5 9

Гіпертонічна хвороба, 
доброякісний перебіг

2 6 7

Цукровий діабет І типу 4 6
Цукровий діабет П типу 3 6 7

Забір матеріалу проводили на базі Полтавського судово-медичного бюро і 
Полтавського обласного патологоанатомічного бюро за 2009-2011 рр. з 
урахуванням «Закону України про поховання та похоронну справу зі змінами, 
внесеними згідно Закону №2246-ІУ від 16.02.2004, ВВР, 2005, №4, ст. 105» та 
«Угоди про науково-практичне співробітництво між ВДНЗ України «УМСА» і 
Полтавським обласним патологоанатомічним бюро».

Виділення шматочків тканини зорового нерва на аутопсії проводили в першу 
добу після смерті з вищезазначених його відділів розмірами 0,2x0,5x0,5 см. 
Набраний матеріал фіксували в 10% розчині холодного нейтрального формаліну з 
метою збереження цілісності клітин і тканин. Після фіксації та проводки за 
стандартною методикою зі шматочків нервової тканини виготовляли парафінові 
блоки і перерізи (4—5 мкм). Останні після фарбування підлягали мікроскопічному 
дослідженню зі збільшенням хІО, х40, хЮО, х400, хІООО.

Отримані тонкі парафінові перерізи товщиною 4-5 мкм після депарафінізації 
спочатку забарвлювали загальновідомими барвниками: гематоксиліном та
еозином, а також пікрофуксином за ван Гізоном. Крім того, був використаний 
метод забарвлення мієлінових оболонок за Шпільмеєром. Проте внаслідок того, 
що зоровий нерв належить до безмієлінових нервів, це забарвлення не дало нам
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очікуваного ефекту. Ось чому з метою візуалізації взаємовідношення 
паренхіматозного і стромального компонентів зорового нерва використана 
гістохімічна методика ШИК-альціановим синім, за допомогою якої виявляються 
ШИК-позитивна оболонка зорових нервів, а також основна речовина поблизу 
судинного компонента. З метою визначення вмісту глікогену проводили 
забарвлення за Шабадашем (1979), а виявлення розташування ліпопротеїдів -  
гістохімічним забарвленням нільським блакитним.

З метою визначення артеріального або венозного типу судин, що 
супроводжують зоровий нерв, нами використане запропоноване І.К. Єсиповою 
(1971) комбіноване забарвлення фуксилін-пікрофуксином за способом 
Харта + ван Гізона.

При цьому артеріальні судини різного калібру (дрібні артерії та артеріоли) 
мають дві еластичні мембрани: внутрішню і зовнішню. Між ними розташований 
середній гладком'язовий шар, а зовні -  сполучнотканинний шар.

У венах еластичні Харт-позитивні волокна перемішані як із гладком'язовими 
клітинами, так і з окремими колагеновими волокнами.

Слід зазначити, що на запропонований нами гістохімічний метод 
забарвлення з використанням амідочорного отримано патент № 60061 на корисну 
модель «Спосіб визначення будови нервових волокон у нормі та в умовах 
патології» від 10.06.2011 р.

Далі, враховуючи результати досліджень, отриманих при забарвленні 
амідочорним, для визначення структурно-функціональних особливостей нейроглії 
зорового нерва використані різні комбінації гістохімічних забарвлень. Спочатку 
визначали розташування ШИК-позитивних структур відносно амідочорних 
відростків астро- та олігодендроцитів та наявність тигроїдної речовини. Крім 
того, завдяки комбінованому забарвленню способом Шабадаша з амідочорним у 
випадках із інсулінозалежним цукровим діабетом визначали наявність як у астро-, 
так і в олігодендроцитах перекисних глікогенолізованих речовин.

Відповідно до поставлених завдань проведено імуногістохі мічне 
дослідження, яке базується на специфічній взаємодії моноклональних антитіл з 
антигенами тканини, що є сучасним методом дослідження (Петров И.В., 2004; 
БаЬЬз Б.І., 2006). Дослідження проведено на парафінових перерізах товщиною 4— 
5 мкм із використанням моноклональних антитіл СБ 34 до ендотеліну.

Ураховуючи той факт, що важливу роль у транспортуванні різних 
біохімічних компонентів крові відіграє система артерій та артеріол, з метою 
визначення їхнього морфологічного стану у вигляді нормо-, гіпер- і гіпотензії ми 
провели їх морфометричні вимірювання з визначенням індексу Керногана 
(Есипова И.К., 1971). Останній установлюється шляхом вимірювання товщини 
середньом'язового шару артерій і артеріол відносно їхнього просвіту. Згідно з 
гістологічною номенклатурою (2010) артерії зорового шляху поділяються на три 
типи: еластично-м'язовий, м'язово-еластичний і переважно м'язовий. За
результатами визначення індексу Керногана за рекомендаціями І.К. Єсипової 
встановлено нормотонічний тип кровопостачання в артеріях і артеріолах при його 
значенні від 0,4 до 0,6. Гіпертонічний тип кровопостачання на тлі 
малогіпертрофованої стінки артерії діагностується за середнього значення індексу 
Керногана понад 0,6. А гіпертонічний тип кровопостачання артеріальних судин на



тлі потовщення судинної стінки діагностується за зменшення індексу Керногана 
нижче 0,4.

Отримані морфометричні показники оцінювали з використанням 
варіаційного й альтернативного аналізів (Мерков А.М., 1968).

Статистичні дані одержані згідно з програмою «Медична статистика» за 
допомогою комп’ютера; мікрофотографії -  на мікроскопі фірми «Оіутриз ВХ 41» 
на збільшенні хЮО, х200, х400, хІООО; фотозйомку проводили цифровою 
фотокамерою фірми «Оіутриз С 3040-А БДО» із використанням спеціальної 
програми «Оіутриз БР  Зой».

Отже, гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, морфометричні та 
статистичні дослідження дозволили визначити ступінь розвитку патологічних, 
адаптаційних і компенсаторних процесів, які відбуваються в зоровому тракті в 
нормі (молодому і похилому віці), при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті.

Результати досліджень та їх обговорення. Зоровий нерв -  це провідникова 
система передачі світлових імпульсів від сітківки ока до зорового аналізатора. 
Анатомічно розрізняють кілька частин зорового нерва: внутрішньоочну частину і 
диск зорового нерва, внутрішньоорбітальну частину, внутрішньоканальцеву 
частину, інтракраніальний відділ, зорове перехрестя, зоровий тракт (Віт В.В.,
2009).

М ’якушеві та безм’якушеві периферичні нерви мають мієлінову оболонку, 
яку утворюють шванівські клітини, тоді як у головному мозку мієлін синтезується 
відростками олігодендроцитів. За хімічним складом мієлін на 75% складається з 
ліпідів і на 25% із білків. Такий високий уміст ліпідів відрізняє мієлін від інших 
біологічних мембран. Ультраструктурно -мієлін складається з численних 
концентричних шарів навколо нервового волокна. Таким чином, мієлін становить 
собою особливу мембрану, яка оточує окремі нервові волокна і сприяє 
нормальному функціонуванню.

За результатами проведених нами гістохімічних досліджень (забарвлення 
зорового нерва способом Шпільмеєра на мієлін) чітко виражених мієлінових 
оболонок навколо нервового волокна виявлено не було. Тому були проведені 
додаткові гістохімічні дослідження тканини зорового нерва з використанням 
амідочорного та ШИК-реакції. Установлено, що використання амідочорного дає 
можливість виявити в артеріях і венах еластичний каркас і водночас чітко 
виділити відростки олігодендроцитів. Нарешті, завдяки наявності в цитоплазмі та 
відростках астроцитів глікогену стає можливим диференціювати ці клітини від 
олігодендроцитів.

Нами проведено комплексне дослідження гістоструктури зорового шляху в 
осіб молодого віку без соматичної патології. Установлено, що в осіб цієї вікової 
групи артерії та вени містяться в м’якій мозковій оболонці, що оточує 
внутрішньочерепну частину зорового нерва. Від артерій відходять септальні 
артеріоли, які радіально пронизують тканину зорового нерва.

Установлено паралельний хід капілярів відносно волокон зорового нерва. 
Стінки капілярів контактують із відростками астроцитів. Останні в цитоплазмі та 
відростках містять глибчасті ШИК-позитивні речовини (глікоген). Частина 
відростків астроцитів переплітається з відростками олігодендроцитів, які 
забарвлюються амідочорним у темно-коричневий колір і нечітко
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відокремлюються від світло забарвлених нервових волокон. При гістохімічному 
забарвленні нільським блакитним нервові волокна зорового нерва окутані 
оболонками, які забарвлюються в синій колір, що підтверджує наявність у них 
фосфоліпідів. Отже, проведені дослідження свідчать, що на відміну від 
периферичних нервів, а також тканини головного мозку волокна зорового нерва 
мають фосфоліпідну оболонку, яка є продуктом відростків олігодендроцитів.

З метою дослідження ступеня кровонаповнення судин зорового нерва ми 
визначили індекс Керногана -  відношення середнього значення товщини 
м’язового шару до просвіту судини (Есипова И.К., 1971). Установлено коливання 
індексу від 0,44±0,02 до 0,52±0,01 без статистично достовірної різниці в усіх 
частинах зорового нерва. Це зумовлено рівномірним (нормотонічним) 
кровонаповненням артерій і артеріол (табл. 2). Вищеописані судини 
мікроциркуляторного русла і гліальні елементи за своєю будовою та функціями 
виконують роль транспортної та захисної систем тканини зорового нерва.

Таблиця 2
Середня величина індексу Керногана в м’язових артеріях, 

що супроводжують внутрішньочерепний відділ зорового нерва 
в молодих осіб (А), в осіб похилого віку (Б), за гострого (В) і хронічного (Г) 

___________  перебігу гіпертонічної хвороби ____________

Ділянка
зорового
нерва

У
молодих

осіб
(А)

У осіб 
похилого 

віку
(Б)

Г острий 
перебіг 
гіперто
нічної 

хвороби 
(В)

Хронічний 
перебіг 
гіперто
нічної 

хвороби (Г)

1. Інтра- 
краніаль- 
ний відділ 
зорового 
нерва

0,51±0,02 0,33+0,01

рА.Б< 0,001

0,55±0,03

Р а-в -  0,05 
Рб-в< 0,001

0,61 ±0,02 

Рд_г < 0,002
Рб-г < 0,001 
Рв-г< 0,01

2. Зорове 
перехрестя

0,44±0,01 0,41±0,02 

Р а-б ^ 0,05

0,65±0,03

Ра-в< 0,001 
Рб-в < 0,001

0,75±0,03 
Ра-г < 0,001 
Рб-г < 0,001 
рВ-г < 0,05

3. Зоровий 
тракт

0,52±0,01 0,48+0,02 

р А-Б ^  0,05

0,57+0,02

Ра-в < 0,05 
Рб-в< 0,01

0,68±0,05

рА.г < 0,005 
Рб-г < 0,002 
Рв-г< 0,01
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Для визначення ступеня ушкодження клітинних елементів зорового нерва у 

віковому аспекті та при гіпертонічній хворобі й цукровому діабеті ми підрахували 
відносну площу, яку займають відростки астро- й олігодендроцитів на 
поперечному перерізі зорового нерва. Відносна площа вищезазначених відростків 
у осіб молодого віку склала 71±0,02%, що було прийнято нами за еквівалент 
морфологічної норми (табл. 3).

Таблиця З
Відносна площа зорового нерва з наявністю відростків макрогліоцитів

РІозологічні
форми

Норма Віковий
артеріо
склероз

ГХ 
Злоякісни 
й перебіг

ГХ
Добро
якісний
перебіг

цд
І тип

цц
П тип

Відносна площа 
відростків 
астро-й
олігодендроциті 
в на
поперечному 
перерізі (%)

71,0±1,9 56±2,1 66±2,0 58±2,3 41±2,1 48±2,1

В осіб похилого віку, як показують морфологічні дослідження з визначенням 
індексу Керногана, визначається значна редукція кровонаповнення в артеріях і 
артеріолах переважно інтракраніального відділу зорового нерва. Саме завдяки 
зменшенню кровонаповнення, пов’язаному з віковим артеріосклерозом і 
еластозом, відбуваються дифузні атрофічні процеси як у астроцитах, так і в 
олігодендроцитах. При цьому зменшуються кількість відростків цих клітин і 
чіткість фосфоліпідних оболонок навколо окремих нервових волокон. На нашу 
думку, виражені дифузні атрофічні процеси деструктивного типу зумовлюють 
зниження гостроти зору в осіб похилого віку.

При дослідженні ступеня кровонаповнення судин зорового нерва в осіб 
похилого віку встановлено значне зменшення індексу Керногана (0,33±0,01) 
переважно в інтракраніальному відділі зорового нерва зі статистичною 
достовірністю р< 0,05 . Це зумовлено зменшенням (редукцією) кровонаповнення 
артерій та артеріол у цій частині зорового шляху. Натомість зменшення індексу 
Керногана в ділянці перехрестя і зорового тракту статистично недостовірні. 
Наслідком редукції кровонаповнення судин зорового нерва через їх вікові зміни 
стало зменшення відносної площі зорового нерва, яку займають відростки клітин 
макроглії, до 56±0,02% на поперечному перерізі.

Результати дослідження гістологічних особливостей зорового шляху і його 
судинного русла в молодих людей і людей похилого віку виступають як групи 
порівняння в дослідженні зорового шляху у хворих на гіпертонічну хворобу і 
цукровий діабет.

Ми визначили гістотопографічні особливості зорового шляху і його 
судинного русла у хворих, які померли від наслідків гіпертонічної хвороби зі 
злоякісним і доброякісним перебігом та ускладнень цукрового діабету першого і 
другого типів.
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Від артерій у ділянці зорового перехрестя перпендикулярно в товщу нерва 

відходять септальні артеріоли, тоді як у інших частинах вони мають переважно 
косий хід. Аналогічний напрямок мають і супутні їм венули та сполучнотканинні 
перетинкові структури зі значним умістом колагенових волокон. Незалежно від 
розташування від артеріол паралельно нервовим волокнам відходять капіляри. До 
їхніх стінок прикріплюються відростки астроцитів, які також контактують із 
відростками олігодендроцитів. Відростки цих клітин чітко виявляються за 
використання запропонованої нами методики забарвлення амідочорним. Саме 
завдяки відросткам цих клітин здійснюється трофіка окремих нервових волокон і 
забезпечується функція гематоенцефалічного бар’єра. Однак, на відміну від інших 
периферичних нервів, у зоровому нерві синтез мієліну виражений слабо.

Установлено, що за гострого (злоякісного) перебігу гіпертонічної хвороби 
(гіпертонічний криз) у септальних артеріолах, переважно в перехресті зорового 
нерва, зустрічаються деструктивні зміни у вигляді фібриноїдного набухання з 
діапедезними і мікроаневризматичними крововиливами та розм’якшенням 
тканини зорового нерва. На нашу думку, призвідним фактором крововиливів стає 
перпендикулярне відходження артеріол від артерій. При підвищенні 
гідростатичного тиску під час гіпертонічного кризу в цій ділянці найчастіше 
спостерігаються утворення мікроаневризм та їх розриви. При цьому особливо 
чітко діапедезні крововиливи, як свіжі, так і давні, визначалися забарвленням 
амідочорним. У відповідь на крововиливи в тканині зорового нерва зустрічалися 
зернисті шари, утворені клітинами макрофагального ряду.

Макрофаги -  це клітини моноцитарного походження. Саме завдяки цим 
клітинам здійснюється тканинний гомеостаз зорового нерва. При цьому, виходячи 
з мікроциркуляторного русла, завдяки монокінам, що утворюються в ділянках 
деструкції, моноцити активуються, а потім здійснюють фагоцитоз, тобто 
перетравлюють залишки клітинного детриту. Однак при повному фагоцитозі 
відбувається апоптоз макрофагів. Натомість при фагоцитозі вони залишаються 
деякий час у периваскулярній сполучній тканині зорового нерва. Місцеві розлади 
кровообігу у вигляді тромбозу і крововиливів, які спостерігаються при 
гіпертонічній хворобі в зоровому нерві, зумовлені двома патогенетичними 
факторами. В основі першого патогенетичного фактора лежать деструктивні 
процеси судинної стінки, які призводять до виділення ендотеліальними клітинами 
активного тромбопластину і відповідно до утворення в просвіті артеріол 
мікротромбів і сладж-феномена -  злипання еритроцитів у просвіті капілярів.

Другий патогенетичний фактор місцевих розладів кровообігу в 
мікроциркуляторному руслі зорового тракту пов'язаний із підвищеною 
проникністю судинної стінки завдяки наявності в цитоплазмі ендотеліоцитів 
протеолітичних ферментів. Саме останні підвищують проникність судин 
мікроциркуляторного русла. Це супроводжується діапедезними крововиливами в 
тканину зорового тракту, які зумовлені вищевказаними змінами в стінці 
мікросудин. Підрахунок відносної площі, яку займають відростки клітин 
макроглії зорового тракту, не виявив значного зменшення в порівнянні з особами 
молодого віку, що свідчить про мінімальне ушкодження тканини зорового тракту. 
Цей показник у молодих здорових людей становить 71,0±2,9%, а у хворих на 
злоякісну гіпертензію -  66+3,0%. Має місце виразна тенденція до зниження
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значення показника, хоча без статистичної достовірності.

За доброякісного перебігу гіпертонічної хвороби деструктивні зміни в 
септальних артеріолах зорового шляху мають мозаїчний характер у вигляді 
мукоїдного набухання, плазморагії, гіалінозу й артеріолосклерозу. Мукоїдне 
набухання при забарвленні ШИК-альціановим синім проявляється накопиченням 
кислих глікозаміногліканів у середньому м’язовому шарі артеріол. У 
периваскулярній сполучній тканині виявляються дегранульовані типи лаброцитів. 
Плазморагія характеризується рівномірним відкладенням гомогенних білкових 
мас по всій середній стінці артеріол. Разом із тим спостерігається секторальне 
формування гіалінозу з ексцентричним звуженням просвіту. Нарешті, при 
артеріолосклерозі спостерігається заміщення середнього гладком’язового шару 
судин волокнистими колагеновими структурами. Деструктивні процеси в 
септальних артеріолах внутрішньочерепного відділу зорового нерва, поряд зі 
звуженням просвіту, супроводжуються зниженням резистентності судинної 
стінки. Саме це при гіпертонічному кризі може призвести до утворення 
мікроаневризм і розриву судинної стінки з крововиливами.

Адаптаційні процеси при гіпертонічній хворобі переважно локалізувались у 
артеріях і венах, які супроводжують хід інтракраніального відділу зорового нерва. 
Вони проявляються потовщенням середнього м’язового шару і розщепленням 
внутрішньої мембрани (міоеластозом), а також гіперплазією еластичних волокон 
(гіпереластозом).

Необхідно зазначити, що за доброякісного перебігу гіпертонічної хвороби 
спостерігається збереження контурів астроцитів і олігодендроцитів, але площа, 
що займають їх відростки на поперечному перерізі зорового нерва, зменшується - 
58±0,02%. Цей показник нижчий норми, але незначно відрізняється від показника 
в осіб похилого віку і свідчить про ушкодження тканини інтракраніального 
відділу зорового нерва внаслідок зниження кровотоку. Як показує гістохімічне 
забарвлення нільським блакитним, у окремих ділянках тканини зорового нерва 
знижується інтенсивність відкладання фосфоліпідів навколо деяких нейрофібрил, 
що призводить до погіршення гостроти зору.

Ступінь кровонаповнення артеріальних судин визначали окремо за 
доброякісного і злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби. Установлено, що в 
порівнянні з молодими особами індекс Керногана (табл. 2) суттєво збільшувався 
здебільшого в ділянці зорового перехрестя, як за доброякісного, так і за 
злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби. Проте за доброякісного перебігу 
гіпертонічної хвороби величина індексу Керногана збільшувалась також у 
інтракраніальному відділі зорового нерва та зоровому тракті, що свідчить про 
значну адаптаційну перебудову стінок артеріальних судин.

Таким чином, у зоровому перехресті при гіпертонічній хворобі деструктивні 
процеси переважно уражують септальні артеріоли, що призводить до 
стенозування їхнього просвіту. Адаптаційні процеси здебільшого виявляються в 
м’язових артеріях і венах, які супроводжують хід зорового шляху, та більш 
виражені за хронічного перебігу гіпертонічної хвороби.

На відміну від гіпертонічної хвороби, при цукровому діабеті переважно 
страждає капілярна система нирок і головного мозку за рахунок мікроангіопатії. 
При цьому в мікроциркуляторному руслі переважно уражуються капілярні
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судини. Клініко-морфологічні зміни цих судин у сітківці ока викликають 
ретинопатію. Остання, за класифікацією ВООЗ, яка базується на проліферативній 
активності ендотелію судин, поділяється на такі форми:

1. Непроліферативна;
2. Препроліферативна;
3. Проліферативна.
У нашій роботі досліджено розвиток форм мікроангіопатії при окремих 

типах цукрового діабету в тканині зорового шляху.
Установлено, що переважно при інсулінонезалежному типі цукрового 

діабету у внутрішньочерепному відділі зорового нерва спостерігаються 
непроліферативна і препроліферативна форми мікроангіопатії.

При непроліферативній мікроангіопатії в стінках септальних артеріол на фоні 
мукоїдного набухання спостерігається розшарування внутрішньої еластичної 
мембрани з вакуолізацією цитоплазми гладком’язових клітин середнього шару. За 
допомогою гістохімічного забарвлення нільським блакитним виявлено 
накопичення в цитоплазмі цих клітин ліпогіаліну. У ділянках васкулярних змін 
визначається перицелюлярний набряк, переважно навколо астроцитів.

Препроліферативна форма мікроангіопатії при даному типі цукрового 
діабету в інтракраніальному відділі зорового нерва характеризується появою 
периваскулярних клітинних інфільтратів навколо септальних артеріол. Вони 
представлені дрібними лімфоцитоподібними клітинами, а також клітинами з 
довгастим ядром, що нагадують фібробласти, які синтезують колагенові волокна. 
Привертає увагу наявність серед клітинних інфільтратів астроцитів із великим 
округлим базофільним ядром. При забарвленні амідочорним з’ясовано, що 
відростки астроцитів оточують, а іноді й контактують зі стінками капілярів, 
здійснюючи трофіку нервових волокон. Водночас помітне потовщення, а в деяких 
випадках і розшарування базальної мембрани судин. Зазначені зміни в 
мікросудинах призводять до розладу в них кровотоку у вигляді сладж-синдрому 
та перицелюлярного набряку навколо астроцитів і олігодендроцитів, що суттєво 
погіршує трофіку нервових клітин і морфологічно проявляється значним 
зменшенням відносної площі поперечного перерізу зорового нерва, зайнятого 
їхніми відростками (48±2,1% у порівнянні з 56=2,1% у людей похилого віку; 
р < 0,05).

Отже, при цукровому діабеті другого типу в інтракраніальному відділі 
зорового нерва переважно спостерігається непроліферативна і препроліферативна 
мікроангіопатія, яка нагадує відповідні форми ретинопатії. За даними літератури 
(Пальцев М.А., 2002), морфологічні зміни в судинах при інсулінонезалежному 
цукровому діабеті пов’язані з неферментатитивним глікозилюванням. Завдяки 
цьому здійснюється хімічне приєднання глюкози до аміногрупи молекули білка з 
утворенням ШИК-позитивних мас, які розташовуються на колагенових волокнах 
у судинній стінці. Ось чому при цукровому діабеті поряд із мікроангіопатією 
виникає ліпогіаліноз артерій і артеріол. Зміна біохімічного складу ушкоджених 
базальних мембран судин активує синтез колагену IV типу, а також підвищує 
проникність стінки судини для плазмених білків більшою мірою, ніж у нормі. 
Разом зі зв’язуванням рецепторів клітин це активує міграцію макрофагів, 
проникність ендотелію, завдяки чому по ходу септальних артеріол і венул
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утворюються периваскулярні клітинні інфільтрати, які згодом можуть призвести 
до склерозу.

Патогенетично при цукровому діабеті II типу порушення інсулінових 
рецепторів відбувається на поверхні еритроцитів, на вистилці ендотелію 
мікросудин і на колагенових волокнах периваскулярної сполучної тканини. У 
відповідь на ці зміни на них відкладаються В-ліпопротеїди низької щільності. 
Саме завдяки цьому відбуваються сладжування еритроцитів і проліферація 
ендотеліальних клітин, що свідчить про просту (непроліферативну) і 
проліферативну форми мікроангіопатії.

Низький ступінь проліферативної активності ендотелію підтверджений 
використанням специфічного маркеру до ендотеліну ендотелію судин -  антитіл 
СБ 34, який контурував ендотелій судин внутрішньочерепної частини зорового 
нерва. У останніх при II типі цукрового діабету просвіт судин збережений або 
частково звужений, ендотелій не десквамований. Капілярна сітка в тканині нерва 
при виконанні імуногістохімічної реакції на СБ 34 виглядає значно біднішою на 
ендотеліоцити в порівнянні з випадками аналогічного віку без цукрового діабету 
й артеріальної гіпертензії.

Гіперглікемія при інсулінозалежному цукровому діабеті має інший механізм 
розвитку. Вона супроводжується накопиченням у цитоплазмі клітин судинної 
стінки ШИК-позитивних структур у вигляді глікогену. Останній є 
високоенергетичним матеріалом, який сприяє проліферації ендотеліоцитів 
капілярів і призводить до проліферативної форми мікроангіопатії. Контурування 
цитоплазми ендотелію судин маркером СБ 34 виявило значну обтурацію просвіту 
судин внутрішньочерепної частини зорового нерва. Завдяки проліферації 
ендотелію та потовщенню базальної мембрани звужується просвіт судин, що 
призводить до порушення функції гематоенцефалічного бар’єра. При забарвленні 
амідочорним на великому імерсійному збільшенні мікроскопа в капілярах при 
проліферативній формі мікроангіопатії спостерігається велика кількість 
ендотеліоцитів із округлим ядром і базофільною цитоплазмою, також 
зустрічаються ендотеліоцити в стані мітозу, що свідчить про їхню підвищену 
проліферативну активність. При проліферативній мікроангіопатії спостерігається 
потовщення базальної мембрани судин з утворенням гомогенних циркулярних 
пластинчастих шарів. Проте, незважаючи на її потовщення, проникність стінки до 
глюкози більш виражена, ніж у нормі.

Ось завдяки чому спостерігається накопичення в цитоплазмі як астро-, так і 
олігодендроцитів ШИК-позитивних речовин. Накопичення глюкози в цих 
клітинах призводить до порушення в системах багатоатомних спиртів (сорбіту й 
інозиту). Вочевидь, завдяки цьому в деяких клітинах (астроцитах та 
олігодендроцитах) при комбінованому гістохімічному забарвленні ШИК- 
тіоніновим синім спостерігається накопичення базофільних, забарвлених у 
блакитний колір речовин, що зумовлюється наявністю в сорбіті та інозиті 
карбоксильної та гідроксильних груп. Порушення трофіки астро- й 
олігодендроцитів призводить до накопичення плазмених гомогенних білкових мас 
по ходу нейрофібрил зорового шляху з утворенням їх гіалінозу. Саме завдяки 
гіалінозу надалі спостерігається атрофія як астроцитів, так і олігодендроцитів. 
При цьому частково або повністю зникають їхні відростки, що оточують нервові
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волокна (41±0,02% поля зору на поперечному перерізі), що є найважливішим 
показником ушкодження нервових клітин у досліджуваних групах. Отже, 
проліферативна мікроангіопатія у внутрішньочерепному відділі зорового нерва 
при інсулінозалежному типі цукрового діабету завдяки незворотним 
патологічним процесам може призвести до повної втрати зору. Окрім того, як 
показують наші дослідження, поряд із деструктивними змінами в нервових 
волокнах при діабеті першого типу відбуваються дистрофічні зміни нервових 
клітин, які їх супроводжують.

Результати підрахунку відносної площі, яку займають відростки астро- й 
олігодендроцитів на поперечному перерізі зорового нерва в осіб молодого віку 
прийнято за групу порівняння (норму). У похилому та старечому віці кількість 
відростків даних клітин зменшується внаслідок вікових змін трофіки нервових 
клітин, але найбільше зменшення кількості відростків наявне за хронічного 
перебігу гіпертонічної хвороби та при цукровому діабеті обох типів. Виявлені 
зміни зорового шляху можуть супроводжуватися погіршенням зору різних 
ступенів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання 
наукового завдання щодо вивчення співвідношення деструктивних і 
компенсаторно-пристосувальних процесів у судинах і тканині зорового нерва в 
різних вікових аспектах, при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті різних 
типів.

1. В осіб молодого віку без соматичної патології гістоструктура зорового 
нерва становить собою численні нервові волокна, окутані фосфоліпідними 
оболонками, до яких підходять відростки олігодендроцитів (71%±1,9 на 
поперечному перерізі зорового нерва). Останні контактують із відростками 
астроцитів, які здійснюють транспортування поживних речовин із 
мікроциркуляторного русла, представленого капілярами, що відходять від 
септальних артеріол і беруть початок від артерій м’якої мозкової оболонки (індекс 
Керногана 0,51±0,02).

2. В осіб похилого віку визначаються прояви вікового артеріосклерозу, який 
переважно уражує судини інтракраніальної частини зорового нерва та 
характеризується еластолізом судинної стінки, що, вочевидь, зумовлене 
порушенням транспортування поживних речовин, яке призводить до атрофії 
відростків олігодендроцитів і нервових волокон зорового нерва (56%±2,1 на 
поперечному перерізі, а індекс Керногана 0,33±0,01).

3. За злоякісного перебігу гіпертонічної хвороби в артеріях і артеріолах 
переважно перехрестя зорового нерва, що мають збільшений показник індексу 
Керногана (0,65±0,03), відбуваються деструктивні зміни судинної стінки у вигляді 
мукоїдного і фібриноїдного набухання з подальшим розвитком мікроаневризм і 
крововиливів. Показник деструкції нейроглії в цій дослідній групі має проміжне 
значення в порівнянні з контрольною групою та аналогічними показниками в осіб 
похилого віку (66%±2,0 на поперечному перерізі).

4. За доброякісного перебігу гіпертонічної хвороби поряд із плазморагією та



16
гіалінозом у артеріях і артеріолах зорового нерва спостерігаються значні 
адаптаційні зміни у вигляді міоеластозу та гіпереластозу, завдяки яким 
збільшується індекс Керногана до 0,75±0,03 і зменшується кількість відростків 
нейроглії в полі зору до 58%±2,3 на поперечному перерізі, що має достовірну 
різницю.

5. При інсулінонезалежному цукровому діабеті в тканині інтракраніального 
відділу зорового нерва спостерігається дифузна препроліферативна і 
проліферативна мікроангіопатія. Вона проявляється накопиченням ліпогіаліну в 
ендотелії капілярів і виходом його за межі мікросудинної стінки в 
навкологліальний простір, що призводить до стиснення гліальних елементів і 
нервових волокон із їх подальшою атрофією (48%±2,1 на поперечному перерізі 
зорового нерва). Це в порівнянні з іншими дослідними групами демонструє 
вищий ступінь деструкції відростків нервових клітин.

6. При інсулінозалежному цукровому діабеті переважно уражується зоровий 
тракт у вигляді проліферації ендотеліоцитів із високим ступенем експресії до 
маркерів СП 34 і накопиченням у гліальних елементах глікогену й продуктів його 
глікозилювання з подальшим зменшенням кількості відростків астро- й 
олігодендроцитів (до 41%±2,1 на поперечному перерізі), що в порівнянні з 
вищезгаданими групами дослідження демонструє найбільше ушкодження 
відростків нервових клітин і тканини зорового нерва.

7. Застосування маркеру СБ 34 до ендотелію судинної стінки дає можливість 
чітко контурувати останній для подальшого визначення особливостей його 
морфологічної будови і патоморфологічних змін. Визначаються деструктивні 
зміни ендотелію в людей похилого віку та за злоякісного перебігу гіпертонічної 
хвороби, а при цукровому діабеті спостерігаються значні зміни проліферативного 
характеру.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проведені комплексні патоморфологічні дослідження різних відділів 
зорового шляху (інтракраніальний відділ зорового нерва, хіазма, зоровий тракт) 
дозволяють диференціювати локалізацію деструктивних та адаптаційних процесів 
судин і тканини зорового шляху при віковому артеріосклерозі, гіпертонічній 
хворобі та цукровому діабеті різних типів, що можна використовувати в 
практичній діяльності лікарів-офтальмологів і патоморфологів.

1. Віковий артеріолосклероз проявляється еластолізом судинної стінки 
інтракраніального відділу зорового нерва.

2. Артеріолосклероз при гіпертонічній хворобі поряд із деструктивними 
процесами характеризується адаптаційними процесами переважно в перехресті 
зорового нерва.

3. Цукровий діабет проявляється препроліферативною мікроангіопатією при 
II типі захворювання та проліферативною мікроангіопатією при І типі, яка 
більшою мірою ушкоджує зоровий тракт.

Для визначення патоморфологічних змін судин і тканини зорового нерва 
рекомендується використовувати морфометричні, гістохімічні та 
імуногістохімічні методи дослідження:
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а) гістохімічне забарвлення за Харт + ван Гізоном для визначення 

деструктивних змін у судинах, що супроводжують зоровий шлях;
б) гістохімічне забарвлення ШИК + амідочорним для контурування 

відростків нейроглії з подальшим установленням їх патоморфологічних змін при 
гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті;

в) гістохімічне забарвлення стінки судин нільським блакитним для виявлення 
накопичення ліпопротеїдів при цукровому діабеті;

г) використання маркеру до ендотеліну судин СИ 34 дає можливість 
визначити ступінь ушкодження судин при гіпертонічній хворобі та цукровому 
діабеті.

Результати морфологічних досліджень становлять собою обґрунтування 
клінічних досліджень змін функцій зорового нерва.
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проаналізувала отримані дані).

АНОТАЦІЯ

Пера-Васильченко А.В. Патоморфологічні зміни судинного русла 
внутрішньочерепного відділу зорового нерва у віковому аспекті, при 
гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті. -  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.02 -  патологічна анатомія. -  Харківський національний 
медичний університет МОЗ України. -  Харків, 2013.

Дисертація присвячена вивченню деструктивних і адаптаційних процесів у 
мікроциркуляторному руслі та тканині внутрішньочерепної частини зорового 
нерва.

Матеріал представлений серійними зрізами мікропрепаратів 73 випадків 
аутопсійного матеріалу шматочків тканини внутрішньочерепної частини зорового 
нерва; використані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та морфометричні 
методи дослідження.

У дисертаційній роботі представлене нове теоретичне обгрунтування 
морфологічних змін внутрішньочерепного відділу зорового нерва при 
гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті, а також у віковому аспекті.

Завдяки запропонованому методу забарвлення ШИК + амідочорний 
установлено взаємовідношення астро- й олігодендроцитів до 
мікроциркуляторного русла зорового нерва.

Морфометричним методом визначено ступінь редукції кровонаповнення в 
різних ділянках зорового нерва за доброякісного і злоякісного перебігу 
гіпертонічної хвороби, також у віковому аспекті.

Ключові слова: зоровий нерв, мікроангіопатія, артеріолосклероз.
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Пера-Васильченко А.В. Патоморфологические изменения сосуднстого 
русла внутричерепного отдела зрительного нерва в возрастном аспекте, прн 
гипертонической болезни и сахарном диабете. -  Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.02 -  патологическая анатомия. -  Харьковский национальньш 
медицинский университет МЗ Украиньї. -  Харьков, 2013.
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Диссертация посвящена изучению деструктивних и адаптационньїх 

процессов в микродиркуляторном русле и ткани зрительного пути 
(внутричерепной отдел зрительного нерва, хиазма и зрительньш тракт).

Материал представлен серийннми срезами микропрепаратов 73 случаев 
аутопсийного материала кусочков ткани разньїх отделов зрительного пути; 
использовались гистологические, гистохимические, иммуногистохимические и 
морфометрические методи исследования.

В диссертационной работе представлено новое теоретическое обоснование 
морфологических изменений ткани зрительного пути при гипертонической 
болезни и сахарном диабете, а также в возрастном аспекте.

Благодаря предложенному методу окраски ШИК + амидочерньш 
установлено взаимоотношение астро- и олигодендроцитов к 
микроциркуляторному руслу зрительного нерва.

Морфометрическим методом исследована степень редукции 
кровенаполнения в разньїх отделах зрительного пути при гипертонии и сахарном 
диабете, а также в возрастном аспекте.

Ключевьіе слова: зрительньш нерв, микроангиопатия, артериолосклероз.
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