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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЩІЛЬНОСТІ ТЯЖІВ ПУЧКОВОЇ ТА 
СІТЧАСТОЇ ЗОН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ БІЛИХ ЩУРІВ НА ТЛІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ТЕСТОСТЕРОНОВОЇ БЛОКАДИ 
Полтавський державний медичний університет 
Доведено, що гонадотропін-рилізинг-гормон є важливим регулятором гіпоталамо-гіпофізарно-
гонадної осі та аналоги його агоністів і антагоністів є ефективними у лікуванні захворювань чоло-
вічої та жіночої статевої систем. Особливу увагу клініцисти надають вивченню активності біохі-
мічних регуляторів у структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи на тлі вве-
дення деяких медикаментів, таких як метанандаміду, дапагліфлозину, триптореліну ацетату та 
інших.  Тому дослідження реактивних змін пучкової та сітчастої зон надниркових залоз на тлі 
центральної депривації тестостерону шляхом введення «Дифереліну», що є синтетичний анало-
гом гонадотропін-рилізинг гормону, дозволить на мікроскопічному рівні довести взаємозв’язок чо-
ловічих гонад, зон кіркової речовини надниркових залоз та гіпоталамусу. Метою дослідження було 
вивчення щільності тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових залоз білих шурів на тлі пригні-
чення синтезу тестостерону на 1, 3, 6 та 9 місяць дослідження.  Матеріали та методи. Було до-
сліджено надниркові залози 50 білих щурів самців, що були розподілені на 5 груп: 1 група – 10 інтак-
тних щурів та 2, 3, 4 та 5 групи по 10 щурів, яким було введено препарат «Диферелін» та забір 
досліджуваного матеріалу здійснювався на кінець 1, 3, 6 та 9 місяців експерименту. Результати 
дослідження та їх обговорення. Кількісний склад кортикостероцитів досліджуваних ділянок ПЗ та 
СЗ в усі терміни експерименту відображав показник щільності (ПЩ) тяжів досліджуваних зон у ді-
лянці середня площа якої складала 36422,511±2082,09 мкм². Провівши дані морфометричні дослі-
дження показників щільності ПЗ та СЗ кіркової речовини надниркових залоз, візуалізувавши резуль-
тати у вигляді таблиці та діаграми можна виявити основні терміни розвитку реактивних змін 
надниркових залоз на тлі центральної депривації тестостерону. Висновки. Посилення реактивно-
сті кортикостероцитів пучкової зони з 1 місяця експерименту з піковим значенням на 6 місяць до-
водить участь даної зони у стресових реакція на тлі центральної депривації тестостерону. Знач-
не суттєве збільшення паренхіматозного компоненту сітчастої зони з 3 по 6 місяць свідчить про 
компенсаторну активацію кортикостероцитів у відповідь на тестостеронову блокаду. 
Ключові слова: депривація тестостерону, реакція кортикостероцитів, пучкова зона, сітчаста зона, кіркова речовина, надниркова 
залоза. 
Робота є фрагментом НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів кордової крові та 
ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціо-
нальний стан ряда внутрішніх органів». № державної реєстрації 0119U102925. 

Вступ 
За даними літератури, вивчення взаємодії 

залоз периферичної, змішаної та центральної 
груп ендокринної системи залишається актуаль-
ним та перспективним напрямком. Предметом 
сучасних наукових досліджень все частіше стає 
надниркова залоза та гонади, а особливо їх вза-
ємозв’язок [12, 13]. Доведено, що гонадотропін-
рилізинг-гормон є важливим регулятором гіпота-
ламо-гіпофізарно-гонадної осі та аналоги його 
агоністів і антагоністів є ефективними у лікуванні 
захворювань чоловічої та жіночої статевої сис-
тем. Тому представники препаратів даної групи 
мають значний поточний і майбутній терапевти-
чний потенціал [11, 16]. 

Відомо, що регуляторні порушення на одному 
з рівнів гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи 
можуть бути причинами деяких гормонозалеж-
них захворювань. До цих патологій належать: 
безпліддя, рак передміхурової залози та яєчни-
ків, доброякісна гіперплазія передміхурової за-
лози, ендометріоз та інші [11]. Метою сучасних 
наукових досліджень все частіше стає вивчення 
взаємозв’язку між наднирковими залозами та 
гонадами на біохімічному рівні. Звісно, зустріча-

ються дослідження, що розглядають участь ок-
сиду азоту, протеїнкіназних систем та ядерних 
транскрипційних факторів у механізмах регуляції 
кіркової речовини надниркових залоз та процесів 
перекисного окислення ліпідів у сім’яниках на тлі 
лікування злоякісних утворень [9, 13]. Тому гор-
мональна реакція на стрес чи інші патологічні 
впливи на організм експериментальних тварин у 
різний період їх життя залишається цікавим та 
сучасним предметом дослідження [1, 2, 3]. Крім 
того зміни надниркових залоз вивчаються на тлі 
патології щитоподібної залози, тимусу, епіфізу 
та інших [7, 8]. Досить важливими є наукові ро-
боти, що досліджують вплив секреції наднирко-
вих стероїдів на патогенез нейродегенеративних 
розладів та доводять нейропротекторну роль 
чоловічих статевих гормонів [10].  

Особливу увагу клініцисти надають вивченню 
активності біохімічних регуляторів у структурах 
гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної сис-
теми на тлі введення деяких медикаментів, та-
ких як метанандаміду, дапагліфлозину, трипто-
реліну ацетату та інших [4, 5, 14].  

Тому дослідження реактивних змін пучкової 
та сітчастої зон надниркових залоз на тлі 
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центральної депривації тестостерону шляхом 
введення «Дифереліну», що є синтетичний ана-
логом гонадотропін-рилізинг гормону, дозволить 
на мікроскопічному рівні довести взаємозв’язок 
чоловічих гонад, зон кіркової речовини наднир-
кових залоз та гіпоталамусу [14, 15, 16]. 

Метою дослідження було вивчення щільності 
тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових за-
лоз білих шурів на тлі пригнічення синтезу тес-
тостерону на 1, 3, 6 та 9 місяць дослідження.  

Матеріали та методи 
Було досліджено надниркові залози 50 білих 

щурів самців, що були розподілені на 5 груп: 1 
група – 10 інтактних щурів та 2, 3, 4 та 5 групи по 
10 щурів, яким було введено препарат «Дифе-
релін» та забір досліджуваного матеріалу здійс-
нювався на кінець 1, 3, 6 та 9 місяців експери-
менту. Введення трептореліну ацетат - препарат 
«Диферелін» («IPSEN PHARMA», Франція), 
здійснювалось підшкірно у дозі 0,3 мг активної 
речовини на кг маси тіла 3 рази на тиждень 
[14,15]. 

Під час роботи з тваринами керувались наці-
ональними положеннями: «Загальні етичні 
принципи експериментів на тваринах» (Україна, 
2001), узгоджених з вимогами «Европейської 
конвенції про захист хребетних тварин, що вико-
ристовуються в експериментальних та інших на-
укових цілях» (Стразбург, 1985), Законом Украї-
ни № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» та Гельсін-
ською декларацією про гуманне відношення до 
тварин. 

Гістологічний метод використовувався для 

вивчення морфометричних особливостей корти-
костероцитів пучкової зони (КПЗ) та кортикосте-
роцитів сітчастої зони (КСЗ) надниркової залози. 

Статистичний методи – для визначення 
об’єктивності та достовірності отриманих ре-
зультатів морфометричний аналіз був проведе-
ний згідно з загальноприйнятими статистичними 
методами за допомогою програми Microsoft 
Office Excel 2007. Дослідження щільності тяжів 
пучкової зони (ПЗ) та сітчастої зони (СЗ) наднир-
кових залоз визначали шляхом підрахунку кіль-
кості кортикостероцитів у ділянках ПЗ та СЗ. Се-
редня площа ділянки складала 
36422,511±2082,09 мкм². Після попереднього 
фотографування зрізів при збільшенні ×400, 
здійснювали вимірювання за допомогою про-
грами AimImageExaminer. Для кожного показни-
ка визначали середнє значення (M), середнє 
квадратичне відхилення (σ), стандартну похибку 
середнього (m).  

Результати дослідження та їх обговорення 
Кількісний склад кортикостероцитів досліджу-

ваних ділянок ПЗ та СЗ в усі терміни експериме-
нту відображав показник щільності (ПЩ) тяжів 
досліджуваних зон у ділянці середня площа якої 
складала 36422,511±2082,09 мкм². Кількісний 
клітинний склад, тобто показник щільності пуч-
кової зони (ПЩПЗ) інтактної групи склав 
32,78±3,38 та показник щільності сітчастої зони 
(ПЩСЗ) інтактної групи - 42,50±3,33. 

Порівняльна характеристика середніх зна-
чень ПЩ досліджуваних зон згідно термінів 
представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика середніх значень показників 

щільності пучкової зони (ПЩПЗ) та показників щільності сітчастої зони (ПЩСЗ) 
Термін дослідження ПЩПЗ ПЩСЗ 
Інтактна група 32,78±3,38 42,50±3,33 
1 місяць 44,93±4,76* 31,86±3,67* 
3 місяць 56,92±3,07*× 78,45±5,03*× 
6 місяць 67,78±2,98*× 86,28±6,54*× 
9 місяць 65,06±6,63*× 83,93±8,56*× 

Примітки: * р<0,05 порівняно з інтактною групою; 
× р<0,05 порівняно з попереднім терміном спостереження. 

На 1 місяць експерименту ПЩПЗ збільшився 
на 37%, а ПЩСЗ зменшився на 33%, порівняно з 
даним показником інтактної групи, що свідчить 
про незначне достовірне збільшення паренхіма-
тозного компоненту ПЗ та зменшення цієї скла-
дової у СЗ. У 3 експериментальній групі (3 мі-
сяць експерименту) клітинний склад ПЗ збіль-
шився на 26%, а у СЗ збільшення щільності від-
булось на 146%, порівняно 2 експерименталь-
ною групою (1 місяць), що підтверджує суттєві 
реактивні зміни сітчастої зон надниркової зало-
зи. На 6 місяць експерименту (4 експеримента-
льна група) кількість кортикостероцитів ПЗ збі-
льшилась лише на 19% порівняно з попереднім 
терміном (3 місяць експерименту), тоді як ПЩСЗ 
знову збільшився на 10%. На 9 місяць дослі-

дження (5 експериментальна група), порівняно з 
попереднім терміном, виявлено зменшення се-
реднього значення ПЩПЗ на 4%, та ПЩСЗ зме-
ншився на 3%. Дані показники можна візуалізу-
вати за допомогою діаграми 1. 

Таким чином, з наведеної діаграми видно, що 
найбільшу реактивність паренхіматозного ком-
поненту вже на перший місяць експерименту ви-
являє пучкова зона. Але найбільше пікове збі-
льшення щільності ПЗ відбувається на 6 місяць 
експерименту. Сітчаста зона на 1 місяць експе-
рименту реагує навпаки суттєвим зменшенням 
щільності, але вже з 3 по 6 місяць спостерігаєть-
ся значне пікове збільшення ПЩ з максималь-
ним значенням на 6 місяць.  

 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

Том 22, Випуск 3-4 (79-80) 
 

167 

 
 
Провівши дані морфометричні дослідження 

показників щільності ПЗ та СЗ кіркової речовини 
надниркових залоз, візуалізувавши результати у 
вигляді таблиці та діаграми можна виявити ос-
новні терміни розвитку реактивних змін наднир-
кових залоз на тлі центральної депривації тес-
тостерону. І таким чином, можна довести взає-
мозв’язок процесів, що відбуваються у гонадах 
чоловічої статевої системи з реактивністю кірко-
вої речовини надниркової залози. 

Проаналізувати можливості нашої роботи ми 
плануємо провести гістохімічне дослідження 
кортикостероцитів ПЗ та СЗ, щоб на біохімічно-
му рівні довести вплив тестостерону на метабо-
лічні процеси даних зон. 

Висновки 
Посилення реактивності кортикостероцитів 

пучкової зони з 1 місяця експерименту з піковим 
значенням на 6 місяць доводить участь даної 
зони у стресових реакція на тлі центральної де-
привації тестостерону. 

Значне суттєве збільшення паренхіматозного 

компоненту сітчастої зони з 3 по 6 місяць свід-
чить про компенсаторну активацію кортикосте-
роцитів у відповідь на тестостеронову блокаду. 
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Summary 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CORD DENSITY IN FASCICULAR AND RETICULAR ZONES OF ADRENAL GLANDS IN 
WHITE RATS UNDER CENTRAL TESTOSTERONE BLOCKADE 
Skotarenko T.A. 
Key words: testosterone deprivation, reaction of corticosterocytes, fascicular zone, reticular zone, adrenal cortex, adrenal gland 

Introduction. Gonadotropin-releasing hormone has been proven to act as an important regulator of the 
hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Analogues of its agonists and antagonists are effective in the treatment 
of diseases of the male and female reproductive systems. Clinicians pay special attention to the study of the 
activity of biochemical regulators in the structures of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical system under 
the administration of different medications, for instance, methanandamide, dapagliflozin, triptorelin acetate, 
and others. Knowing reactive changes in the fascicular and reticular zones of the adrenal glands under 
central testosterone deprivation by administering "Diferelin", a synthetic analogue of gonadotropin-releasing 
hormone enables to demonstrate the relationship between the male gonads, cortical zones of the adrenal 
glands and hypothalamus at the microscopic level. The purpose of this study is to investigate the density of 
cords in the fascicular and reticular zones of the adrenal glands of white rats under central testosterone 
blockade in 1, 3, 6, and 9 month periods of the experiment.  

Materials and methods. The study included 50 white male rats divided into 5 groups: 1 group included 10 
intact rats and 2, 3, 4, 5 groups (10 test animals in each) were injected with the "Diferelin". Adrenal tissues 
were taken at the end of 1, 3, 6 and 9 months of the experiment. 

Results and discussion. For the entire duration of the experiment the quantitative composition of 
corticosterocytes in the studied areas of the fascicular zone (FZ) and reticular zone (RZ) reflected the density 
index (DI) of the cords of the studied zones in the area with average index of 36422.511±2082.09 μm². 

Morphometric study of the density of the adrenal medulla and cortical substance enabled to identify the 
main terms of the development of reactive changes in the adrenal glands under central testosterone depriva-
tion. 

Conclusion. Increased reactivity of corticosterocytes in the fascicular zone from the 1st month of the ex-
periment with the peak value at the 6th month proves the participation of this zone in the stress response 
under central testosterone deprivation. 

A significant increase in the parenchymal component of the reticular zone from 3 to 6 months indicates a 
compensatory activation of corticosteroids in response to testosterone blockade. 


