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В складі слизової оболонки всіх стінок лобової пазухи людини визначені серозні залози. За допомо-
гою морфометричного дослідження встановлені реґіонарні особливості структурних компонентів 
(кінцевих відділів та вивідних проток). Найбільші значення зовнішнього діаметру і діаметру просві-
ту кінцевих відділів є на нижній стінці, висота епітеліоцитів – на задній. Діаметр просвіту проток 
є найбільшим в залозах задньої стінки, зовнішній діаметр та висота епітеліоцитів – на нижній сті-
нці. Встановлені особливості свідчать про різне функціональне призначення і навантаження на 
стінки лобової пазухи людини. 
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Вступ 
 Останнім часом серед хворих, які знаходять-

ся на лікуванні у JIOP стаціонарах, від 15 до 36 
% - хворі синуситами. Запальні захворювання 
приносових пазух залишаються актуальною 
проблемою оториноларингології [1, 8]..  

З огляду на постійне збільшення захворюва-
ності на алергічні захворювання приносових па-
зух та дихальних шляхів на всіх ланках, які мо-
жуть спричинюватися хімічними, рослинними та 
бактеріологічними факторами, інтерес до прино-
сових пазух не тільки не зменшується, але на-
впаки збільшується [6]. 

Морфометричний метод дозволяє об’єктивно 
оцінити структурні особливості того чи іншого 
компоненту органу в нормі та під впливом різно-
манітних чинників [2, 3, 7]. 

Мета дослідження 
Метою роботи було визначення основних ме-

тричних показників серозних залоз слизової 
оболонки передньої, нижньої та задньої стінок 
лобових пазух людини. 

Об’єкт і методи дослідження 
Матеріалом дослідження була слизова обо-

лонка лобових пазух людей обох статей віком 
від 22 до 86 років, які померли від причин, не 
пов’язаних з  патологією приносових пазух, згід-
но з міжнародними нормами проведення біоло-
гічних досліджень. 

Фрагменти слизової оболонки лобової пазухи 
фіксували в 2,5 % розчині глютаральдегіду та 
ущільняли в ЕПОН-812 за загальноприйнятою 
методикою [4]. Напівтонкі зрізи одержували на 
ультрамікротомі Сумського ВО «Selmi» УМТП-7. 
Отримані зрізи забарвлювали 1% розчином то-
луїдинового синього за Lynn J.A. [9]. Морфомет-
ричне дослідження та мікрофотографування 
проводили за допомогою мікроскопу Biorex-3 
ВМ-500Т з цифровою мікрофотонасадкою DCM 
900 з адаптованими для даних досліджень про-
грамами.  

Кількісний аналіз результатів морфометрич-

ного дослідження та статистичну обробку мор-
фометричних даних проводили із загальноприй-
нятими статистичними методами з використан-
ням програми Exel [5]. Визначали зовнішній діа-
метр (Дз), висоту епітеліоцитів (Ве) та діаметри 
просвіту (Дп) кінцевих відділів та проток. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Кінцеві відділи серозних залоз передньої сті-

нки утворені клітинами кубічної форми. В цито-
плазмі виявляється значна кількість базофіль-
них секреторних гранул. Ядра їх, переважно 
округлої форми, містять переважно деконденсо-
ваний хроматин, ядерце локалізовано ексцент-
рично.  

При морфометричному дослідженні встанов-
лено, що середні значення зовнішнього діаметру 
кінцевих відділів серозних залоз на передній сті-
нці лобової пазухи людини склали (26,81±2,06) 
мкм, висоти епітеліоцитів – (9,74±1,02) мкм, діа-
метру просвіту – (5,56±0,16) мкм (табл. 1). 

В підслизовій основі нижньої стінки лобової 
пазухи людини кінцеві відділи серозних залоз 
утворені клітинами призматичної форми. В ци-
топлазмі виявляється значна кількість секретор-
них гранул. Ядра округлої форми, містять пере-
важно деконденсований хроматин, дрібні зерна 
конденсованого хроматину дифузно розміщені в 
каріоплазмі. Ядерце має ексцентричну локаліза-
цію. В просвітах визначається оптично щільний 
секрет. 

Середні значення зовнішнього діаметру кін-
цевих відділів серозних залоз нижньої стінки ло-
бової пазухи людини становили (34,17±2,39) мкм 
і були достовірно більшими за показник на пе-
редній стінці (р<0,05). Середнє значення висоти 
епітеліоцитів дорівнювало (12,24±0,98) мкм, діа-
метру просвіту – (11,67±0,84) мкм і також були 
більшими за відповідні показники на передній 
стінці лобової пазухи людини (р<0,05) (табл. 1). 

Серозні залози в слизовій оболонці задньої 
стінки лобової пазухи людини є складними, роз-
галуженими і складаються з кінцевих відділів і 
вивідних проток. Клітини кінцевих відділів утво-
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рені клітинами циліндричної форми, цитоплазма 
базофільна. В апікальних відділах локалізовані 
дрібні базофільна секреторні гранули. Ядра 
правильної округлої форми, з хроматин перева-
жно деконденсований, ядерце розміщено ексце-
нтрично.  

Середній показник зовнішнього діаметру кін-
цевих відділів серозних залоз задньої стінки ло-
бової пазухи людини становив (30,49±1,97) мкм і 
був достовірно більшими за показник на перед-
ній стінці, але вірогідно меншим ніж на нижній 
стінці. Середнє значення висоти епітеліоцитів 
дорівнювало (13,28±1,04) мкм, було більшим за 
відповідний показники на передній стінці 
(р<0,05), але не відрізнявся від аналогічного на 
нижній стінці лобової пазухи людини Значення 
діаметру просвіту становило (7,93±0,22) мкм 
(р<0,05) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Метричні показники кінцевих відділів серозних залоз слизо-

вої оболонки лобової пазухи людини (мкм) 
Кінцеві відділи  

Дз Ве Дп 
Передня 
стінка 26,81±2,06 9,74±1,02 5,56±0,16 

Нижня  
стінка 34,17±2,39* 12,24±0,98* 11,67±0,84* 

Задня стінка 30,49±1,97*, ** 13,28±1,04* 7,93±0,22*, ** 

Примітки: * - відмінності вірогідні (р<0,05), порівняно із зна-
ченнями передньої стінки;  
** - відмінності вірогідні (р<0,05), порівняно із 
значеннями нижньої стінки. 

Таблиця 2 
Метричні показники проток серозних залоз слизової оболо-

нки лобової пазухи людини (мкм) 
 Передня стінка Нижня стінка Задня стінка 
Дз 33,94±2,41 42,90±3,12* 37,53±2,67*, ** 
Ве 8,99±0,76 12,87±1,31* 4,88±0,32*, ** 
Дп 15,95±0,98 17,16±0,86 27,77±1,12*, ** 

Примітки: * - відмінності вірогідні (р<0,05), порівняно із зна-
ченнями передньої стінки;  
** - відмінності вірогідні (р<0,05), порівняно із 
значеннями нижньої стінки. 

Вивідні протоки серозних залоз передньої 
стінки вистелені 1-2 шарами епітеліоцитів кубіч-
ної форми. Базофільна цитоплазма має на світ-
лооптичному рівні гомогенну структуру. Ядра 
розміщуються центрально, містять хроматин пе-
реважно деконденсований, ядерце має ексцент-
ричну локалізацію. 

При морфометричному дослідженні встанов-
лено, що середні значення зовнішнього діаметру 
вивідних проток на передній стінці дорівнювали 
(33,94±2,41) мкм, висоти епітеліоцитів – 
(8,99±0,76) мкм, діаметру просвіту – (15,95±0,98) 
мкм (табл. 2). 

На нижній стінці лобової пазухи людини виві-
дні протоки серозних залоз вистелені 1-2 шара-
ми епітеліоцитів низько призматичної форми. 
Цитоплазма слабо базофільна, гомогенна. Ядра 
клітин займають центральне положення, містять 
хроматин, переважно деконденсований, ядерце 
визначається ексцентрично. 

Середній показник зовнішнього діаметру ви-

відних проток серозних залоз нижньої стінки ло-
бової пазухи людини становив (42,90±3,12) мкм і 
був достовірно більшими за показник на перед-
ній стінці (р<0,05). Середнє значення висоти епі-
теліоцитів дорівнювало (12,87±1,31) мкм, було 
більшим за відповідний показники на передній 
стінці (р<0,05). Значення діаметру просвіту ста-
новило (17,16±0,86) мкм і достовірно від показ-
ника передньої стінки не відрізнявся (табл. 2). 

Вивідні протоки в слизовій оболонці задньої 
стінки лобової пазухи є довгими, сильно розга-
лужуються. Стінка їх утворена одним або двома 
рядами епітеліоцитів. Епітеліоцити високоприз-
матичної форми на апікальній поверхні містять 
мікроворсинками. В базофільній цитоплазмі ви-
значаються дрібні оптично світлі секреторні гра-
нули. Ядра мали округлу форму і розміщувались 
в центральній частині клітин. 

Середні значення зовнішнього діаметру виві-
дних проток серозних залоз задньої стінки лобо-
вої пазухи людини становив (37,53±2,67) мкм, 
був достовірно більшими за показник на перед-
ній стінці, але вірогідно меншим ніж на нижній 
стінці (р<0,05). Середнє значення висоти епіте-
ліоцитів дорівнювало (4,88±0,32) мкм, було май-
же вдвічі меншим за відповідний показники на 
передній стінці та у 2, 6 рази меншим значення 
на нижній стінці лобової пазухи людини (р<0,05). 
Значення діаметру просвіту становило 
(27,77±1,12) мкм, значно перевищувало показ-
ники на передній та нижній стінках (р<0,05) 
(табл. 2). 

Підсумок 
В складі слизової оболонки всіх стінок лобо-

вої пазухи людини визначені серозні залози. За 
допомогою морфометричного дослідження 
встановлені реґіонарні особливості структурних 
компонентів (кінцевих відділів та вивідних про-
ток). Найбільшими значення зовнішнього діаме-
тру і діаметру просвіту кінцевих відділів є на ни-
жній стінці, висота епітеліоцитів – на задній. Ді-
аметр просвіту проток є найбільшим в залозах 
задньої стінки, зовнішній діаметр та висота епі-
теліоцитів – на нижній стінці. Встановлені особ-
ливості свідчать про різне функціональне при-
значення і навантаження на стінки лобової пазу-
хи людини. 
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Реферати 
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗНЫХ ЖЕЛЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ЧЕЛОВЕКА 
Довбня Ю.Н., Пронина Е.Н. 
Ключевые слова: лобная пазуха, слизистая оболочка, железы, человек. 

В составе слизистой оболочки всех стенок лобной пазухи человека выявлены серозные железы. С 
помощью морфометрического исследования установлены регионарные особенности структурных 
компонентов (концевых отделов и выводных протоков). Наибольшими значения внешнего диаметра и 
диаметра просвета концевых отделов были на нижней стенке, высота эпителиоцитов - на задней. Ди-
аметр просвета протоков является наибольшим в железах задней стенки, внешний диаметр и высота 
эпителиоцитов - на нижней стенке. Выявленные особенности свидетельствуют о различном функцио-
нальном назначении и нагрузке на стенки лобной пазухи человека. 
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The serous lining of all the wall of human frontal sinuses contains serous glands. Morphometric investiga-
tion demonstrated regional peculiarities of the structural components (distal parts and ducts). The largest 
value of external diameter and lumen diameter of distal parts were detected on the lower wall, while external 
diameter and height of epitheliocytes on the inferior wall. These findings showed different functional pur-
poses and load of the human frontal sinuses.   


