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тах визначались поодинокі формені елементи 
крові. 

Вени глибокої сітки мали широкий просвіт і 
тонку стінку.  

В підслизовій основі, яка утворена пухкою 
волокнистою сполучною тканиною з вираженою 
сіткою гемомікросудин, виявлялись складні роз-
галужені залози.  

Висновки 
Структура вистилки лобової пазухи людини 

відповідає загальним закономірностям організа-
ції слизових оболонок респіраторної системи. З 
поверхні слизова оболонка вкрита псевдобага-
тошаровим війчастим циліндричним епітелієм, 
під яким виявляється власна пластинка і підсли-
зова основа. Однак, найтовщим є епітелій ниж-
ньої стінки. Значно менше келихоподібних клітин 
входить до складу епітелію задньої стінки. Без-
посередньо під епітелієм в слизовій оболонці 
передньої стінки виявляється широка базофіль-
на безклітинна смужка, яка утворена орієнтова-
ними колагеновими волокнами. Судини форму-
ють поверхневу і глибоку сітки, але найбільші 
просвіти артерій і вен виявлені в слизовій обо-
лонці передньої стінки лобової пазухи людини. 
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Структура выстилки лобной пазухи человека 
соответствует общим закономерностям органи-
зации слизистых оболочек респираторной сис-
темы. Слизистая оболочка покрыта псевдомно-
гослойным реснитчатым цилиндрическим эпи-
телием, под которым выявляется собственная 
пластинка и подслизистая основа. Однако, са-
мым толстым является эпителий нижней стенки. 
Гораздо меньше бокаловидных клеток входит в 
состав эпителия задней стенки. Непосредствен-
но под эпителием в слизистой оболочке перед-
ней стенки выявляется широкая базофильная 

бесклеточная полоска, которая образована ори-
ентированными коллагеновыми волокнами. Со-
суды формируют поверхностную и глубокую се-
ти, но наибольшие просветы артерий и вен выя-
влены в слизистой оболочке передней стенки 
лобной пазухи человека. 

Summary 
STRUCTURAL CHARACTERISTICS  OF WALL LINING  IN 
HUMAN FRONTAL SINUS  
Serbin S. I. 
Key words: frontal sinus, mucosa, regional characteristics. 

The structure of lining in human frontal sinus 
corresponds to the common regularities referring 
the structure  of respiratory linings. This lining is 
covered by pseudo-multilayered cylindrical muco-
ciliary epithelia, which is above the proper mucous 
plate and submucous basis. However, the thickest 
layer is the epithelium of inferior wall. Far fewer 
goblet cells are involved into the epithelium of pos-
terior wall. Just beneath the epithelium in the lining 
of the anterior wall there is a wide basophilic acellu-
lar strip which is formed by the oriented collagen fi-
bers. Blood vessels form superficial and deep the 
networks, but the largest lumina of arteries and 
veins are found out  in the lining of anterior wall of 
human frontal sinus. 
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Метою даного дослідження було вивчення 
морфофункціональних особливостей слизової 
оболонки клиноподібної пазухи у людей похи-
лого і старечого віку. Встановлено, що у лю-
дей похилого і старечого віку в слизовій обо-
лонці клиноподібної пазухи, що вкрита псев-
добагатошаровим війчастим циліндричним 
епітелієм, розвиваються дистрофічні, а нада-
лі, і атрофічні зміни, причиною яких є арте-
ріосклероз кровопостачаючих судин. 
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Дана робота є фрагментом наукової теми «Морфологія 
судинно-нервових взаємовідношень органів голови та шиї 
людини в нормі та під дією зовнішніх чинників у віковому ас-
пекті. Створення та модифікація існуючих хірургічних шовних 
матеріалів і експериментально-морфологічне обґрунтування 
їх використання в клініці», № держ.реєстрації 0107U001657. 

Вступ 
 На сьогоднішній день в Україні постає про-

блема раннього старіння громадян і взагалі ско-
рочення тривалості життя людей. У 70% співвіт-
чизників біологічний хронометр поспішає на чо-
тири-п'ять років, у 20% він в нормі і лише 5-10% 
жителів країни можуть похвалитися самопочут-
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тям, типовим для більш молодих людей, конста-
тують фахівці Інституту геронтології. Водночас у 
Західній Європі біологічний вік перевищує пас-
портний лише у 30-40% населення. Ці дані під-
тверджує і середня очікувана тривалість життя 
українців (показник, який розраховується демо-
графами виходячи з багатьох факторів, у тому 
числі з рівня смертності серед населення). Вона 
у співвітчизників становить лише 68 років, тоді 
як, приміром, у данців і шведів – 80. За цим по-
казником країна займає 123-тє місце серед 187 
держав світу, трохи випереджаючи, наприклад, 
Гвінею з її 66,8 року. Україна перебуває на рівні 
африканських держав, що розвиваються. І це 
національна біда. Тому необхідно вивчати про-
цеси старіння різних анатомічних та гістологіч-
них структур для кращого розуміння всіх герон-
тологічних проблем і можливості їх профілактики 
[2,5,6]. Однією з таких анатомо-гістологічних 
структур, що потребує ретельного вивчення, є 
слизова оболонка клиноподібної пазухи люди-
ни[3,4]. 

Метою нашого дослідження 

Є вивчення морфофункціональних особливо-
стей слизової оболонки клиноподібної пазухи у 
людей похилого і старечого віку. 

Об’єкт і методи дослідження 

Проводилось гістохімічне дослідження слизо-
вої оболонки клиноподібної пазухи людини, яке 
виконувалось на трупному матеріалі 19 людей, 
померлих від причин, не пов´язаних з ЛОР-
патологією. Серед них 9 чоловіків і 10 жінок. 
Розподіл досліджуваного матеріалу по віковій 
класифікації (Бунак В.В., 1965) представлений в 
таблиці 1. 

Дослідження клиноподібної пазухи відбува-
лись в Полтавському обласному судово-
медичному бюро. 

Таблиця 1 
Кількісний розподіл об´єктів дослідження від статі та віку 

Кількість об´єктів Вік, роки 
чоловіки жінки Всього 

похилого віку 
56-70 

 5 7 12 

період старечого віку 71 рік і старше 4 3 7 

 9 10 19 
 

Для отримання слизової оболонки ми вико-
ристовували техніку розтину клиноподібної па-
зухи запропоновану Абрикосовим А.И. (1948). 
Після фіксації в 10% розчині формаліну прово-
дили заключення гістологічного матеріалу в па-
рафін по загальноприйнятій схемі (Меркулов 
А.Г., 1969). 

З метою морфологічного дослідження вико-
ристовували парафінові блоки слизової оболон-
ки клиноподібної пазухи людини. Для отримання 
зрізів використовували мікротом зі станцією 
прийому зрізів (Microm HM-340), що дозволило 
готувати серійні зрізи та проводити гістохімічні 
дослідження. Парафінові зрізи товщиною 4-6 

мкм забарвлювали за методикою Ван Гизона і 
Харта та за методикою Бергмана з додаванням 
ШИК і альцианового синього. Далі проводили 
ретельне мікроскопічне дослідження. 

Результати досліджень та їх обговорення 
У осіб похилого і старечого віку структура 

псевдобагатошарового війчастого циліндричного 
епітелію медіальної і латеральної стінок клино-
подібної пазухи характеризується розташуван-
ням переважно війчастих клітин, але у цих кліти-
нах відбувається вікова трансформація . На 
першому етапі виявляється руйнування війок 
війчастих клітин і утворення на їх апікальних по-
верхнях гомогенних альціан-позитивних глобул, 
при цьому ядра війчастих клітин зміщуються до 
базальної мембрани з утворенням навколо них 
перінуклеарних вакуолей, а вся цитоплазма ін-
тенсивно забарвлюється у червоний колір. Во-
чевидь, що за рахунок деструктивних змін війча-
стих клітин в підлеглій сполучній тканині утво-
рюється багаточисленна лімфоплазмоцитарна 
інфільтрація (малюнок 1). 

 
Малюнок 1. Вікові зміни псевдобагатошарового війчастого 
циліндричного епітелію з переважним вмістом війчастих 
клітин слизової оболонки клиноподібної пазухи у осіб похи-
лого і старечого віку. 1. Апікальна поверхня війчастих клі-
тин. 2. Цитоплазма клітин миготливого епітелію. 3. Ядра 
війчастих клітин. 4. Базальна мембрана. 5. Мікросудини. 6. 

Клітинні інфільтрати. Забарвлення Берг-
ман+ШИК+альціановий синій. Збільшення 20х10. 

В подальшому в псевдобагатошаровому вій-
частому циліндричному епітелії медіальної і ла-
теральної стінок слизової оболонки клиноподіб-
ної пазухи на фоні склерозу підслизового шару 
спостерігається заміщення війчастих клітин ке-
лихоподібними. Так звана келихоподібна транс-
формація війчастих клітин. Останні набувають 
інтенсивного темно-фіолетового кольору, а ке-
лихоподібні клітини мають світло-голубе забар-
влення цитоплазми (малюнок 2). 
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Малюнок 2. Будова псевдобагатошарового війчастого ци-
ліндричного епітелію клиноподібної пазухи з переважним 

розташуванням війчастих клітин у осіб похилого і старе-
чого віку. 

1. Келихоподібні клітини. 2. Війчасті клітини. 3. Мікровор-
синчасті клітини. 4. Підлеглі клітинні елементи. Забарв-

лення ШИК-альціановий синій. Збільшення 10х10. 

Як показують наші морфометричні дослі-
дження, у осіб похилого та старечого віку зміню-
ється будова як війчастого епітелію, так і підсли-
зового шару передньої стінки слизової оболонки 
клиноподібної пазухи. Так при комплексному за-
барвленні за методом Харт+Ван-Гізон товщина 
війчастого епітелію потоншується за рахунок 
відсутності або наявності незначної кількості ко-
ротких та довгих вставних клітин. При цьому у 
витонченому епітелії виявляється стискання ци-
топлазми мікровійчастих клітин, а також замі-
щення 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 
оболонки, часткову або повну облітерацію про-
світу 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 
колагенові волокна, які мають червоний колір. 
Серед вище названих пучків волокнистих струк-
тур зустрічаються склерозовані з облітерованим 
просвітом артеріоли і венули. На нашу думку, за 
рахунок вікового артеріосклерозу відбуваються 
склеротичні зміни в сполучній тканині з утворен-
ням циротичних структур, які безпосередньо 
впливають на розвиток атрофічних процесів в 
псевдобагатошаровому війчастому циліндрич-
ному епітелії, що вкриває слизову оболонку пе-
редньої стінки клиноподібної пазухи (малюнок 
3). 

 
Малюнок 3. Будова слизової оболонки переднього відділу 

клиноподібної пазухи у осіб похилого і старечого віку. 
1. Атрофія клітин війчастого епітелію. 2. Склероз підсли-

зового шару. Забарвлення Харт+Ван-Гізон. Збільшення 
10х10. 

Дане положення підтверджується гістохіміч-
ними дослідженнями, проведеними на великому 
мікроскопічному збільшенні і представленими на 
нижче наведеному малюнку. 

Дані мікроскопії свідчать, що поряд із склеро-
тичними процесами підслизового шару, які ма-
ють вигляд гомогенних гіалінових структур сіру-
ватого кольору, базальна мембрана має прямо-
лінійний напрямок. При цьому короткі та довгі 
вставні клітини в слизовій оболонці осіб похило-
го і старечого віку повністю відсутні. За рахунок 
цих змін відбувається стоншення епітеліального 
пласту. Його структура переважно складається з 
мікровійчастих клітин, які на відміну від війчас-
тих клітин не мають базальної ніжки і забарв-
люються в інтенсивно червоний колір. Поряд з 
ними зустрічаються осередки келихоподібних 
клітин, які містять цитоплазму забарвлену в си-
ній колір і ядро, що відтиснуте до базальної 
мембрани (малюнок 4). 

 

 
Малюнок 4. Мукоїдізація псевдобагатошарового війчастого 

циліндричного епітелію із заміщенням келихоподібними 
клітинами у осіб похилого і старечого віку. 1. Псевдобага-
тошаровий війчастий циліндричний епітелій. 2. Келихопо-

дібні клітини. 3.Набряк підслизового шару. Забарвлення 
Бергман+ШИК+альциановий синій. Збільшення 40х10. 

Ці морфологічні зміни епітелію підтверджу-
ють вищезазначене про атрофічний процес, 
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який відбувається в псевдобагатошаровому вій-
частому циліндричному епітелії завдяки віково-
му артеріосклерозу. Саме завдяки даному про-
цесу відбувається потоншення шару епітелію і 
майже повна відсутність коротких та вставних 
клітин. Проте мікровійчасті клітини частково 
зберігаються і на їх фоні спостерігаються осере-
дки келихоподібних клітин. 

Дане положення підтверджується вивченням 
гістологічної будови слизової оболонки та підле-
глого до неї підслизового шару задньої стінки 
клиноподібної пазухи при комплексному забарв-
ленні фуксилін-пікрофурсином. Епітелій, що по-
криває слизову оболонку задньої стінки клино-
подібної пазухи, потоншується і представлений 
епітеліальними структурами, які забарвлені у 
зелений колір. Багаточисельні стовпчасті кліти-
ни, які на своїй апікальній поверхні мають мікро-
війки та цитоплазма їх забарвлена у зелений ко-
лір займають основну структуру епітелію. В той 
час як келихоподібні клітини виявляються у ви-
гляді осередків із світлою цитоплазмою з відтис-
неним до базальної мембрани ядром. Нарешті, 
короткі і довгі вставні клітини іноді інвагінують в 
базальну мембрану, за рахунок чого вона набу-
ває переривистого ходу. Підслизовий шар пред-
ставлений фіброзною сполучною тканиною, яка 
забарвлюється у жовтуватий колір. Це свідчить 
про її гіаліноз. Насамперед, у глибоких шарах 
підслизової оболонки, які прилягають о окістя, 
виявляють великі артерії. В них виділяються два 
еластичні шари у вигляді зовнішньої та внутрі-
шньої мембран, а гладком’язові елементи замі-
шуються фіброзними структурами (малюнок 5). 

 

 
Малюнок 5. Будова слизової оболонки задньої стінки клино-
подібної пазухи в зоні крипт у осіб похилого і старечого віку 

Келихоподібні клітини. 2. Стовпчасті клітини. 3. Вставні 
клітини. 4. Базальна мембрана.  

5. Підслизова оболонка. 6.Артерія. Забарвлення Харт+Ван-
Гізон. Збільшення 10х10. 

Вищеописане свідчить, що у осіб похилого і 
старечого віку завдяки артеріосклерозу відбува-
ється гіаліноз підслизового шару та атрофія 
безпосередньо епітеліального шару, що, воче-
видь, затримує вихід секрету із порожнини кли-
ноподібної пазухи з подальшим її запаленням. 

Підтвердженням даного положення являєть-
ся виявлена нами при забарвленні Берг-

ман+ШИК-альціановим синім наявність слизової 
дегенерації псевдобагатошарового війчастого 
циліндричного епітелію. Останній характеризу-
ється частковою десквамацією келихоподібних 
клітин і стовпчастих клітин у просвіт клиноподіб-
ної пазухи. Перші з них мають світлоголубу ци-
топлазму та червоно забарвлене ядро, другі – 
ШИК-позитивну цитоплазму і слабо виражені ко-
нтури ядра. Безпосередньо до зон крипт пророс-
тає мікросудина з облітерованим просвітом та 
гомогенним базофільним вмістом. Саме завдяки 
облітерації та мукоїдному набуханню цих мікро-
судин порушується мікротрофіка епітелію в зоні 
крипт (малюнок 6).  

 

 
Малюнок 6. Десквамація псевдобагатошарового війчасто-

го циліндричного епітелію в зоні крипт у осіб похилого і 
старечого віку. 1. Псевдобагатошаровий війчастий цилін-
дричний епітелій. 2. Базальна мембрана. 3. Підслизова обо-

лонка з мікросудиною. Забарвлення Берг-
ман+ШИК+альціановий синій. Збільшення 20х10. 

Отже проведене дослідження зон крипт, які 
переважно розташовуються в задній стінці сли-
зової оболонки клиноподібної пазухи, у осіб по-
хилого і старечого віку свідчить, що завдяки ві-
ковому артеріосклерозу порушується трофіка 
даних ділянок з подальшою десквамацією струк-
турних елементів псевдобагатошарового війчас-
того циліндричного епітелію і може являтися фі-
зіологічним прототипом до розвитку в них особ-
ливих імунологічних реакцій. 

Висновки 
У людей похилого і старечого віку в слизовій 

оболонці клиноподібної пазухи, що вкрита псев-
добагатошаровим війчастим циліндричним епі-
телієм, розвиваються дистрофічні, а надалі і ат-
рофічні зміни, причиною яких є артеріосклероз 
кровопостачаючих судин. 

Перспективи подальших розробок у даному 
напрямку полягають у проведені імуногістохіміч-
них досліджень псевдобагатошарового війчасто-
го циліндричного епітелію слизової оболонки 
клиноподібної пазухи людини. 

Література 
1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Автандилов Г.Г. - 

М. : Медицина, 1990. – 318 с. 
2. Боенко С.К. Значение особенностей строения клиновидных па-

зух в развитии сфеноидитов / С.К. Боенко, Л.М. Львов, С.А. Да-
нильченко // Вест. оториноларингологии. - 1992. - №4. - С.16-
18. 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

Том 11, Випуск 4(36) 213 

3. Гофман В.Р. Значение топографо-анатомических особенностей 
клиновидной пазухи при транссфеноидальной хирургии / В.Р. 
Гофман, А.В. Полежаев, В.Ю. Черебилло // Сб. науч. работ по-
свящ. 60-лет. кафедри ЛОР-болезней Красс. ГМА.-Красноярск, 
2002. - С.56-63. 

4. Гладуш Ю.И. Структурная и функциональная характеристика 
слизистой оболочки околоносовых пазух у животных в норме и 
при воспалении на фоне внешнего хронического γ-облучения / 
Ю.И. Гладуш, Л.Г. Розенфельд, Л.П Калиновская // Журн. 
вушн., нос. і горл. хвороб.- 2000. - №3. - С.52-58. 

5. Харченко В.В. Строение слизистой оболочки носа / В.В. Харче-
нко // Морфология. – 2002. – Т.121, №2-3. – С.166. 

6. Харченко В.В. Структурно-функциональные особенности раз-
личных зон слизистой оболочки полости носа человека в норме 
и при некоторых формах воспалительной патологии: автореф. 
дис. на соискание ученой степени доктора мед наук / Харченко 
В.В. – Волгоград, 2005. - 25 с. 

Реферат 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 
Совгиря С.Н. 
Ключевые слова: псевдомногослойный реснитчатый 
цилиндрический эпителий, возрастные изменения. 

Целью данной работы было исследование 
морфофункциональных особенностей слизистой 
оболочки клиновидной пазухи у людей пожилого 
и старческого возраста. Установлено, что у лю-
дей данных возрастных групп в слизистой обо-
лочке клиновидной пазухи, которая выстелена 
псевдомногослойным реснитчатым цилиндриче-
ским эпителием, развиваются дистрофические, 
а потом и атрофические процессы, обусловлен-
ные артериосклерозом кровоснабжающих сосу-
дов. 

Summary 
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
OF SPHENOIDAL SINUS MUCOSA IN ELDERLY AND SENILE 
PERSONS  
Sovhyrya S.N. 
Keywords: pseudomultilayered cylindrical mucociliary epithelium, 
age-related changes. 

This research was aimed to study morphological 
and functional characteristics of sphenoidal sinus 
mucose in elderly and senile persons. It has been 
found out this group of persons develops dystrophic 
changes in the mucosa of sphenoidal sinus which is 
lined with pseudomultilayered cylindrical muco-
ciliary epithelium,  and then atrophic processes 
caused by atherosclerosis of blood-supplying ves-
sels.    

 

УДК 616.311.2-008.9-092.9: 615.916’175 
Фартушна А.М., Костенко В.О. 
NO-ЗАЛЕЖНІ ЗМІНИ СПОЛУЧНОТКАНИННИХ 
СТРУКТУР  ЯСЕН БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ 
ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НІТРАТОМ НАТРІЮ 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія», м. Полтава 
У експерименті на 30 білих щурах досліджено 
стан вуглеводно-білкових комплексів сполуч-
ної тканини ясен щурів за умов хронічної 
інтоксикації нітратом натрію та змін фу-
нкціонального стану NO-синтаз (NOS). Вияв-
лено, що функціональна активність нейрона-
льної NOS обмежує процес деполімерізації 
фукоглікопротеїнів у тканинах ясен за умов 
хронічної інтоксикації нітратом натрію. 
Введення за цих умов селективного інгібітору 
nNOS 7-нітроіндазолу зменшує вміст фукози, 
зв’язаної з білками, у тканинах ясен. Функці-
ональна активність індуцибельної NOS під-
вищує за умов хронічної інтоксикації нітра-
том натрію загальну протеолітичну актив-
ність тканин ясен, сприяє дезорганізації у 
них сполучної тканини через деполімерізацію 
фуко- та сіалоглікопротеїнів. Введення за цих 
умов селективного інгібітору нейрональної 
NOS 7-нітроіндазолу зменшує загальну про-
теолітичну активність тканин ясен, збіль-
шує концентрацію фукози, зв’язаної з білка-
ми, та знижує вміст N-ацетилнейрамінової 
кислоти. Введення субстрату NOS L-
аргініну за умов хронічної інтоксикації ніт-
ратом натрію обмежує загальну протеолі-
тичну активність тканин ясен щурів, при-
гнічує деполімерізацію фукоглікопротеїнів і 
протеогліканів. 
Ключові слова: хронічна інтоксикація нітратом натрію, NO-
синтази, L-аргінін, вуглеводно-білкові комплекси сполучної 
тканини, ясна. 

Стаття є фрагментом планової НДР ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» “Кисень- та NO-залежні 
механізми ушкодження внутрішніх органів та їх корекція фізі-
ологічно активними речовинами” (№ держреєстрації 
0108U010079). 

Дослідження останніх років вказують на висо-
ку розповсюдженість основних стоматологічних 
захворювань у населення в екологічно несприя-
тливих регіонах, у т.ч. забруднених  неорганіч-
ними нітросполуками [2]. Встановлено, що уні-
версальний механізм дії нітратів пов’язаний з 
утворенням оксиду азоту (NO) [4,9]. Останній 
характеризується важкопрогнозованим характе-
ром дії, бере участь у патогенезі захворювань 
пародонта [12,16].  

Фібрилярні компоненти сполучної тканини - 
колагенові волокна - та основна речовина – глі-
копротеїди та протеоглікани - характеризуються 
високою чутливістю до впливу патогенних чин-
ників ендо- та екзогенної природи [10].  

Оскільки основу тканин ясен складає сполуч-
на тканина, доцільним є визначення мономерів її 
вуглеводно-білкових комплексів для обгрунту-
вання патогенетичних механізмів розвитку пато-
логічних змін за умов хронічної інтоксикації ніт-


