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УДК 611.451:611.013.8-089.843]-092.9 

В.І.Шепітько 

РЕАКЦІЯ ПАРЕНХІМИ НАДНИРНИКІВ НА ВВЕДЕННЯ АЛОГЕННОЇ НАТИВНОЇ ТА 

КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ 

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

 
 

Вступ. Актуальною проблемою є 

дослідження зміни структурних елементів 

внутрішніх органів при проведенні клітинної і 

тканинної трансплантації (КТТ), як найсучас-

нішого методу лікування багатьох захворювань 

[2,3,5]. У формуванні реакції адаптації на КТТ 

значна і ведуча роль належить гіпофизарно- 

адреналовій системі що включає послідовну 

активацію гіпоталамуса, гіпофіза і посилення 

функції кори наднирників [1,4]. Участь 

наднирників у розвитку і реалізації адаптаційних 

реакцій виявляється у своєрідній зміні структури 

залози під дією засобів, що збуджують 

наднирники [6]. Ці зміни виявлялися в 

клубочковій, пучковій і сітчастій зонах і були 

спрямовані на підтримку внутрішнього 

середовища. 

© В.І.Шепітько, 2003. 

 

 

Метою роботи було дослідження впливу 

трансплантації фрагментів нативної та 

кріоконсервованої алогенної плацентарної 

тканини на структурний стан наднирника. 

Об’єкт і методи дослідження. Експе-

римент проведено на статевозрілих кроликах- 

самках в кількості 40 тварин, які були розділені 

на дві групи. У першій групі (п=20) проводилась 

гетеротопічна трансплантація фрагментів 

алогенної плаценти (нативна) (ГТНП). Другій 

групі тварин (п=20) робили гетеротопічну 

трансплантацію фрагментів алогенної плаценти, 

що була кріокон- сервована (ҐТКП) по методу, 

розробленому в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (м. Харків). У 

терміни 2; 7; 14
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;30;60 діб після трансплантації тварин піддавали 

евтоназії. Наднирники фіксували й 

офарблювали стандартними морфологічними 

методами. Контролем служили наднирники 

інтактних тварин. 

Результати дослідження. В інтактній 

групі тварин, на гістологічних препаратах добре 

визначається їхня сполучнотканинна капсула. 

Під капсулою розташована клубочкова зона 

кори, у якій клітки об'єднані в невеликі групи і 

займають невелику площу цієї зони. 

Виділяється широкий шар пучкової зони, клітини 

якої розташовуються в прямих, радіально 

спрямованих тяжах, з минаючими між ними 

прямими капілярами. Клітини пучкової зони 

середнього розміру з зернистою цитоплазмою і 

великим округлим гіперхромним ядром. Ближче 

до сітчастої зони, що розташована між пучковою 

зоною і мозковою речовиною, тяжі пучкової зони 

розширюються до 3-4 клітин у поперечнику тяжа 

і містять світлі ядра з ніжносітчастим 

хроматином. У сітчастій зоні клітини утворюють 

неупорядковані тяжі, і створюють пористу 

структуру. Тут розташовуються клітини 

звичайної для цієї зони величини з 

гіпохромними ядрами і невеликі клітини з 

гіперхромними ядрами і базофильною 

гомогенною цитоплазмою. Клітини мозкового 

шару великі, поліморфної форми і пофарбовані 

менш інтенсивно, чим клітини коркового шару, 

за рахунок цього мозковий і корковий шари чітко 

розрізняються по фарбуванню. Синуси 

мозкового шару заповнені клітками крові. 

Проведений гістологічний аналіз 

морфофункціонального стану наднирників у 

динаміці після ГТНП і ГТКП свідчить, що після 

трансплантації ГТНП через 2-і доби 

відбуваються зміни в сполучнотканинній капсулі, 

спостерігається її деяке стовщення. Клубочкова 

зона декілька зменшується в поперечнику, у ній 

розташовуються невеликі клітини з дрібними 

гіперхромними ядрами. Пучкова зона також 

зменшується в поперечнику, у ній чітко 

визначаються клітини з вакуалізованою 

цитоплазмою. Ядра цих клітин великі гіпохромні. 

Сітчаста зона наднирника збільшена в розмірах, 

у ній розташовуються великі клітини з 

гомогенною пофарбованою цитоплазмою і 

ніжносітчастим великим овальним ядром. При 

ГТКП сполучнотканинна капсула містила 5-6 

шарів клітин. Клубочкова зона в цій серії 

експериментів зменшена в розмірі в порівнянні з 

клубочковою зоною при ГТНП та інтактних 

тварин. Це відноситься і до пучкової зони, у якій 

відзначається порушення структури формуючих 

її пучків. Кількість клітин у товщину досягає 4-5. 

Клітини великі, з оксиофільною цитоплазмою і 

великими гіпохромними ядрами. Сітчаста зона 

збільшена. Через 7-м діб після ГТНП 

гістологічна картина наднирників істотно не 

змінюється в порівнянні із спостереженнями 

попереднього терміну дослідження. В той же 

час при ГТКП капсула містить 5-6 клітинних 

шарів, клубочкова зона збільшена майже в два 

рази. Пучкова зона добре структурована, клітки 

полігональної форми зі світлими ядрами і 

сітчастим хроматином. На 14-у добу після ГТНП 

морфологічна картина характеризується 

наступним: товщина сполучнотканинної капсули 

зменшена, клубочкова і пучкова зони 

продовжують залишатися декілька звуженими. 

Клітини великі, з вакуалізованою цитоплазмою. 

Більшість ядер мають збільшені розміри, 

округлої форми, гіпохромні, містять 

ніжносітчастий хроматин. Невелика кількість 

кліток з пікнотичними ядрами. Сітчаста зона без 

виражених змін. При ГТКП сполучнотканинна 

капсула складається з 3-4 шарів клітин. 

Клубочкова зона залишається без змін, ядра 

кліток цієї зони великі, гіпохромні, з 

ніжносітчастим хроматином. Пучкова зона 

займає велику площу в порівнянні з 

наднирниками тварин після застосування ГТНП, 

добре структурована. Клітки великі, з 

вакуолізованою цитоплазмою, містять ядра 

округлої форми, великого і середнього розміру. 

Сітчаста зона без зміни. Через 30 діб після 

ГТНП структура елементів органу практично 

залишалася мало зміненою. При ГТКП виявлена 

наявність у сполучнотканинній капсулі 3-5 шарів 

фіброцитів. Клубочкова зона залишається 

зменшеною. Пучкова зона добре структурована, 

збільшена в розмірах. Клітини декілька 

зменшені в розмірах, цитоплазма з дрібними 

вакуолями, ядра середніх розмірів гіперхромні, 

на границі із сітчастою зоною відзначаються 

великі клітини зі світлими великими ядрами. 

Сітчаста зона до цього терміну спостереження 

займає декілька меншу площу, клітини в ній 

невеликі, з вакуолізованою
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цитоплазмою і гіперхромними ядрами середніх великі, з ніжносітчастим хроматином у центрі 

розмірів. На 60-ту добу при ГТНП в наднирниках та компактним по периферії ядра. Сітчаста зона 

відзначається стовщення сполучнотканинної займає велику площу за рахунок зменшення 

капсули за рахунок збільшення клітинної маси, площі пучкової зони. В усіх термінах 

Клубочкова зона розширена, клітини, її складові спостереження при ГТНП та ГТКП мозкова 

невеликі, ядра овальної форми і гіперхромні, речовина наднирника істотно не змінюється в 

зустрічаються одиничні пікнотичні і зруйновані порівнянні з групою інтактних тварин, 

клітини. Пучкова зона деструктурирована, тяжі Підсумки. Таким чином, використання 

розширені, товщиною в 3-4 клітини. Клітини в нативної плаценти протягом усіх термінів 

основному кубічної форми з грубою спостереження приводить до невеликої 

оксифильною цитоплазмою, містять ядра стимуляції функціональної активності над- 

різного розміру - від дрібних гіперхромних до нирника, тоді як застосування кріоконсервованої 

великих з ніжносітчастим хроматином. При плаценти викликає активацію секреторних 

ГТКП сполучнотканинна капсула залишається елементів наднирника. При нормальному стані 

без змін стосовно попереднього терміну, залози секреція гормонів відбувається 

Клубочкова зона збільшена в розмірі майже в 2 переважно в середньому шарі коркової 

рази в порівнянні з попереднім терміном речовини. Під впливом КТТ ця зона може значно 

спостереження. Пучкова зона дезінтегрована. розширюватися за рахунок периферичних і 

Клітини з вакуалізованою цитоплазмою. Ядра більш глибоко лежачих шарів. 
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УДК 611.451:611.013.8-089.843]-092.9 
РЕАКЦИЯ ПАРЕНХИМЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА ВВЕДЕНИЕ НАТИВНОЙ И 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПЛАЦЕНТЫ Шепитько В.И. 

Резюме. В эксперименте на половозрелых кроликах-самках в количестве 40, производилась 
гетеротопическая трансплантация нативной и криоконсервированной плаценты. На 2, 7, 14, 30, 60 
сутки животных подвергали эвтоназии. Окраска препаратов - гематоксилин-эозин. Установлено, что 
использование нативной плаценты на протяжении всех сроков наблюдения приводит к небольшой 
стимуляции функциональной активности надпочеченика, тогда как применение 
криоконсервированной плаценты вызывает активацию секреторных элементов надпочечника. При 
нормальном состоянии железы секреция гормонов происходит преимущественно в среднем слое 
коркового вещества. 

Ключевые слова: надпочечник, трансплантация плаценты, морфология, эксперимент 

UDC 611.451:611.013.8-089,8433-092.9 
THE REACTION OF PARENCHYMA OF THE ADRENALS ON THE INFODUCTION OF NATIVE AND 
CRYOCONSERVAT PLACENTA Shepitko V.l. 

Summary. In the experiment 40 sexually grown-up rabbit females were transplanted heterotopically 
native and cryoconcervated placenta. In 2, 7, 14, 30, 60 days the animals were evtonised. The dying 
preparation was hematoxilin-aeosin. It was established, that the usage of native placenta during all the 
periods of observation led to the not sufficient stimulation of the adrenals functionals activity, while the 
usage of cryocoservated placenta gave the activation of the adrenals secretory elements. At the normal 
state of the gland the hormone secretion taka place primarily at the middle level of the adrenal cortex. 
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