ÓÄÊ 616.314.17
Н. В. Гасю
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ÖÈÒÎÕ²Ì²×ÍÀ ÒÀ ÖÈÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÖÅÑ²Â
ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²¯ ÁÓÊÀËÜÍÎÃÎ ÅÏ²ÒÅË²Þ Â ÎÑ²Á ×ÎËÎÂ²×Î¯ ÑÒÀÒ²
ÌÎËÎÄÎÃÎ Â²ÊÓ Â ÍÎÐÌ²
У статті наведено рез льтати омпле сно о цитохімічно о і цитоло ічно о дослідження літинно о
с лад б ально о епітелію осіб чоловічої статі молодо о ві в нормі. Отримані рез льтати дають
можливість онстат вати переважання зрілих форм епітеліоцитів цито рамах, що забезпеч є, та им
чином, бар’єрн ф н цію що и шляхом незначної тенденції до зро овіння, ініціюючи дес вамативні
процеси епітелію даної анатомічної ділян и в обстежено о онтин ент осіб.
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саліваторно о омеостаз , про ностичними та
диференційно-діа ностичними ритеріями
патоло ічних процесів слизової оболон и порожнини рота [6].
Метою дано о дослідження б ло визначити
особливості перебі процесів диференціації
б ально о епітелію в осіб чоловічої статі молодо о ві в нормі.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Матеріалом для
дослідження сл
вав б альний епітелій,
забраний 25 осіб чоловічої статі молодо о
ві . Критерієм відбор осіб для обстеження
б ла відс тність патоло ічно о процес в слизовій оболонці порожнини рота і т анинах пародонта, ш ідливих звичо та с п тньої соматичної патоло ії. Епітелій забирали шпателем із
подальшим перенесенням на предметне
с ельце та вис ш ванням при від ритом
дост пі повітря протя ом 3–5 хв. Забарвлювали
матеріал за Гімзою–Романовсь им із подальшим мі рос опічним та морфоло ічним аналізом з рах ванням відсот ово о співвідношення різних форм епітеліоцитів нормі.
З метою деталізації особливостей процес
зро овіння, я ий з мовлює літинний с лад
даних цито рам, паралельно б ло проведено
дослідження цитохімічної ор анізації та співвідношення проміжних і поверхневих літин епітелію ясен за допомо ою реа ції відновлення
нітро-синьо о тетразол (НСТ).
НСТ-тест хара териз є а тивність ферментів, зо рема о сидаз фа осом, де ідро еназ
мітохондрій, а та ож лі оліз та пентозофос-
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Робота є фра ментом прое т На оводослідно о інстит т енетичних та ім нолоічних основ розвит патоло ії та фарма оенети и (м. Полтава) “Роль запальних захворювань з бо-щелепно о апарат в розвит
хвороб, пов’язаних із системним запаленням”
(номер державної реєстрації 0112U0011538).
Автор є співви онавцем дано о прое т .
ВСТУП. Ф н ціональний стат с б альних
епітеліоцитів, я і інших епітеліальних літин,
залежить від ст пеня їх зрілості. У с ладі ба атошарово о плос о о епітелію б альні епітеліоцити переб вають на різних стадіях морфоф н ціонально о диференціювання – від малодиференційованих попередни ів базальном
шарі до висо оспеціалізованих літин, я і в мір
диференціювання зміщ ються в поверхневі
шари, підля аючи дес вамації. Частина з них
має озна и ератинізації [2, 3].
Диференційні та проліферативні процеси,
а та ож ф н ціональні параметри зрілих літин
ре люються фа торами місцево о і центрально о походження, що дає можливість оцінити
емостаз слизової оболон и порожнини рота
за літинним с ладом [9, 10].
Морфоло ічні зміни диференціювання епітелію запропоновано врахов вати при с риніновом оцінюванні стан здоров’я, за мов
стресо енних впливів, ш ідливих фа торів зовнішньо о середовища, соматичної патоло ії,
біоло ічно о ві людини [4, 5, 8].
Я існі й іль існі зміни б альних епітеліоцитів є інди атором пор шень орально о та
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фатно о ци л , що відображає ф н ціональний
стан літин. Застосований тест дає інформацію
про ф н ціон вання одно о з лючових ферментів системи т анинно о дихання та о исно о фосфорилювання – ні отинамід-флавінаденін-н леотидфосфат-о сидази, я ий відображає енер етичний потенціал літини.
Зазвичай с бстратом для НСТ-тест є
нейтрофільні ран лоцити, проте ми спішно
застос вали дан методи на різних ласах
епітеліальних літин. НСТ, разі взаємодії із
цитоплазматичними ор анелами ясенних епітеліоцитів, а саме мітохондріями, ініціює змін
забарвлення в синій олір завдя и о исновідновним реа ціям, що дає можливість оцінити
ласов належність літин та їх енер етичний
потенціал [7].
Статистичн оброб рез льтатів ви онано
відділі системних статистичних досліджень
ДВНЗ “Тернопільсь ий державний медичний
ніверситет імені І. Я. Горбачевсь о о МОЗ
У раїни” в про рамном па еті Statsoft STATISTICA. Параметричні методи застосов вали для
по азни ів, розподіл я их відповідав вимо ам
нормальності. Для оцін и хара тер розподіл
визначали оефіцієнт асиметрії та е сцес.
Перевір нормальності проводили за тестом
асиметрії Шапіро–Віл а. Віро ідність відмінностей отриманих рез льтатів для різних р п
визначали за допомо ою t- ритерію Стьюдента. Відмінності вважали віро ідними при
за альноприйнятій меди о-біоло ічних дослідженнях імовірності помил и p<0,05. Імовірність помил и оцінювали за таблицями Стьюдента з рах ванням іль ості е спериментальних р п. Коли за он розподіл статистичнодостовірно відрізнявся від нормально о, роз-
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РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Клітинний
с лад цито рам що и осіб чоловічої статі молодо о ві при забарвленні за Гімзою–Романовсь им представлений проміжними (92,0±2,18)
і поверхневими літинами (4,7±0,19), а та ож
ро овими л соч ами (3,3±0,14).
Проміжні літини обстежено о онтин ент
осіб хара териз ються порівняно вели ими
розмірами, ядра о р лої або ж овальної форми
з вези лами та добре вираженими р доч ами
хроматин . Форма літин полі ональна, зі слабобазофільною цитоплазмою. Розташ вання
літини переважно с пчене (рис. 1).
Слід за важити, що проміжні епітеліоцити
с ладають абсолютн більшість літинних
елементів цитоло ічних препаратах обстежено о онтин ент осіб (рис. 2).
Слід відмітити наявність чіт о виражених
зерен лі о ен в цитоплазмі проміжних
епітеліоцитів що и обстежено о онтин ент
осіб, що підтвердж є рез льтати дослідження
попередни ів [1] стосовно здатності ба атошарово о плос о о епітелію людини до синтез
та на опичення вели ої іль ості дано о метаболіт .
Зазвичай зерна лі о ен
ви ляді аз рпозитивних ран л на опич ються в цитоплазмі
літин проміжно о шар , проте іноді ран ли
віз аліз ються і в поверхневих епітеліоцитах.
При цьом цитоплазма хара териз ється ШИКпозитивною реа цією, що в аз є на наявність
ній лі о ен , тоді я ядрам властива розсіяна
онденсація хроматин . НСТ- ран ли ви ляді
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рахов вали непараметричний ритерій (U)
Манна–Уїтні я непараметричний анало t- ритерію Стьюдента.
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Рис. 1. Цито рама що и. Забарвлення: за Гімзою–
Романовсь им. Збільшення: ×400:
1 – проміжні літини (базофільні); 2 – о р ла форма ядра проміжної літини; 3 – овальна форма ядра
проміжної літини; 4 – цитоплазма проміжних літин;
5 – полі ональна форма літини.

2

Рис. 2. Цито рама що и. Забарвлення: за Гімзою–
Романовсь им. Збільшення: ×400:
1 – проміжні літини (слабобазофільні); 2 – ядро
проміжної літини; 3 – поверхневі літини; 4 – пі нотичне ядро поверхневої літини.
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Рис. 3. Цито рама що и. Забарвлення: НСТ+реа тив Шифф-йодна ислота. Збільшення: ×1000:
1 – проміжні епітеліоцити (аз рпозитивні); 2 – поверхневі епітеліоцити (аз рпозитивні); 3 – розсіяний
хроматин ядер; 4 – ШИК-позитивна омо енна цитоплазма; 5 – НСТ- ран ли.

і хара териз є процес ератинізації дано о
вид епітеліоцитів я апоптоз – енетично
детермінован за ибель літини.
З метою ідентифі ації механізмів зро овіння епітелію що и осіб чоловічої статі молодо о ві б ло проведено цитохімічні дослідження із застос ванням НСТ-тест .
Цитохімічні дослідження дають можливість
підтвердити механізми зро овіння епітелію
незавершеним шляхом, ос іль и НСТ- ран ли
збері аються, що свідчить про явища їх фізіоло ічно о не роз – апоптоз (рис. 5).
У частині поверхневих літин ядра втрачають чіт ість форми та онт рів і наб вають
ви ляд ядерної тіні. У цитоплазмі віз аліз ються поодино і аз рпозитивні ран ли, наявність я их забезпеч ється на опиченням в них
висо оенер етично о в левод лі о ен . Інтенсивність на опичення останньо о в б альних епітеліоцитах значно нижча в
обстежено о онтин ент осіб порівняно з
ідентичними літинами в ендерном аспе ті.
Проте в цитоплазмі збері аються ран ли
ерато іалін та тонофіламентозні сітчасті
омпле си, що свідчить про поетапний процес
зро овіння дано о тип літин (рис. 6).
Особливістю цито рам б ально о епітелію
обстежено о онтин ент осіб є відс тність
парабазальних літин, що хара териз є процес
диференціації епітеліоцитів даної анатомічної
ділян и в нормі. Звертає на себе ва низь ий
рівень онтамінації мі роор анізмів на проміжних та поверхневих епітеліоцитах порівняно
із цито рамами осіб жіночої статі, а в ряді
цито рам – повна відс тність ад езії мі рооранізмів на поверхні літини даних ласів.
Слід відзначити наявність цито рамах незначної іль ості ро ових л сочо , я і представлені без’ядерними стр т рами, що в
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Рис. 4. Цито рама що и. Забарвлення: за Гімзою–
Романовсь им. Збільшення: ×400:
1 – поверхневий епітеліоцит (еозинофільний); 2 –
пі нотичне ядро; 3 – цитоплазма літини; 4 – еозинофільні ран ли; 5 – еліменований фра мент ядра; 6 –
полі ональна форма літин.

1

Рис. 5. Цито рама що и. Забарвлення: НСТ-тест.
Збільшення: ×1000:
1 – поверхневий епітеліоцит; 2 – проміжний епітеліоцит; 3 – ядро проміжно о епітеліоцита; 4 – ядро поверхнево о епітеліоцита; 5 – НСТ- ран ли.
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бла итних с пчень збері аються в невели ій
іль ості (рис. 3).
Поверхневі епітеліоцити мають більші розміри, ніж проміжні. Форма літин полі ональна,
в цитоплазмі віз аліз ються дрібні ран ли
ерато іалін , ядра невели их розмірів, здебільшо о чіт о о р лі, іноді овальні темні –
пі нотичні. Цитоплазма даних літин слабобазофільна, проте трапляються епітеліоцити з
еозинофілією цитоплазми. В ядрах часто віз аліз ються дрібні незабарвлені ва олі, відмічають аріолізис, аріопі ноз та аріоре сис.
У рез льтаті фра менти ядра повністю елімін ються із цитоплазми. Розташ вання поверхневих літини переважно розрізнене (рис. 4).
У цитоплазмі віз аліз ються поодино і
еозинофільні ран ли, що в аз є на слаб тенденцію до зро овіння дано о тип епітеліоцитів
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Рис. 6. Цито рама що и. Забарвлення: за Гімзою–
Романовсь им. Збільшення: ×400:
1 – поверхневий епітеліоцит (аз рпозитивний); 2 –
ядерна тінь; 3 – поодино і аз рпозитивні ран ли; 4 –
полі ональна форма літин.

Рис. 7. Цито рама що и. Забарвлення: за Гімзою–
Романовсь им. Збільшення: ×400:
1 – ро ові л соч и; 2 – е са ональна форма ро ової л соч и що и.

процесі диференціації втратили ядро. Цитоплазма л сочо б ально о епітелію хара териз ється еозинофілією (рис. 7).
Та ,
процесі вивчення особливостей
перебі процесів диференціації епітеліоцитів
що и осіб чоловічої статі молодо о ві б ло
визначено їх відсот ове співвідношення –
0:92,0±2,18:4,7±0,19:3,3±0,14.
Одержані дані збі аються з відсот овим
диференційованим співвідношенням епітеліоцитів ба атошарово о плос о о епітелію
що и [1], проте рез льтати наших досліджень
в аз ють на віро ідне збільшення іль ості зрілих форм епітеліоцитів обстежено о онтин-

ент осіб. Специфічність цитоло ічних змін
забезпеч є, та им чином, бар’єрн ф н цію
що и шляхом тенденції до зро овіння, а отже,
до дес вамації епітелію даної анатомічної
ділян и.
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ÖÈÒÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß È ÖÈÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÖÈÈ ÁÓÊÊÀËÜÍÎÃÎ ÝÏÈÒÅËÈß Ó ËÈÖ ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÏÎËÀ
ÌÎËÎÄÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ Â ÍÎÐÌÅ
Резюме
В статье приведены рез льтаты омпле сно о цитохимичес о о и цитоло ичес о о исследования
леточно о состава б ально о эпителия лиц м жс о о пола молодо о возраста в норме. Пол ченные
рез льтаты позволяют онстатировать преобладание зрелых форм эпителиоцитов в цито раммах,
что обеспечивет, та им образом, барьерн ю ф н цию ще и п тем тенденции оро овению, инициир я
дес вамативные процессы эпителия данной анатомичес ой области обследованно о онтин ента
лиц.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпителиоциты, лет и, цитоплазма, ядро, ран лы.
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Summary
In the article the results of a comprehensive study of cytochemical and cytological cellular structure
of buccal epithelium of younger males norm were shown. The results make it possible to ascertain prefer
mature forms of epithelial cells in cytohrams, thus ensuring the implementation of the barrier function of
the cheek by a slight tendency to keratinization, initiating processes deskvamative epithelium of the
anatomical regions in individuals surveyed contingent.
KEY WORDS: epithelial cells, cytoplasm, nucleus, granules.
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