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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Епідеміологічні дослідження останніх років 

показали широке розповсюдження захворювань щитоподібної залози в 

Україні, що збігається з загальносвітовими тенденціями. Так, порушеннями 

функції щитоподібної залози страждає не менш як 3 % населення світу, і 

швидкість зростання кількості цих хворих упродовж минулих 10 років 

залишається незмінно високою, що виводить тироїдну патологію на перше 

місце серед ендокринопатій (Паньків В.І., 2006, 2011; Приступюк О.М., 

2011). Причинами росту патології щитоподібної залози в Україні є 

відсутність адекватної йодопрофілактики, вплив радіації після аварії на 

ЧАЕС, стресові ситуації та старіння населення (Комиссаренко И.В. и др., 

2006; Паньків В.І., 2011; Рожко А.В., 2011). Патологія щитоподібної залози 

часто спричиняє розлади інших систем організму, зокрема, нервової системи 

та органа зору (Smith T.J. еt al., 2002; Terwee C.B. еt al., 2001; Балаболкин 

М.И. и др., 2002; Приступюк О.М, 2011;). 

При підвищенні рівня тироїдних гормонів часто спостерігається 

офтальмопатія, обумовлена порушенням функціонування м’язів ока. 

Найчастіше офтальмопатія розвивається при дифузному токсичному зобі 

(хворобі Грейвса) (Bartalena L. еt al., 2002, 2012; Khoo T.K. еt аl., 2008; 

Krassas  G.E. еt al., 2005;  Rebecca S. еt al., 2010, 2017; Teshome T. еt al., 2001). 

Близько 30-50% хворих із цим захворюванням мають офтальмопатію різної 

важкості (Rebecca S. еt al., 2010, 2017). Ендокринна офтальмопатія може 

зустрічатися і у хворих на автоімунний тироїдит, а також у людей без 

клінічно вираженої патології щитоподібної залози. При ендокринній 

офтальмопатії в тканинах очної ямки виявляється автоімунне запалення 

подібне до того, яке спостерігається в щитоподібній залозі при автоімунному 

тироїдиті (Балаболкин М.И. и др., 2002; Gleicher N. еt al., 2007;  Jack R., 2010; 

Khoo T.K. еt al., 2008;  Sempowski G.D. еt al., 1998). Не дивлячись на те, що 

патологія щитоподібної залози постійно перебуває в полі зору 

ендокринологів, багато питань патогенезу тиропатій залишаються 

недостатньо вивченими (Паньків В.І., 2011). 

В останні десятиріччя  значну увагу дослідників привертають 

вуглеводні детермінанти клітинної поверхні та цитоплазматичних 

глікополімерів, котрі беруть участь у здійсненні різноманітних функцій 

клітини: забезпечують їхнє взаєморозпізнавання, впливають на 

проліферацію, регуляцію росту та рух клітин, апоптоз тощо (Волошин Н.А. 

та ін., 2005; Луцик А.Д. и др., 1989; Олійник І. Ю., 2006; Пащенко С.М., 2012; 

Sharon N., 2007; Varki A. et al. 2009). Багатьма дослідниками система 

кодування біологічної інформації вуглеводами (глікокод) розглядається, як 

важливий додаток до генетичного коду (Brooks S.A. et al., 2002; Gabius H.J. et 

al., 2009, 2014). Cпецифічними інструментами дослідження вуглеводвмісних 

біополімерів, які в живих організмах представлені у вигляді глікопротеїнів, 

гліколіпідів і полісахаридів, є лектини (Антонюк В.О., 2005; Луцик А.Д. и 



 4 

др., 1989; Brooks S.A., 1997; Hirabayashi J., 2014; Roth J., 2011; Sharon N., 

2007).  

 У науковій літературі охарактеризовано експонування та розподіл 

глікокон’югатів – рецепторів лектинів – у сітківці щура в нормі, показана 

специфічність їхнього зв’язування з пігментним епітелієм та роль у процесах 

адгезії елементів пігментного і фотосенсорного шару сітківки, між 

нейронами та елементами нейроглії (Cho E.Y. еt аl.,  2003). Разом із тим, у 

доступній літературі не виявлено досліджень вуглеводних компонентів 

структур очного яблука при дисфункції щитоподібної залози, що може 

представляти інтерес як для теоретичної і клінічної офтальмології, так і 

тироїдології. Вищезазначене обґрунтовує актуальність і доцільність обраної 

теми дисертаційного дослідження – вивчення впливу експериментального 

гіпо- та гіпертирозу на морфофункціональні особливості та цитотопографію 

рецепторів лектинів у складі структурних компонентів очного яблука – 

рогівки та сітківки. 

          Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

проведена в рамках планової наукової теми кафедри гістології, цитології та 

ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант 

нормальних та патологічно змінених клітин і тканин» (номер державної 

реєстрації 0113U000207). Здобувач є співвиконавцем зазначеної науково-

дослідної роботи. Тема дисертації затверджена Вченою Радою медичного 

факультету №2 (протокол №7 від 20.04.2016 р.).  

Мета дослідження: із використанням загальногістологічних, 

електронномікроскопічних, лектиногістохімічних методів дослідити 

морфофункціональні  параметри та перебудову глікому функціональних 

апаратів очного яблука (рогівки та сітківки) за умов  дисфункції 

щитоподібної залози (експериментального гіпо- та гіпертирозу).  

Завдання дослідження: 
1. Дослідити  вплив  експериментального гіпотирозу на морфологічні 

особливості рогівки та сітківки очного яблука щурів із використанням 

світлової мікроскопії. 

2. Дослідити вплив  експериментального гіпотирозу на особливості 

ультратонкої організації рогівки та сітківки очного яблука щурів із 

використанням електронної мікроскопії. 

3. Вивчити особливості глікому структурних компонентів очного 

яблука з використанням панелі лектинів різної вуглеводної специфічності за 

умов експериментального гіпотирозу. 

4. Дослідити вплив експериментального гіпертирозу  індукованого L– 

тироксином  на морфологічні особливості структурних компонентів очного 

яблука на рівні світлової мікроскопії. 

5. Дослідити ультраструктурну організацію рогівки та сітківки очного 

яблука  щура  в нормі і за умов експериментального гіпертирозу. 

6. Проаналізувати особливості  перебудови глікому рогівки та сітківки 

очного яблука щура на тлі експериментального гіпертирозу. 
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Об’єкт дослідження – особливості тонкої та ультратонкої організації, 

експонування  вуглеводних детермінант у функціональних апаратах  очного 

яблука  в нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози. 

Предмет дослідження – морфофункціональний стан та гістотопографія 

лектинових рецепторів у структурних компонентах очного яблука щура в 

нормі та їхня модифікація за умов дисфункції щитоподібної залози. 

Методи дослідження: гістологічний – для характеристики структурних 

компонентів очного яблука інтактних та експериментальних тварин; 

електронномікроскопічний – для вивчення  ультратонкої морфології 

структурних компонентів рогівки та сітківки інтактних та 

експериментальних тварин; гістохімічний та лектиногістохімічний – для 

ідентифікації глікокон’югатів структурних компонентів очного яблука 

інтактних і дослідних тварин; морфометричний – для кількісної оцінки 

параметрів рогівки та сітківки; методи варіаційної статистики – для 

встановлення об’єктивності одержаних результатів і характеристики змін у 

структурних компонентах очного яблука на тлі експериментального гіпо- та 

гіпертирозу. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Уперше проведено 

комплексне морфо-гістохімічне дослідження тонкої та ультратонкої 

організації рогівки та сітківки очного яблука щура за умов 

експериментального гіпо- та гіпертирозу. Показано негативний вплив 

дисфункції щитоподібної залози на морфо-функціональні особливості і 

ультратонку організацію структурних компонентів  рогівки та сітківки. 

Уперше встановлено, що  на тлі гіпотироз-індукованої ендокринної 

офтальмопатії посилюється експонування  паличками  і колбочками 

фотосенсорного шару сітківки  рецепторів лектинів  WGA, CNFA, LABA у 

поєднанні з редукцією рецепторів лектинів HPA та SNA. Виявлено посилене 

експонування рецепторів лектину CNFA  в ділянках синаптичних контактів у 

зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах сітківки. Уперше 

задокументовано підвищене експонування вуглеводних детермінант αLFuc в 

амакринних нейронах та αLFuc і NeuNAc у великих та малих парасолькових 

нейронах гангліонарного шару сітківки. У рогівці за умов 

експериментального гіпотирозу  виявлено редукцію рецепторів лектинів HPA 

та CNFA у складі переднього епітелію в поєднанні з посиленим 

експонуванням рецепторів цих лектинів у кератоцитах та колагенових 

волокнах строми.  

На тлі екзогенного гіпертирозу в парасолькових нейронах  

гангліонарного шару виявлено накопичення рецепторів лектинів LABA та 

SNA у поєднанні із незначним зниженням реактивності мультиполярних  

нейронів із лектинами SNA та PNA. У рогівці  задокументовано  підвищену 

спорідненість кератоцитів з лектинами SNA, PNA, HPA, CNFA та LABA.  

Обґрунтована  можлива роль вуглеводних детермінант  βDGal, αDGalNАc, 

αLFuc, DGlcNАc  у синтезі кератансульфату. 

Лектини WGA та CNFA можуть бути рекомендовані в якості 

селективних гістохімічних маркерів кератоцитів рогівки, паличкових  і 
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колбочкових  нейронів сітківки. Лектини LABA та SNA можуть бути  

рекомендовані в якості  селективних гістохімічних маркерів парасолькових 

мультиполярних нейронів гангліонарного шару, лектин WGA  – можна 

пропонувати для диференційного виявлення горизонтальних та амакринних 

клітин. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані нові дані 

стосовно перебудови глікому рогівки та сітківки очного яблука на тлі 

дисфункції щитоподібної залози поглиблюють існуючі уявлення стосовно 

молекулярних механізмів розвитку патологічних процесів очного яблука, 

індукованих дисбалансом тироїдних гормонів. Показана можливість 

використання лектинів для селективного гістохімічного виявлення 

парасолькових нейронів гангліонарного шару, амакринних, горизонтальних 

клітин сітківки та кератоцитів рогівки. Результати досліджень можуть бути 

використані в практичній офтальмології для розробки нових підходів у 

лікування ендокринної офтальмопатії.  

Впровадження матеріалів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені і використовуються в навчальному процесі кафедр анатомії 

людини та  гістології медичного факультету Ужгородського національного 

університету (затв. 01.12.2017); гістології, цитології та ембріології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(затв. 08.12.2017); кафедри гістології, цитології та ембріології (затв. 

10.01.2018), клінічної анатомії та оперативної хірургії (затв. 23.11.2017), 

патологічної анатомії з секційним курсом (затв. 22.11.2017) Вищого 

державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія»; кафедри гістології Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова (затв. 18.12.2017); кафедри 

гістології Дніпропетровської державної медичної академії (затв. 02.02.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено 

опрацювання літературних джерел за темою дисертації,  здійснено патентно-

інформаційний пошук. Спільно з науковим керівником визначені тема, мета 

та завдання дослідження. Самостійно відтворено експеримент та забір 

матеріалу для досліджень. Освоєні методи гістологічних, гістохімічних та 

лектиногістохімічних досліджень. Особисто проведені морфометричні 

дослідження сітківки та рогівки. Електронномікроскопічні дослідження 

проведені за консультативної допомоги старшого наукового співробітника, 

к.біол.н. Ковалишина В.І.  Усі розділи дисертаційної роботи сформульовані 

та написані дисертантом із консультативною допомогою наукового 

керівника. У наукових статтях, надрукованих у співавторстві, автору 

належить фактичний матеріал і участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи оприлюднені на науково-практичній конференції: «Індивідуальна 

анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для 

практичної медицини і стоматології» (Полтава 19-20 травня, 2016); науково-

практичній конференції «Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль 20-21 

жовтня, 2016); науково-практичній конференції «Прикладні аспекти 
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морфології» (Вінниця 21-22 вересня 2017); науково-практичній конференції 

«Медична наука в практику охорони здоров'я» (Полтава 17 листопада, 2017).  

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 11 наукових працях, 

у тому числі  8 статей, 6 з яких  у фахових виданнях України, 2 – в іноземних 

виданнях (США);  3 роботи оприлюднені в матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 186 сторінках машинописного тексту (основний текст роботи 

становить 137 сторінок) і складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Список джерел літератури включає 192 праці, з них 90 – 

кирилицею та 102 – латиницею. Робота ілюстрована 50 рисунками і 7 

таблицями. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальне дослідження було 

проведене на 70 статевозрілих щурах самцях лінії «Вістар», масою 180 - 240г, 

яких утримували згідно з стандартними санітарними нормами в умовах 

віварію Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Під час роботи з тваринами керувались «Загальними етичними 

принципами експериментів на тваринах» (Україна, 2001), узгодженими з 

вимогами «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» 

(Страсбург, 1986), Законом України № 3447– IV від 21.02.2006 «Про захист 

тварин від жорстокого поводження», Гельсінською декларацією про гуманне 

ставлення до тварин. Матеріали науково-дослідної роботи розглянуто 

членами комісії з питань біоетики ЛНМУ імені Данила Галицького, протокол 

засідання № 1 від 31 січня 2018 р. 

Із метою виключення впливу на результат експерименту добового та 

сезонного ритму біологічної активності, досліди проводилися в осінній 

період, завжди в ранковий час. Усі тварини були ретельно обстежені, 

враховувалась їхня вага, вік та рухова активність. Для дослідження були 

відібрані лише здорові щури. 

Об’єктом дослідження були очні яблука та щитоподібні залози. 

Відповідно до запланованих завдань щури були розділені на 3 групи. Перша 

група  –  контроль (20 тварин). Друга – експериментальний гіпотироз (25 

тварин). Третя – експериментальний гіпертироз (25 тварин).  

Експериментальний гіпотироз викликали щоденним згодовуванням із 

попередньо відібраною їжею (50-100 г) антитироїдного препарату 

мерказолілу («Здоров’я», Харків) із розрахунку 5 мг/кг маси тіла, упродовж 

двох тижнів. Експериментальний гіпертироз індукували щоденним 

згодовуванням з їжею (50-100 г), препарату L-тироксину (Берлін-Хемі) у дозі 

150 мкг/кг маси тіла впродовж 20 діб. Досліджуваний матеріал (щитоподібні 

залози і очні яблука) забирали після евтаназії тварин шляхом передозування 

діетилового ефірного наркозу. Контроль функції щитоподібної залози 



 8 

здійснювали шляхом вивчення її морфології та радіоімунологічного 

визначення гормонів Т3 та Т4 . 

Очні яблука (праве та ліве) після енуклеації фіксували в 4 % 

нейтральному формаліні, а також у розчині Буена, зневоднювали у спиртах 

зростаючої концентрації (70º ….96º), ущільнювали та заливали в парафінові 

блоки. Для вивчення загальної морфології зрізи товщиною 5-7 мкм 

зафарбовували гематоксиліном та еозином. Електронномікроскопічні 

дослідження проводили за загальноприйнятими методами за участі к.біол.н., 

старшого наукового співробітника Ковалишина В.І. Рутинні гістохімічні  

дослідження  – виявлення глікогену шляхом проведення PAS реакції, 

виявлення  сульфатованих глікозаміногліканів альціановим синім при pH 2,5 

– проводили на напівтонких зрізах (1-2 мкм). Для ідентифікації 

глікокон’югатів використовували панель із 6 лектинів, мічених пероксидазою 

хрону (табл.1).  Лектини виготовлені д.фарм.н., професором В.О. Антонюком 

із сировини Карпатського регіону в лабораторії кафедри гістології, цитології 

та ембріології Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького.   

Таблиця 1 

Лектини  та їх вуглеводна специфічність 

Назва 

лектину 

Джерело його отримання Вуглеводна  

специфічність  

лектинів 

PNA Лектин арахісу 

(Arachis hypogaea) 

βDGal-DGalNAc 

HPA Лектин виноградного слимака 

(Helix pomatia) 

αDGalNАc 

SNA Лектин кори бузини чорної 

(Sambucus nigra) 

NeuNAc(α2-6) DGal 

LABA Лектин кори золотого дощу 

( Laburnum anagyroides) 

αLFuc 

WGA Лектин зав’язків пшениці 

(Triticum vulgare) 

DGlcNАc > NeuNАc 

CNFA Лектин грузлика димчастого 

(Clitocibe nebularis fungus agglutinin) 

GalNAcβ1-4GlcNAc  

 

Морфометричні  дослідження щитоподібних залоз (висоту тироцитів) 

та очних яблук  (товщину рогівки та сітківки) контрольних та дослідних 

тварин  проводили  за допомогою комп’ютерної програми UTHSCSA «Image 

Tool for Windows. Version 2.00» (USA). Статистичну обробку даних  

здійснювали за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Exсel 

2003 та STATISTICA. 6 (USA) (Гумецький Р.Я., 2004) з визначенням  «М» та 

середньої похибки  «m», які представлено в таблицях та графіках. У роботі 

використовували три рівні достовірності: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – 

р<0,001. 
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         Мікроскопію і фотографування препаратів здійснювали з використанням 

мікроскопа «Swift Instruments International», доукомплектованого цифровою 

фотокамерою «Echoo-Imager 502 000» із допомогою комп’ютерної програми 

«TopView 3.2». 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень 

загальної морфології рогівки та сітківки очного яблука за умов 

експериментального гіпотирозу (тироїдної офтальмопатії),   засвідчують, що 

в рогівці виникає  локальне відшарування поверхневого шару переднього 

епітелію та його кератинізація. Для базального шару характерні  зміни форми 

клітин та пікноз ядер, гіпертрофія окремих клітин, вакуолізація їхньої 

цитоплазми та відшарування від базальної мембрани.  У клітинах проміжного 

шару задокументовано пікноз ядер та дистрофічні зміни цитоплазми. Для 

власної речовини рогівки характерний набряк, розшарування  колагенових 

волокон, незначна лімфоцитарна інфільтрація, особливо, у ділянці 

розширеного  венозного  синуса, поряд з яким – локальне відшарування  

ендотелію передньої камери. Збільшувалася також товщина рогівки – від 

(198,32±3,32) мкм у контролі до (223,03±5,85) мкм у досліді (р<0,01).  

Інфільтрацію власної речовини рогівки лімфоцитами можна 

розцінювати як прояв асептичного запалення на тлі експериментального 

гіпотирозу, або як прояв імунної реакції на мерказоліл. Зміна форми 

епітеліоцитів базального шару переднього епітелію рогівки, правдоподібно, 

обумовлена набряком власної речовини рогівки. Ураження рогівки при 

ендокринній офтальмопатії описані Н.В. Пашковською, (2014). Набряк 

власної речовини та розшарування колагенових волокон рогівки при 

мерказоліл-індукованому експериментальному гіпотирозі спостерігали у 

кролів З.Л.  Савчук та ін., (2014).  

Електронномікроскопічні дослідження виявили більш виражені 

морфологічні зміни в клітинах переднього епітелію рогівки, особливо, у 

базальному шарі.  Базальна мембрана стоншена та розпушена, в окремих 

клітинах мали місце фрагментація ядер, руйнування десмосомних та 

напівдесмосомних контактів, дезорганізація гранулярної ендоплазматичної 

сітки. 

У власній речовині рогівки задокументовано дезорганізацію 

колагенових фібрил, вакуолізацію цитоплазми кератоцитів та присутність у 

ній значної кількості дрібних гранул. В основній речовині присутні елементи 

клітинного детриту та пучки нервових волокон із розшаруванням мієлінової 

оболонки. Морфологічні зміни кератоцитів можуть негативно впливати на 

синтез ними кератансульфату та кристалінів. За даними J.A. West-Mays 

(2006) та N. Lassen (2008), корнеальні кристаліни відіграють важливу роль у 

механізмах захисту проти оксидативного стресу та беруть участь у 

репаративних процесах строми рогівки. Для ендотеліоцитів передньої камери 

характерна електронносвітла цитоплазма зі значною кількістю вакуоль, 

рибосом, полісом та дрібних електроннощільних гранул. На їхній 

люменальній  поверхні присутні  мікроворсинки, окремі з яких десквамовані 

в просвіт передньої камери ока.  
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 За даними Ю.Й. Салдан та ін., (2016) у людини перед задньою межовою 

пластинкою (мембраною Десцемета)  існує потовщення строми рогівки, яке 

вважають шостим шаром рогівки. За результатами наших досліджень, із 

використанням методу електронної мікроскопії, у рогівці щурів такий шар  

не ідентифікується.   

У сітківці на тлі експериментального гіпотирозу спостерігали  

підвищену оксифілію в зовнішньому сегменті паличок і колбочок, у ділянці 

синапсів між горизонтальними і фотосенсорними нейронами, амакринними 

та гангліонарними нейронами. Поряд із вищеозначеним ідентифікували 

набряк сітківки, дегенеративні зміни окремих нейронів у внутрішньому 

ядерному шарі та незначне зменшення товщини сітківки: від (197,22±1,61) 

мкм у контролі до (195,35±3,95) мкм у досліді  (р>0,5). Змінювався просвіт 

артерій сітківки за рахунок потовщення їхньої стінки, що мало негативний 

вплив на трофіку нейронів і спричиняло дегенеративні зміни останніх. 

Результати наших спостережень узгоджуються з даними А.Ф.Бровкіна, 

(2004); Р.І. Дац, (2012), отриманими при дослідженні діабетичної 

офтальмопатії. 

Електронна мікроскопія сітківки підтвердила вищеозначені зміни 

деструктивного характеру за умов мерказоліл-індукованого гіпотирозу.  Так, 

для пігментного епітелію характерна дезорганізація цитоплазми з 

присутністю дрібних вакуоль та  мітохондрій із підвищеною електронною 

щільністю з дезорганізованими кристами. У цитоплазмі пігментоцитів 

присутні поодинокі лізосоми та електроннощільні включення різних розмірів 

та форми. У просвітах розширених гемокапілярів  судинної оболонки 

спостерігається агрегація еритроцитів та тромбоцитів з адгезією еритроцитів 

до виростів цитоплазми ендотеліоцитів, ядра останніх з інвагінаціями 

каріолеми. Для зовнішніх сегментів паличок і колбочок характерні ділянки з  

відсутністю плазмолеми. Внутрішні сегменти колбочок, у ділянці еліпсоїда, 

містять мітохондрії з вакуолізованим матриксом, дезорганізованими 

кристами та ознаками гіпертрофії.  

S. Chirumbolo et al., (2017) сформулювали нову концепцію про те, що 

протеасоми, ендоплазматична сітка і мітохондрії разом і є функціональною 

системою «протером», яка відіграє важливу роль у життєдіяльності клітини. 

Основна діяльність «протером» полягає в координації і модулюванні двох 

фундаментальних механізмів виживання клітин, а саме, апоптозу та 

автофагії. K.L. Lathrop, M.B. Steketee, (2013) показали сповільнення 

регенерації аксонів гангліонарних нейронів після травми або після 

глаукоматозної  та мітохондріальної зорової нейропатії  які пов’язані з 

дисфункцією мітохондрій. У наших дослідженнях досить часто 

спостерігалися морфологічні зміни мітохондрій та ендоплазматичної сітки 

нейронів сітківки  та їхніх відростків на тлі тироїдної офтальмопатії. Зміна 

структури мітохондрій служить одним із пускових механізмів апоптозу.  

Навколо ядер фотосенсорних нейронів також ідентифікуються 

мітохондрії з просвітленим матриксом  та відсутніми кристами. Ядра таких 

нейронів різних розмірів і мають різну кількість гетерохроматину. A. Khaled, 
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(2003) також задекларував різну кількість гетерохроматину в ядрах першого 

нейрона інших видів тварин і відзначив, що ядра паличкових нейронів круглі, 

або овальні, темні і містять більше гетерохроматину. У внутрішньому 

ядерному шарі присутні нейрони з різним ядерно-цитоплазматичним 

співвідношенням. Поміж ними локалізуються нейрони з цитоплазмою 

середньої електронної щільності, в яких присутні дрібні і електроннощільні 

включення та  поодинокі мітохондрії – амакринні клітини. У нейронах 

гангліонарного шару присутні ознаки деструктивного характеру: 

дезорганізація цитоплазми, мала кількість органел та мітохондрії з 

дезорганізованими кристами.  

Між аксонами гангліонарних нейронів локалізуються відростки 

променевих гліоцитів.  У шарі нервових волокон виявляються гемокапіляри 

зі звуженим просвітом та периваскулярним набряком. Деструктивні зміни в 

гангліонарних нейронах сітківки при інших видах патології спостерігали Р.В. 

Харковенко, (2009); О.І. Дєльцова, (2010); Н.Е. Думброва, (2014); Н.А. 

Ульянова, (2014); Д.В. Жмурик, (2014, 2015); Н.З. Довга, (2016, 2017). Це 

свідчить про те, що ознаки деструктивних змін нейронів сітківки носять 

загальний характер і можуть бути викликані не лише патологією 

щитоподібної залози. 

Гістохімічні дослідження глікополімерів рогівки з використанням PAS-

реакції показали, що на тлі гіпотирозу відбувається зниження інтенсивності 

реакції в стромі рогівки та посилення депонування PAS позитивного 

матеріалу в кератоцитах. Одночасно спостерігалося посилене депонування 

сульфатованих глікозаміногліканів, ідентифікованих альціановим синім при 

рН 2,5, у базальному та прибазальному шарі переднього епітелію та 

кератоцитах рогівки. У структурних компонентах сітківки PAS-позитивний 

матеріал, як у контрольних, так і дослідних тварин не ідентифікувався. При 

гіпотирозі для сітківки характерне посилення реакції з альціановим синім у 

зовнішніх сегментах паличок і колбочок. 

 Лектиногістохімічні дослідження поглибили уявлення щодо структури 

глікому клітинних елементів та екстрацелюлярного матриксу рогівки та 

сітківки на тлі експериментального гіпотирозу. Так, у рогівці спостерігалася 

редукція рецепторів лектинів HPA та CNFA у передньому епітелії в 

поєднанні з посиленням їхнього експонування в кератоцитах та колагенових 

волокнах строми. Виявлений перерозподіл вуглеводних детермінант рогівки 

може віддзеркалювати порушення синтезу рогівкових кристалінів та 

кератансульфату, що впливає на прозорість рогівки. Синтезований 

кератоцитами кератансульфат підтримує оптимальну  гідратацію рогівки, 

генетичні порушення його синтезу призводять до розвитку плямистої 

дистрофії рогівки (Funderburgh J.L., 2000). Задокументована нами 

модифікація глікому переднього епітелію та кератоцитів рогівки може бути 

одним із пускових механізмів їхнього апоптозу, а зменшення кількості 

кератоцитів є одним із патогенетичних механізмів виникнення кератоконусу 

за умов тироїдної офтальмопатії.   
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У сітківці на тлі експериментального гіпотирозу спостерігалося 

посилення експонування рецепторів лектинів WGA, CNFA, LABA в паличках 

і колбочках фотосенсорного шару в поєднанні з редукцією рецепторів HPA 

та SNA. Водночас констатували посилення експонування рецепторів лектину 

CNFA в ділянках синаптичних контактів у зовнішньому та внутрішньому 

сітчастих шарах. Окрім того, виявлено підвищене експонування рецепторів 

лектину LABA у перикаріонах амакринних та парасолькових гангліонарних 

нейронів.  

Висока реактивність зовнішніх сегментів паличок і колбочок із 

лектинами  WGA та CNFA може бути пов’язана з присутністю родопсину та 

йодопсину, які є глікопротеїнами. Накопичення вуглеводних детермінант 

DGlcNАc, NeuNAc та GalNAcβ1-4GlcNAc (рецепторів лектинів WGA та 

CNFA) у зовнішніх сегментах фоторецепторів сітківки щурів на тлі 

гіпотирозу може бути обумовлено зниженням метаболічних процесів та 

віддзеркалювати дегенеративні зміни структурних компонентів 

фотосенсорних нейронів. Підвищена афінність αLFuc специфічного лектину 

LABA з перикаріонами  парасолькових нейронів гангліонарного шару 

сітківки на тлі гіпотирозу, правдоподібно, обумовлена зміною їхньої 

функціональної активності з наступною  дегенерацією окремих нейронів. 

 Нами також виявлено модифікацію рецепторів лектину WGA у 

відростках променевих гліоцитів, що може бути обумовлено накопиченням  у 

них термінальних залишків DGlcNАc та NeuNAc на тлі зниження 

метаболічних процесів. За даними Y. Bai et al., (2009), J. Wang et al., (2010), 

променеві гліоцити  (клітини Мюллера) відіграють провідну роль у підтримці 

ретинального компоненту завдяки продукції нейротрофних факторів, 

видаленні продуктів метаболізму, регулюють об’єм екстрацелюлярного 

простору,  водного та іонного гомеостазу, виділяють нейротрансмітери, 

регулюють функцію ендотеліального бар’єру, модулюють імунні та запальні 

відповіді. Ці клітини також відіграють роль у реактивному гліозі – процесі, 

який включає в себе морфологічні, біохімічні і фізіологічні зміни під 

впливом патологічних станів; зокрема, вони є постачальниками фактора 

росту судинного ендотелію (VEGF) при ретинальній неоваскуляризації за 

умов діабетичної гіпоксії.  Променеві гліоцити також є клітинами-мішенями 

для судинних ускладнень при діабетичній ретинопатії (Bai Y. et al., 2009; 

Wang J. et al., 2010). Цікавим є той факт, що VEGF може забезпечувати 

виживання клітин Мюллера за різних патологічних станів (Saint-Geniez M.  et 

al., 2008). 

За умов  експериментального гіпертирозу, індукованого L-тироксином  

у структурних компонентах очного яблука були виявлені зміни 

деструктивного характеру, подібні до описаних вище при гіпотирозі. Так,  у  

рогівці мала місце локальна десквамація поверхневих шарів епітелію, 

часткове відшарування його від базальної мембрани, розшарування передньої 

межової пластинки та колагенових волокон власної речовини рогівки. У 

клітинах прибазального шару ідентифікована вакуолізація цитоплазми, в 

ядрах окремих клітин конденсація  гетерохроматину біля нуклеолеми у 
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вигляді півмісяця, каріопікноз і каріорексис, що є характеристичними 

ознаками апоптозу. У ділянці лімба розширення венозних пазух та 

інфільтрація лімфоцитами і гістіоцитами, утворення отворів різного 

діаметру, своєрідна вакуолізація склери.  

Вищеозначені зміни також супроводжувались збільшенням товщини 

рогівки від (198,32±3,32) мкм у контрольних тварин до (213,89±2,51) мкм,  у 

тварин дослідної групи (р<0,05). На тлі вищезгаданих морфологічних змін 

структурних компонентів очного яблука екзофтальм не діагностувався. За 

даними R.S. Bahn, (1998); S. Rebecca, (2010) екзофтальм обумовлений 

наявністю рецепторів до ТТГ на поверхні м’язових елементів, фібробластів 

та адипоцитів допоміжного апарату очного яблука. В експериментах на 

тваринах S.M. McLachlan et al., (2005) моделювали хворобу Грейвса, 

використовуючи різні методи, у тому числі стимулювали вироблення антитіл 

до ТТГ. Водночас класичних симптомів екзофтальму виявлено не було, що, 

на думку вищеозначених авторів може бути пов’язано з видовими 

відмінностями в анатомії орбіти в людей і гризунів. 

 Електронно-мікроскопічні дослідження показали зміни 

ультраструктурної організації рогівки. У найбільшій мірі це стосувалося 

переднього епітелію та ендотелію передньої камери ока, хоча клітини і 

неклітинні елементи строми також виявляли ознаки дезорганізації. В 

епітеліоцитах переднього епітелію спостерігалася гомогенізація тонофібрил, 

руйнування крист мітохондрій, в окремих епітеліоцитах вакуолізація 

цитоплазми та  локально порушена цілісність десмосомних контактів між 

епітеліоцитами та напівдесмосомних контактів із базальною мембраною.  

У стромі рогівки задокументовані зміни, подібні до таких як при 

гіпотирозі – вакуолізація цитоплазми кератоцитів, периферійні ділянки 

останніх насичені електроннощільними гранулами. В окремих ділянках 

строми поміж частково дезорганізованими пластинками колагенових волокон 

присутні гемокапіляри. В ендотелії передньої камери, ядра і цитоплазма  

низької електронної щільності; в ядрах хаотично розміщені маси 

гетерохроматину; цитоплазма вакуолізована, містить дрібні 

електроннощільні залишкові тільця, особливо, у ділянках, прилеглих до 

внутрішньої межової пластинки. Внутрішня межова пластинка підвищеної 

електронної щільності.  

 У судинно-капілярному шарі власне судинної оболонки збільшена 

кількість дрібних гемокапілярів синусоїдного типу з деформованими 

еритроцитами в їхньому просвіті. Явище ангіогенезу можна пояснити   

адаптивно-компесаторним процесами.  Слід зауважити, що ендотелій судин 

продукує VEGF - фактор, який забезпечує автокринну регуляцію 

функціональної активності клітин Мюллера М. Saint-Geniez et al., (2008); Xu  

Zhenhua et al., (2012); останні здатні акумулювати світло та передавати його 

до фоторецепторів. 

Зміни, виявлені у сітківці, нагадували описані вище при гіпотирозі. 

Змінюється товщина шарів сітківки. Так, товщина сітківки контрольних 

тварин становила (197,22±1,61) мкм, тоді як у тварин дослідної групи вона 
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зменшувалася до (185,84±1,67) мкм (р<0,001). У цитоплазмі пігментоцитів 

спостерігається  збільшення кількості меланосом, мітохондрій  та 

електроннощільних гранул. Плазмолема  зовнішнього сегмента колбочок і 

паличок в окремих ділянках відсутня. У внутрішньому сегменті колбочок  

кристи мітохондрій навколо еліпсоїда розпушені. Ядра фотосенсорних 

нейронів неправильної форми з нечіткими контурами. В окремих нейронах 

спостерігається вакуолізація мітохондрій. У популяції клітин внутрішнього 

ядерного шару сітківки присутні нейрони з ознаками апоптозу.  

Посилення метаболічних процесів під впливом L-тироксину  

призводило до активації ферментних систем, зміни структури ядра 

(ушкодження ДНК) та мітохондрій, котрі є пусковими механізмами апоптозу. 

В амакринних клітинах цитоплазма електронносвітла, містить мітохондрії з 

вакуолізованим матриксом. Внутрішній сітчастий шар представлений 

відростками нейронів із дрібнозернистою аксоплазмою та гіпертрофованими 

мітохондріями. У частині нейронів гангліонарного шару також присутні 

ознаки деструктивного характеру. Між дезорганізованою внутрішньою 

межовою перетинкою та гангліонарним шаром наявні гемокапіляри з 

розширеними просвітами.  

На тлі гіпертирозу задокументовано накопичення  сульфатованих 

глікозаміногліканів у всіх шарах переднього епітелію рогівки. У сітківці 

посилювалося експонування сульфатованих глікозаміногліканів у зовнішніх 

сегментах фотосенсорних нейронів, їхніх тілах, а також у формених 

елементах  крові судин мікроциркуляторного русла сітківки. 

За умов гіпертирозу було виявлено також зміну структури глікому   

компонентів рогівки та сітківки. Зокрема, накопичення рецепторів лектинів 

SNA, PNA, HPA, CNFA, LABA спостерігалося в поверхневих шарах 

переднього епітелію рогівки, тоді як у базальному шарі їхнє експонування 

було зниженим, що може бути пов’язано з процесами диференціації та  

формуванням міжклітинних контактів між епітеліоцитами поверхневих 

шарів. Характерно, що в поверхневих шарах епітелію посилювалось 

експонування рецепторів лектину WGA. Кератоцити строми рогівки 

демонстрували високу реактивність із лектинами PNA, HPA, CNFA, LABA, 

що може бути проявом кінцевого  глікозилювання біополімерів на мембранах 

комплексу Гольджі з залученям βDGal, αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc та 

синтезом за їхньої участі кератансульфату, що підтримує гідратацію рогівки. 

Задня та передня межові пластинки були ареактивними. Високий рівень 

експонування рецепторів лектину SNA був виявлений в  ендотелії передньої 

камери ока.  

У пігментному шарі сітківки на тлі експериментального гіпертирозу 

посилювалося експонування рецепторів лектину HPA в поєднанні з 

редукцією рецепторів лектину PNA. Такий перерозподіл вуглеводних 

детермінант може віддзеркалювати зміну рецепторних та фагоцитарних 

властивостей пігментоцитів. З іншого боку відомо, що термінальним 

залишкам DGal належить вагома роль у формуванні та регуляції імунного 

гомеостазу в організмі (Дудок О.В., 2016). Тому маскування рецепторів 
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βDGal  можна розцінювати як зниження імунного статусу сітківки за умов 

введення L-тироксину.   

У фотосенсорному шарі сітківки виявили інтенсивне експонування 

рецепторів лектинів SNA, WGA, CNFA з певними відмінностями їхнього 

нагромадження в зовнішньому та внутрішньому сегментах колбочок та 

паличок, тоді як лектини LABA, PNA та HPA демонстрували нижчу 

афінність зв’язування з означеними структурами. Задокументовано  

зниження рівня експонування рецепторів лектину SNA у внутрішньому 

сегменті паличок. 

 У зовнішньому ядерному шарі рецептори лектинів CNFA та WGA 

ідентифіковані у відростках променевих гліоцитів. Ці дані узгоджуються з 

результатами E.Y. Cho et al., (2003), які задекларували, що 

галактозоспецифічний лектин WFA, котрий має подібну вуглеводну 

специфічність до CNFA (GalNAcβ1), може слугувати маркером променевих 

гліоцитів. У ділянці синаптичних контактів між аксонами фотосенсорних 

нейронів та дендритами нейронів внутрішнього ядерного шару (у тому числі 

горизонтальних клітин) виявили високий рівень експонування рецепторів 

лектинів SNA, WGA, CNFA. Окрім того  рецептори лектину WGA та SNA 

були ідентифіковані у перикаріонах окремих амакринних клітин. 

Внутрішній сітчастий шар сітківки демонстрував помірну реактивність 

з усіма використаними  лектинами. Наші дані дещо різняться від 

спостережень E.Y. Cho et al., (2003), які показали, що до компонентів  

внутрішнього  сітчастого  шару  найвищу афінність проявив лектин  PNA. 

Означені розбіжності можуть бути обумовлені використання нами лектинів,  

мічених пероксидазою, тоді як E.Y. Cho et al., (2003) використовували  

біотинільовані лектини, а також різними умовами фіксації гістологічного 

матеріалу. 

Великі парасолькові  нейрони гангліонарного шару виявили значну 

реактивність із лектинами  LABA та SNA, що свідчить про накопичення 

глікополімерів  із детермінантами αLFuc та NeuNAc(α2-6)DGal у місцях 

локалізації тигроїда та можливу участь останніх у синтезі нейротрансмітерів 

на мембранах ендоплазматичної сітки у вищеозначених нейронах. На тлі 

гіпертирозу спостерігалося незначне зниження реактивності мультиполярних  

нейронів з лектинами SNA та PNA. Шар нервових волокон та внутрішня 

межова перетинка виявили помірне або слабке зв’язування з використаними 

лектинами. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової задачі, яка полягає у визначенні впливу дисбалансу 

тироїдних гормонів на структурні компоненти функціональних апаратів 

очного яблука (рогівки та сітківки), що реалізуються через модифікацію 

глікому клітин та екстрацелюлярного матриксу сітківки та рогівки  на тлі 

порушення метаболічних процесів. 
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1. Морфологічні дослідження показали негативний вплив мерказоліл-

індукованого гіпотирозу на структурні компоненти очного яблука. Найбільш 

виражені морфологічні зміни задокументовано в рогівці, що проявлялися  

кератинізацією і локальним відшаруванням поверхневих шарів переднього 

епітелію, набряком та лімфоцитарною інфільтрацією тканин навколо 

розширених венозних синусів склери, локальними відшаруваннями 

ендотелію передньої камери. Виявлено потовщення рогівки від (198,32±3,32) 

мкм у контролі до (223,03±5,85) мкм у досліді (р<0,01). Водночас 

спостерігалися дегенеративні зміни нейронів внутрішнього ядерного шару 

сітківки та незначне зменшення товщини останнього: контроль – 

(197,22±1,61) мкм, дослід – (195,35± 3,95) мкм (р>0,5).   

2. Електронномікроскопічні дослідження на тлі експериментального 

гіпотирозу показали зміну електронної щільності клітин переднього та 

заднього епітелію рогівки, руйнування міжклітинних контактів, посилення 

інтенсивності апоптозу як серед епітеліоцитів переднього епітелію, так і 

кератоцитів, деструкцію колагенових пластинок власної речовини рогівки, 

що може обумовлювати зміну коефіцієнту заломлення рогівки і призводити 

до порушення зорових функцій. У сітківці виявлено дезорганізацію 

цитоплазми клітин пігментного шару, порушення цілісності мембранних 

компонентів паличок і колбочок. У ділянці еліпсоїда внутрішнього сегмента 

колбочок ідентифіковані мітохондрії з вакуолізованим матриксом та 

дезорганізованими кристами. У гангліонарному шарі виявлені нейрони з 

просвітленою цитоплазмою та зменшеним вмістом органел. Задокументовано 

звуження просвіту гемокапілярів та периваскулярний набряк. 

3. Методами лектинової гістохімії в рогівці за умов експериментального 

гіпотирозу виявлено редукцію рецепторів лектинів HPA та CNFA у 

передньому епітелії в поєднанні з посиленням експонування рецепторів 

означених лектинів у кератоцитах та колагенових волокнах строми. 

Перерозподіл вуглеводних детермінант глікополімерів може впливати на 

процеси адгезії епітелію з базальною мембраною та змінювати прозорість 

рогівки, яка пов’язана з продукцією кератоцитами  кристалінів та 

кератансульфату.  

У сітківці на тлі експериментального гіпотирозу встановлено посилення 

реактивності  паличкових  і колбочкових нейронів фотосенсорного шару з 

лектинами  WGA, CNFA, LABA в поєднанні з редукцією рецепторів лектинів 

HPA та SNA, посилення експонування рецепторів лектину CNFA в ділянках 

синаптичних контактів у зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах. 

Задекларовано високий рівень експонування рецепторів лектину LABA в 

амакринних нейронах, лектинів LABA та SNA у перикаріонах парасолькових 

нейронів гангліонарного шару.  

4. За умов експериментального гіпертирозу на тлі посилення 

метаболічних процесів задокументовано зміну товщини рогівки від 

(198,32±3,32) мкм у контролі до (213,89±2,51) мкм у досліді (р<0,05); 

посилення явищ апоптозу в передньому епітелії рогівки, локальну 

десквамацію поверхневих шарів, відшарування переднього епітелію від 
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базальної мембрани та деструкцію передньої межової пластинки; 

розширення порожнин венозних синусів склери, утворення додаткових 

порожнин у склері та зміни морфології судин диска зорового нерва. У 

сітківці виявлено явища апоптозу окремих гангліонарних нейронів у 

поєднанні зі зміною товщини сітківки: контроль – (197,22±1,61) мкм; дослід 

– (185,84±1,67) мкм (р<0,001). 

5. Ультраструктурно в рогівці за умов експериментального гіпертирозу 

продемонстровано  зміни електронної щільності клітин переднього та 

заднього епітелію, руйнування міжклітинних контактів, посилення 

інтенсивності  апоптичних процесів як у складі епітеліоцитів переднього 

епітелію, так і кератоцитів, деструкцію колагенових пластинок строми. У 

всіх шарах сітківки були присутні ознаки деструктивного характеру нейронів 

та їхніх відростків подібні до  таких, що мали місце на тлі гіпотирозу. 

6. Лектиногістохімічні дослідження за умов дії L-тироксину показали у 

стромі рогівки високу реактивність кератоцитів із лектинами SNA, PNA, 

HPA, CNFA, LABA,  що обумовлено високим рівнем кінцевого 

глікозилювання в елементах комплексу Гольджі з залученням залишків 

βDGal, αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc, задіяних у процесах синтезу 

кератансульфатів, що підтримують гідратацію рогівки. У перикаріонах 

парасолькових нейронів гангліонарного шару сітківки задекларовано 

експонування рецепторів лектинів LABA та SNA, що свідчить про високу 

функціональну активність останніх. Відмічено незначне зниження 

реактивності мультиполярних  нейронів із лектином PNA. 

7. Лектини WGA та CNFA можуть бути рекомендовані в якості 

селективних гістохімічних маркерів кератоцитів рогівки, паличкових  і 

колбочкових  нейронів сітківки. Лектини LABA та SNA можуть бути  

рекомендовані в якості  селективних гістохімічних маркерів парасолькових 

мультиполярних нейронів гангліонарного шару, лектин WGA  – можна 

пропонувати для диференційного виявлення горизонтальних та амакринних 

клітин. 
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АНОТАЦІЯ 

Щур М.Б. Морфофункціональна та лектиногістохімічна характеристика 

функціональних апаратів очного яблука в нормі та за умов дисфункції 

щитоподібної залози (експериментальне дослідження). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія – ДВНЗ «Івано-
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Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2018. 

Із використанням загальногістологічних, морфометричних, електронно-

мікроскопічних, гістохімічних та лектиногістохімічних методів  проведено 

дослідження структурних компонентів очного яблука (рогівки та сітківки) в 

нормі та на тлі дисфункції щитоподібної залози. Показано негативний вплив 

гіпо- та гіпертирозу на морфофункціональні особливості та цитотопографію 

рецепторів лектинів у структурних компонентах очного яблука. Встановлено, 

що за умов зміни метаболічних процесів посилюються   процеси апоптозу у 

структурах рогівки та сітківки, відбуваються дегенеративні зміни  нейронів 

усіх шарів сітківки, змінюється  товщина рогівки та сітківки та відбувається 

модифікація рецепторів лектинів. Лектини WGA та CNFA можна 

рекомендувати в якості селективних гістохімічних маркерів кератоцитів 

рогівки, паличкових  і колбочкових  нейронів сітківки, лектини SNA та LABA 

– маркерів парасолькових нейронів гангліонарного шару, лектин WGA  – 

маркера горизонтальних та амакринних клітин сітківки.  

Ключові слова: щури, рогівка, сітківка, щитоподібна залоза, 

експериментальний гіпо- та  гіпертироз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Щур М.Б. Морфофункциональная и лектиногистохимическая 

характеристика функциональных аппаратов глазного яблока в норме и в  

условиях дисфункции щитовидной железы (экспериментальное 

исследование) .- Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.09 – гистология, цитология, эмбриология – ГВУЗ 

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет»  МЗ 

Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

С использованием гистологических, морфометрических,  электронно-

микроскопических, гистохимических и лектиногистохимичних методов 

проведено исследование структурных компонентов глазного яблока 

(роговицы и сетчатки) в норме и на фоне дисфункции щитовидной железы. 

Показано негативное влияние гипо- и гипертироза на морфофункциональные 

особенности и цитотопографию рецепторов лектинов в структурных 

компонентах глазного яблока. Установлено, что в условиях изменения 

метаболических процессов усиливаются процессы апоптоза в структурах  

роговицы и сетчатки, происходят дегенеративные изменения нейронов всех 

слоев сетчатки, изменяется толщина роговицы и сетчатки, происходит 

модификация рецепторов лектинов. Лектины WGA и CNFA могут быть 

рекомендованы в качестве селективных гистохимических маркеров 

кератоцитов роговицы, палочковых и колбочковых нейронов сетчатки; 

лектины SNA и LABA – как маркеры зонтичных нейронов ганглионарного 

слоя; лектин WGA – в качестве маркера горизонтальных и амакринных 

клеток сетчатки.  
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Ключевые слова: крысы, роговица, сетчатка, щитовидная железа, 

экспериментальный гипо-  и гипертироз. 

 

SUMMARY 

Shchur M.B. Morphofunctional and lectin histochemical features of the 

functional apparatuses of the eyeball under thyroid gland dysfunction 

(experimental study). – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for candidate of medical sciences (PhD) degree in specialty 14.03.09– 

histology, cytology, embryology– Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ministry of Healthcare of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Currently a wide scale publications are directed towards the investigation of 

the risk factors causing endocrine ophthalmopathy in clinical conditions. 

Nevertheles research on morphological and ultrastructural features of cornea and 

retina under thyroid induced ophthalmopathy is limited. In the available literature 

we found no data concerning the investigation of carbohydrate determinants of 

eyeball structural components under the thyroid gland dysfunction, which may be 

of interest for both – theoretical and clinical ophthalmology, as well as for 

thyroidology.  

The aim of present investigation was to study morphofunctional, 

ultrastructural characteristics and glycoconjugates remodeling of rat cornea and 

retina under experimental hypo- and hyperthyroidism, and to evaluate the impact 

of detected changes on the functional apparatuses of the eyeballs. Research was 

conducted on 70 male Wistar rats 180-240 g of weight, which were subdivided into 

3 groups: (1) control group of 20 rats; (2) 25 rats with mercazolil-induced 

hypothyroidism; (3) 25 rats with L-thyroxin-induced hyperthyroidism. Methods of 

investigation included conventional histological and histochemical examinaion, 

morphometry, electron microscopy and lectin histochemistry.   

For the first time it was demonstrated the negative impact of mercazolil-

induced hypothyroidism on the morphological characteristics of the eyeball 

structural components. The most prominent morphological changes were detected 

in cornea, including its total thickening, keratinization and local detachment of the 

surface layers of anterior epithelium, edema and lymphocyte infiltration of stroma 

surrounding the enlarged corneo-scleral sinuses, local ablation of the anterior 

chamber endothelium. In the retina were identified changes in thickness of its 

constitutive layers and degenerative changes of internal nuclear layer neurons. 

Electron microscopy revealed that experimental hypothyroidism induced 

decreased electron density of corneal anterior and posterior epithelium, destruction 

of intercellular contacts, increased apoptosis of anterior epithelium and 

keratocytes, destruction of collagen plates in corneal lamina propria. These 

changes may cause visual impairment due to changes in corneal refractive index. 

In within the retina it was documented disruption of pigment cell layer, as well as 

the damage of rods and cones membranous components. Neurons of ganglionic 

cell layer demonstrated decreased amount of organelles. Narroving of capillary bed 

luminal space was accompanied  with perivascular edema. 
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Lectin histochemistry investigations demonstrated hypothyroidism-induced 

enhancement of retinal photosensory layer labeling with WGA, CNFA, LABA  

accompanied with the reduced HPA and SNA reactivityt; increased CNFA labeling 

of synaptic contacts in within the outer and inner reticular layers. Amakrine 

neurons were selectively labeled with LABA, while LABA and SNA binding was 

characteristic for large and small parasol neurons in within the ganglionic cell 

layer. In the cornea experimental hypothyroidism induced reduction of HPA and 

CNFA reactivity with anterior epithelium accompanied with the enhanced these 

same lectins binding to keratocytes and collagen fibers of stroma. 

Hyperthyroidism induced corneal thickening, increased apoptosis in  anterior 

epithelium and local desquamation of its surface layers, detachment from the 

basement membrane and destruction of anterior limiting membrane, extension of 

corneo-scleral venous sinuses, formation of additional cavities in the sclera, and 

changes in the vascular disk of optic nerve. In within the retina it were detected 

apoptotic figures in individual ganglionic neurons and changes in total thickness of 

retinal layers.  

Ultrastructurally experimental hyperthyroidism in the cornea was manifested 

with decreased electron density of the cells of anterior and posterior epithelial 

layers, destruction of intercellular contacts, increased apoptotic activity of anterior 

epithelium cellular constituents and of stromal keratocytes, destruction of corneal 

stroma collagen plates. In all layers of the retina neurons and their processes 

exposed signs of destruction similar to those described earlier for hypothyroidism.  

Lectin histochemistry investigations of hyperthyroidism affected cornea  

revealed reduction of HPA and CNFA binding to anterior epithelium accompanied 

by enhanced reactivity of these same lectins with stromal keratocytes and collagen 

fibers. Under the influence of L-thyroxin retinal parasol neurons demonstrated 

accumulation of LABA and SNA receptor sites supplemented with decreased PNA 

reactivity. 

The obtained data give new insight into the molecular mechanisms of 

ophthalmopathies development induced by the imbalance of  thyroid hormones. 

These results can be used in practical ophthalmology to create new approaches to 

treatment of endocrine ophthalmopathy. Moreover, WGA and CNFA lectins can be 

recommended for selective histochemical labeling of corneal keratocytes, retinal 

rods and cones; LABA and SNA – as selective histochemical markers of parasol 

neurons of ganglionic retinal layer; WGA – for differential labeling of horizontal 

and amakrine cells.  

Key words: rats, cornea, retina, thyroid gland, experimental hypo- and 

hyperthyroidism. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

Т3 – трийодотиронін 

Т4 – тетрайодотиронін (тироксин) 

ТТГ – тиротропний гормон гіпофіза 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція  

αLFuc – αL-фукоза 

βDGal – βD-галактоза 

CNFA – лектин грузлика димчастого 

DMan – αD-маноза  

HPA – лектин виноградного слимака  

LABA – лектин золотого дощу  

DGalNАc – N-ацетил-D-галактозамін 

DGlсNAc – N-ацетил-D-глюкозамін 

NeuNAc – N-ацетил-нейрамінова (сіалова) кислота 

PAS-реакція – (periodic acid-Schiff) ШИК–реакція  

PNA – лектин арахісу 

SNA – лектин кори бузини чорної 

VEGF – (Vascular Endothelial Growth Factor) фактор росту ендотелію судин  

WGA – лектин зав’язків пшениці  
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