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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). –  Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю  14.03.09 «Гістологія, цитологія, 

ембріологія». – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018.  

 

Поширеність ендокринної офтальмопатії і особливості її проявів в 

Україні констатувати досить складно в зв’язку з відсутністю проспективних 

досліджень у цьому напрямку. Разом із тим відомо, що після подій на 

Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) спостерігається ріст 

захворювань щитоподібної залози, що може індукувати приріст ендокринних 

офтальмопатій. Дослідження даної проблеми спрямовані на вивчення 

факторів ризику виникнення тироїдної офтальмопатії та її вплив на  

структурні компоненти очного яблука в клініці.   Разом із тим, недостатньо 

вивчені морфологічні та ультраструктурні особливості рогівки та сітківки за  

умов ендокринної офтальмопатії, викликаної гіпо- та гіперфункцією 

щитоподібної залози.  

У доступній літературі не виявлено досліджень вуглеводних 

детермінант структур очного яблука при дисфункції щитоподібної залози, що 

може представляти інтерес як для теоретичної, так і клінічної офтальмології 

та 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 компонентів очного яблука. 
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Метою дослідження було встановлення морфофункціональних, 

ультраструктурних характеристик та перебудови глікокон'югатів  в рогівці і 

сітківці щурів за умов експериментального гіпо- та гіпертироїдизму, а також 

оцінити негативний вплив виявлених змін у функціональних апаратах очних 

яблук. Дослідження проводили на 70 щурах самцях лінії Wistar масою 180-

240 г, які були розділені на 3 групи: (1) контрольна група – 20 щурів; (2) – 25 

щурів з гіпотирозом, індукованим мерказолілом; (3) – 25 щурів з 

гіпертирозом, індукованим L-тироксином.  

Методи дослідження включали:  гістологічний для характеристики 

структурних компонентів очного яблука інтактних та експериментальних 

тварин; електронно-мікроскопічний- для вивчення ультратонкої морфології 

структурних компонентів рогівки та сітківки інтактних та дослідних тварин; 

гістохімічний для виявлення глікогену та сульфітованих глікозаміногліканів;  

метод  лектинової гістохімії -  для  ідентифікації вуглеводних детермінант 

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 гіпо- та гіпертирозу. 

Уперше показано негативний вплив екзогенного гіпотирозу, 

індукованого мерказолілом, на морфологічні особливості структурних 

компонентів очного яблука. Найбільш виражені морфологічні зміни 

задекларовано у рогівці, що проявлялися  кератинізацією і локальним 

відшаруванням поверхневих шарів переднього епітелію, набряком та 

інфільтрацією лімфоцитами навколо розширених венозних синусів строми 

рогівки, локальним відшаруванням ендотелію передньої камери, зміною 

товщини рогівки. Задекларовані дегенеративні зміни нейронів внутрішнього 

ядерного шару сітківки та зміна її товщини.   
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На рівні електронної мікроскопії показано, що на тлі 

експериментального гіпотирозу відбувалися зміни електронної щільності 

клітин переднього та заднього епітелію рогівки, руйнування міжклітинних 

контактів, посилення інтенсивності  апоптичних процесів, як епітеліоцитів 

переднього епітелію, так і кератоцитів, деструкція колагенових пластинок 

власної речовини рогівки, що може змінювати коефіцієнт заломлення рогівки 

і приводити до порушення зорових функцій. У сітківці відмічено 

дезорганізацію цитоплазми клітин пігментого шару, порушення цілісності 

мембранних компонентів паличок і колбочок. У ділянці еліпсоїда 

внутрішнього сегмента колбочок – наявність мітохондрій з вакуолізованим 

матриксом та дезорганізованими кристами. У гангліонарному шарі виявлено 

нейрони з просвітленою цитоплазмою та малою кількістю органел. Звуження 

просвіту гемокапілярів супроводжував периваскулярний набряк. 

Із використанням методів лектинової гістохімії вперше встановлено, 

що   розвиток гіпотирозу супроводжується зростанням реактивності  

паличкових  і колбочкових нейронів фотосенсорного шару сітківки з 

лектинами  WGA (DGlcNАc > NeuNАc), CNFA (GalNAcβ1-4GlcNAc), LABA 

(αLFuc) на тлі редукції рецепторів лектинів HPA (αDGalNАc) та SNA 

(NeuNAc(α2-6)DGal). Виявлено також посилення експонування рецепторів 

лектину CNFA в ділянках синаптичних контактів у зовнішньому та 

внутрішньому сітчастих шарах. Уперше задокументовано високий рівень 

експонування вуглеводних детермінант рецепторів лектину LABA в 

амакринних нейронах, а також лектинів SNA і LABA у великих та малих 

парасолькових нейронах гангліонарного шару сітківки. У рогівці на тлі 

експериментального гіпотирозу показана редукція рецепторів лектинів HPA, 

CNFA у передньому епітелії в поєднанні з посиленням експонування 

рецепторів цих лектинів у кератоцитах та колагенових волокнах строми.  

На тлі гіпертирозу за допомогою загальногістологічних методів 

задокументовано зміни товщини рогівки,  явища апоптозу у передньому 
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епітелії рогівки, локальну десквамацією поверхневих шарів, відшарування 

переднього епітелію від базальної мембрани та деструкцією передньої 

межової пластинки, розширення венозної пазухи, утворення додаткових 

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

сітківці розвиток гіпертирозу супроводжувався апоптозом окремих 

гангліонарних нейронів та зміною товщини шарів сітківки.  

Ультраструктурно у рогівці за умов експериментального гіпертирозу 

продемонстровано  зміни електронної щільності клітин переднього та 

заднього епітелію, руйнування міжклітинних контактів, посилення 

інтенсивності  апоптичних процесів, як у складі переднього епітелію, так і 

кератоцитів, деструкцію колагенових пластинок власного шару рогівки. У 

всіх шарах сітківки присутні ознаки деструктивного характеру змін нейронів 

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

          За умов дії L-тироксину  з використанням лектинів у парасолькових 

нейронах виявлено накопичення рецепторів лектинів SNA та LABA , а також 

незначне зниження реактивності мультиполярних  нейронів із лектином PNA.  

Одержані нові дані стосовно змін морфо-гістохімічних властивостей 

функціональних апаратів очного яблука на тлі експериментального гіпо- та 

гіпертирозу поглиблюють існуючі уявлення стосовно молекулярних 

механізмів розвитку патологічних процесів очного яблука, індукованих 

дисбалансом тироїдних гормонів. Результати досліджень можуть бути 

використані у практичній офтальмології для розробки нових підходів у 

лікування ендокринної офтальмопатії.  

          Лектини можуть бути рекомендовані в якості селективних 

гістохімічних маркерів структурних компонентів очного яблука щура, 

зокрема, лектини SNA і LABA – в якості  маркерів парасолькових 

мультиполярних нейронів гангліонарного шару сітківки, лектин WGA та 

SNA – горизонтальних та амакринних клітин. У рогівці високу спорідненість 

до кератоцитів продемонстрували лектини SNA, PNA, HPA, CNFA та LABA.  
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Обговорюється можлива роль вуглеводних детермінант  βDGal, αDGalNАc, 

DGlcNАc та αLFuc  у синтезі кератансульфатів. 

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

експериментальний гіпотироз,  експериментальний гіпертироз. 

 

 

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 manuscripts. 

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. 

The prevalence of endocrine ophthalmopathy and the peculiarities of its 

manifestations in Ukraine is rather hard to estimate due to the lack of prospective 

studies in this direction. However, it is known that after the events at the 

Chernobyl Nuclear Power Plant there is an increase in thyroid gland diseases that 

may induce an increase in endocrine ophthalmopathy. Currently a vide scale of 

publications are directed towards the investigation of the risk factors causing 

development of endocrine ophthalmopathy and its effects on the components of the 

eyeballs in clinical conditions. Nevertheles research on morphological and 

ultrastructural features of the 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 aforementioned 

justifies the relevance and expediency of the chosen topic of this dissertation – to 

study the effect of experimental hypo- and hyperthyroidism on morphofunctional 

features and rearrangement of lectin receptor sites in the structural components of 

the eyeballs. 
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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: histological examination – for 

comparison of morphological peculiarities of the eyeball structural components of 

intact and experimental rats; electron microscopy – for studying ultrastructure of 

the cornea and retina of intact and experimental animals; histochemical – for the 

detection of glycogen and sulfated glycosaminoglycans; lectin histochemistry –  

for identification of carbohydrate determinants of structural components of the 

eyeball of intact and experimental rats; morphometric – for quantitative assessment 

of parameters of the cornea and retina; methods of variation statistics – for 

objectification of the obtained results and characterization of changes in the 

structural components of the eyeball induced by experimental hypo- and 

hyperthyroidism. 

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. These included keratinization and local detachment of the surface layers 

of corneal anterior epithelium, edema and lymphocyte infiltration of stroma 

surrounding the enlarged venous sinus of the cornea, local ablation of the anterior 

chamber endothelium, and total thickening of cornea. In within 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 

changes in the electron density of cells of anterior and posterior epithelium of the 
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cornea, destruction of intercellular contacts, increased intensity of apoptotic 

processes, both in anterior epithelium and keratocytes, destruction of collagen 

plates of the corneal lamina propria. The observed changes apparently may lead to 

visual impairment due to changes in the refractive index of the cornea. In within 

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

integrity of rods and cones membranous components. In the ellipsoid area of the 

inner segments of cones it was detected the presence of mitochondria with a 

vacuolized matrix and disorganized cristae. Neurons of ganglionic cell layer 

exposed enlightened cytoplasm with decreased amount of organelles. Narroving of 

capillary bed luminal space was accompanied  with perivascular edema. 

Lectin histochemistry investigations demonstrated hypothyroidism-related 

enhancement of retinal photosensory layer labeling with WGA (DGlcNАc > 

NeuNAc), CNFA (GalNAcβ1-4GlcNAc), LABA (αLFuc) accompanied with the 

reduced HPA  (αDGalNАc) and SNA (NeuNAc(α2-6)DGal) receptor sites content; 

increased CNFA reactivity in areas of synaptic contacts in within the outer and 

inner reticular layers. Amakrine neurons rather selectively exposed LABA receptor 

sites, while SNA and LABA binding was characteristic for large and small 

umbrella neurons in within the retinal ganglionic cell layer. In within the cornea 

experimental hypothyroidism induced reduction of HPA and CNFA reactivity with 

anterior epithelium accompanied with the enhanced exposure of these same lectins 

receptor sites in keratocytes and collagen fibers of stroma. 

In within the cornea L-thyroxin induced hyperthyroidism was characteristic 

with the increased corneal thickness, increased apoptotic indeces in the anterior 

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

membranes and destruction of anterior limiting membrane. Extension of the 

venous sinus cavity, formation of additional cavities in the sclera and changes in 

the morphology of the vascular disk of optic nerve were also associated with 

hyperthyroidism. In within the retina it were detected apoptotic figures in 

individual ganglionic neurons and changes in total thickness of retinal layers.  
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Ultrastructurally in the cornea under experimental hyperthyroidism was 

documented 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 destructive processes similar to those described earlier 

for hypothyroidism.  

Lectin histochemistry investigations of cornea under hyperthyroidism 

revealed reduction of HPA and CNFA binding to anterior epithelium in 

combination with 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, this trend 

being  accompanied by a slight decrease PNA reactivity with multipolar neurons 

encompassing reduction of DGal carbohydrate determinants. 

The obtained data concerning changes in morphological peculiarities and 

histochemical properties of cornea and retina constituents under the influence of 

experimental hypo- and hyperthyroidism 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 develop 

new approaches to treatment of endocrine ophthalmopathy. Moreover, lectins can 

be recommended as selective histochemical markers of eyeball constituents, 

namely, SNA and LABA – for parasol  neurons of ganglionic retinal layer, WGA – 

for horizontal and amarkine cells labeling; SNA, PNA, HPA, CNFA and LABA 

lectins  demonstrated high affinity to corneal keratocytes. The role of βDGal, 

αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc carbohydrate determinants in the keratan sulfate 

synthesis is under discussion.  

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

hyperthyroidism. 
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надавала консультативну допомогу). 

3. Щур М.Б. Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука 

на тлі екзогенного гіпотирозу, індукованого мерказолілом /  М.Б. Щур, А.М. 

Ященко // Морфологія. – 2016. – Т. 10, №3. – С. 336-341. (Здобувач провела 

експеримент, здійснила забір матеріалу, виконала морфологічні 

дослідження, фотографування препаратів, підготовила статтю до друку. 

Співавтор проф. Ященко А.М. надавала консультативну допомогу). 

4. Особливості глікому очного яблука на тлі мерказоліл-індукованого 

гіпотирозу за даними лектинової гістохімії / М.Б. Щур, Х.І. Струс, А.М. 

Ященко, О.Д. Луцик // Світ медицини та біології. – 2017. –№1(59). – С.156-

163. (Здобувач провела експеримент, здійснила забір матеріалу, виконала 

лектиногістохімічні дослідження, фотографування препаратів, оформила 

текст статті. Співавтори: проф. Ященко А.М., проф. Луцик О.Д. надавали 
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консультативну допомогу, ас. Струс Х.І. допомагала в проведенні 

експерименту та заборі матеріалу). 

5. Щур М.Б. Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за 

умов дисфункції щитоподібної залози / М.Б. Щур, В.І. Ковалишин, А.М. 

Ященко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Т.3, №2 (138). – С. 

113-121. (Здобувач провела експеримент, приймала участь у заборі 

гістологічного матеріалу, проаналізувала мікрофотографії, підготувала 

статтю до друку. Співавтори: проф. Ященко А.М. надавала 

консультативну допомогу, ст.наук.сп. Ковалишин В.В. проводив забір та 

обробку матеріалу). 

6. Щур М.Б. Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов 

експериментального гіпер- та гіпотирозу / М.Б. Щур, О.В. Смолькова, Х.І. 

Струс, А.М. Ященко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник 

Української медичної стоматологічної академії «Медична наука в практику 

охорони здоров'я». – 2017. – Т.17, Вип. 4(60),Ч2. – С.103-109. (Здобувач 

провела експеримент, приймала участь у заборі гістологічного матеріалу,  

проаналізувала мікрофотографії, підготувала статтю до друку. 

Співавтори: проф. Ященко А.М. надавала консультативну допомогу, доц. 

Смолькова О.В.  допомагала  при обробці матеріалу, ас. Струс Х.І., 

допомагала при виготовленні препаратів). 

7. Glycoconjugates of the rat eyeball structural components under experimental 

hypothyroidism according to lactin histochemistry studies / M.B. Shchur, K.I. 

Strus, O.V. Smolkova, A.M. Yashchenko, A.D. Lutsyk //  Cell Biol (Henderson, 

NV). – 2017. – V.6(1).129.  DOI: 10.4172/2324-9293.1000129. (Здобувач 

провела експеримент, здійснила забір матеріалу, виготовила гістологічні 

препарати, виконала лектиногістохімічні дослідження, провела мікроскопію 

та фотографування препаратів. Співавтори: проф. Ященко А.М., проф. 

Луцик О.Д. надавали консультативну допомогу, доц. Смолькова О.В. 
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допомагала при обробці матеріалу,  ас. Струс Х.І. допомагала в проведенні 

експерименту). 

8. Modification of carbohydrate determinants of the eyeball structural components 

on the background of experimental hyperthyroidism according to the lectin 

histochemistry data / M.B. Shchur, K.I. Strus, O.V. Smolkova, A.M. Yashchenko, 

A.D. Lutsyk // Cell Biol (Henderson, NV). – 2017. – V.6(2). 136.  

DOI 10.4172/2324-9293.1000136. (Здобувач провела експеримент, здійснила 

забір матеріалу, виготовила гістологічні препарати, виконала 

лектиногістохімічні дослідження, провела мікроскопію, фотографування 

препаратів та аналіз одержаних результатів. Співавтори: проф. Ященко 

А.М., проф. Луцик О.Д. надавали консультативну допомогу, доц. Смолькова 

О.В. допомагала при обробці гістологічного матеріалу,  ас. Струс Х.І. 

допомагала при виготовленні препаратів). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

АЕС – атомна електростанція  

ЗІР – забуферений інкубаційний розчин  – рH 7,4 

ЗФР – забуферений фосфатний  розчин – рH 7,4 

ЕОП – ендокринна офтальмопатія 

К – колоїд 

Т – тироцити  

Т3 – трийодотиронін 

Т4 – тетрайодотиронін (тироксин) 

ТТГ – тиротропний гормон гіпофіза 

ЧАЕС –  Чорнобильська атомна електростанція  

αLFuc –α Lфукоза 

βDGal –βD-галактоза  

CNFA – лектин грузлика димчастого (специфічність GalNAcβ1-4GlcNAc) 

ConA – конканавалін А (специфічність DMan) 

DMan –Dманоза  

ECA – Erythrina cristagalli agglutinin – (специфічність Gal(β1,4)-GalNAc)  

GSA-І – Griffonia  simplicifolia agglutinin I – (специфічність NAc Gal 

(αGalNAc>αGal) 

HPA – лектин виноградного слимака – (специфічність  αDGalNAc) 

LABA – лектин золотого дощу – (специфічність α LFuc<LacdiNAc – N 

ацетил-ді-галактозамін) 

LTA – Lotus tetragonolobus agglutinin – (специфічність αLFuc) 

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 (специфічність DGal-DGalNAc)  
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RCA – лектин рицини (специфічність βDGal>βGalNAc) 

SNA – лектин кори бузини чорної (специфічність NeuNA(α2-6)DGal) 

SBA – лектин сої (специфічність DGlNAc) 

UEA-I – лектин дрока європейського  I-типу  

VVA – Vicia villosa agglutinin (специфічність NAcGlc (GalNAc-α1,3-

Gal=GalNAc-(α1,6)- Gal= GalNAc-Serin) 

VEGF – (Vascular endothelial growth factor) фактор росту ендотелію судин  

WGA – лектин зав’язків пшениці (специфічність DGlcNАcNeuNА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

ВСТУП 

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 [51, 58]. Причинами росту патології 

щитоподібної залози в Україні є відсутність адекватної йодопрофілактики, 

вплив радіації після аварії на ЧАЕС, стресові ситуації та старіння населення 

[35, 51, 60]. Патологія щитоподібної залози часто спричиняє розлади інших 

систем організму, зокрема, нервової системи та органа зору [7, 58, 172, 174]. 

При підвищенні рівня тироїдних гормонів часто спостерігається 

офтальмопатія, обумовлена порушенням функціонування м’язів ока. 

Найчастіше офтальмопатія розвивається при дифузному токсичному зобі 

(хворобі Грейвса) [93, 94, 95, 96, 97, 98, 139, 142, 175]. Близько 30-50% 

хворих з цим захворюванням мають офтальмопатію різної важкості [95, 96]. 

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 [7, 129, 132, 139, 165]. Не дивлячись на те, 

що патологія щитоподібної залози постійно перебуває в полі зору 

ендокринологів, багато питань патогенезу тиропатій залишаються 

недостатньо вивченими [51]. 

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 
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проліферацію, регуляцію росту та апоптоз клітин, тощо [15, 126, 127, 161, 

167, 178]. Багатьма дослідниками система кодування біологічної інформації 

вуглеводами (глікокод) розглядається як важливий додаток до генетичного 

коду [103, 126, 127, 178]. Загальновизнаними специфічними інструментами 

дослідження вуглеводвмісних біополімерів, які в живих організмах 

представлені у вигляді глікопротеїнів, гліколіпідів і полісахаридів, є лектини 

[40, 54, 103, 104, 105, 131, 167].  

 У науковій літературі охарактеризовано характер експонування 

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 [109]. 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 ім. 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.)  
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Мета дослідження: з використанням загальногістологічних, 

електронно-мікроскопічних, 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 з 

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. 

Об’єкт дослідження: особливості тонкої та ультратонкої організації, 

експонування  вуглеводних детермінант у функціональних апаратах  (рогівці 

та сітківці) 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. 
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Методи дослідження: гістологічний – для характеристики структурних 

компонентів очного яблука інтактних та експериментальних тварин; 

електронно-мікроскопічний – 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 
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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 з 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 

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.  

 Матеріали дисертації впроваджені і використовуються в навчальному 

процесі кафедр анатомії людини та  гістології медичного факультету 

Ужгородського національного університету (затв. 01.12.2017); гістології, 
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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. Електронно-мікроскопічні дослідження 

проведені за консультативної допомоги старшого наукового співробітника, 

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

та написані дисертантом з 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 

морфології» (Вінниця 21-22 вересня 2017); науково-практичній конференції 

«Медична наука в практику охорони здоров'я» (Полтава 17 листопада, 2017).  
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Публікації. Результати дисертації опубліковані у 11 наукових працях, 

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

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

конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА 

ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА  

ЗА УМОВ ЕНДОКРИННОЇ ОФТАЛЬМОПАТІЇ. 

 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД  ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Фактори ризику розвитку та прогресування ендокринної 

офтальмопатії 

Поширеність ендокринної офтальмопатії і особливості її проявів в 

Україні констатувати досить складно в зв’язку з відсутністю проспективних 

досліджень у цьому напрямку [56, 57]. Разом із тим відомо, що після подій на 

Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) спостерігається ріст 

захворювань щитоподібної залози, що може індукувати приріст ендокринних 

офтальмопатій [51, 57, 95]. 

Епідеміологічні дослідження, проведені в останні роки, показали 

широке розповсюдження захворювань щитоподібної залози [58]. Причинами 

росту патології  щитоподібної залози є відсутність адекватної йодо 

профілактики, вплив радіації після аварії на ЧАЕС, стресові ситуації  та 

старіння населення [35, 51]. Патологія щитоподібної залози має негативний 

вплив на цілий ряд систем і органів, у тому числі і на нервову систему та 

орган зору [7]. При підвищенні  рівня тироїдних гормонів  часто 

спостерігається  офтальмопатія, обумовлена порушенням функціонування 

м'язів ока. Найчастіше офтальмопатія  розвивається при дифузному 

токсичному зобі (хворобі Грейвса) [18, 93, 94, 95, 135, 139, 166]. 

 На початку  XXI  століття відмітили незначне зниження захворювань 

ендокринною офтальмопатією (ЕОП), що пояснюється покращенням 

лабораторної діагностики захворювань щитоподібної залози.  Означений 

факт вказує на важливість ранньої діагностики і своєчасного лікування 
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тиреотоксикозу для зниження ризику розвутку ЕОП. Проте в останні роки, 

знову спостерігається зростання ЕОП [18, 182, 183]. 

Близько 30 – 50% хворих з  захворюванням щитоподібної залози мають 

різної тяжкості офтальмопатію. Ендокринна офтальмопатія може 

спостерігатися і у хворих на автоімунний тиреоїдит, і в людей без клінічно 

вираженої патології щитоподібної залози   [7].  Автоімунна офтальмопатія – 

самостійне автоімунне захворювання, обумовлене ураженням тканин орбіти  

імунними комплексами, що супроводжується  лімфоцитарною  

інфільтрацією, набряком і  розростанням ретробульбарних м'язів, жирової 

клітковини і сполучної тканини. Автоімунна офтальмопатія  

характеризується  хронічним рецидивуючим перебігом  і може 

ускладнюватися кератитом, глаукомою, атрофією зорового нерва та втратою 

гостроти зору [96, 97, 98, 106, 107, 112].   

      Основними офтальмологічними проявами гіпотирозу є зниження 

гостроти зору, звуження поля зору на білий і хроматичні кольори, 

погіршення темнової адаптації, та світловідчуття.  Зростає частота 

виникнення глаукоми, нерідко розвивається ускладнена катаракта.   Може 

мати місце автоімунна  ендокринна офтальмопатія, у розвитку якої беруть  

участь як генетичні фактори, так і екзогенні чинники [10, 11, 42, 51, 53, 57, 

58, 118, 132, 150, 176, 189]. Для вираженого гіпотирозу також характерне 

різке звуження очної щілини на тлі загального набряку, судинні зміни 

кон’юнктиви і лімба: звуження артерій, артеріол і артеріальних відділів 

капілярів, склеротичні зміни їхніх стінок, сповільнення кровоплину, 

повнокрів'я венозних відділів капілярів, наявність варикозних розширень 

венул і мікроаневризм, а також зміни стінки судин  сітківки  [10, 11, 34, 53, 

57].  

За визначенням А.Ф. Бровкіної [10]  – ендокринна офтальмопатія – 

прогресуюче хронічне захворювання  м’яких тканин орбіти  та ока, що 

розвивається на тлі дисфункції щитоподібної залози з несприятливим 
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прогнозом щодо зорової і косметичної проблеми [10, 57]. Тироїдзалежна 

орбітопатія  у 50% пацієнтів  обумовлена  дисфункцією щитоподібної залози. 

[99, 125, 164]. Термін офтальмопатія – означає можливість розвитку 

патологічного процесу у кожному із структурних компонентів ока, а термін 

ендокринна вказує на участь у процесі ендокринної системи частиною якої є 

щитоподібна залоза, незалежно від характеру  її функціональних порушень. 

На думку багатьох авторів, у тому числі, С.И. Полякова, А. Каяли [57] ЕОП  є 

однією з найчастіших причин патології орбіти і очолює список захворювань 

які необхідно диференціювати з пухлинними процесами  орбіти. На даний 

час ймовірність розвитку  ЕОП  при автоімунному тироїдиті з гіперфункцією 

щитоподібної залози, за даними С.И. Полякова, А. Каяли [57],  сягає 40 – 

90%. Що стосується частоти випадків ЕОП в Україні  то встановити це дуже 

важко у зв’язку  з відсутністю проспективних досліджень  у даному 

напрямку. Разом із тим слід зважати на той факт, що після  аварії на 

Чорнобильській АЕС спостерігається ріст патології щитоподібної залози [35, 

57].  

На сьогодні в ендокринології та офтальмології все більше актуальною 

стає проблема ендокринної офтальмопатії (ЕОП, Офтальмопатія Грейвса, 

автоімунна офтальмопатія, орбітопатія) [53, 56, 99, 118, 125].  ЕОП   є 

органоспецифічним автоімунним захворюванням, що характеризується 

набряком, лімфоцитарною інфільтрацією  ретробульбарної клітковини, 

екстраокулярних м’язів, що проявляється екзофтальмом  різного  ступеня 

вираженості  та офтальмопарезом. Клінічні прояви ЕОП вперше були описані 

ще в ХII столітті перським лікарем  Ізмаїлом ібн Хасаном  Джурджані  в 

медичній енциклопедії (Скарб Хорзмшаха  близько 1100-1119 рр. н.е.). Проте 

ще раніше (1000 – 1100 рр). Авіцена описав збільшення шиї та випинання 

очних яблук (екзофтальм) у хворих із підвищеним апетитом  у своїй 

філософській праці   «Канони медицини» [10]. ЕОП – найбільш поширене 

захворювання орбіт, що супроводжує 25-30% випадків дифузного токсичного 
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зобу. Від цього захворювання страждають  у більшості особи віком від 30 до 

50 років.  Екзофтальм – найбільш виражений клінічний  прояв дифузного 

токсичного зобу. У більшості випадків  він асоційований з хворобою 

Грейвса, але  може спостерігатися також при автоімунному тироїдиті [95, 96].  

У 5% випадків ЕОП розвивається при відсутності тироїдної дисфункції 

(еутироїдна хвороба Грейвса). Ураження очей найчастіше реєструється  на 

перших роках захворювання щитоподібної залози.  У більшості випадків 

ЕОП має легкий перебіг і схильна до ремісії і тільки у 5% розвивається тяжка 

форма захворювання. ЕОП частіше уражає жінок, тоді як  для чоловіків  

характерний більш пізній початок і гірший прогноз. Розвитку ЕОП сприяють 

систематичне куріння, хронічні стреси та інфекції верхніх дихальних шляхів. 

Тироїдна дисфункція суттєво погіршує перебіг ЕОП. Доведено, що в 

пацієнтів  із дисфункцією щитоподібної залози як з тиреотоксикозом, так і 

гіпотирозом  досить часто розвивається тяжка ЕОП. Перебіг ЕОП не 

залежить від методів лікування дисфункції щитоподібної залози; як 

застосування тиростатиків, так і проведення тироїдектомії не впливають  на 

перебіг ЕОП [1, 53, 96]. Однак перебіг офтальмопатії може погіршуватись 

після проведення радіойодтерапії [78].  

Основним автоантигеном при ЕОП вважається рецептор тиротропного 

гормона (ТТГ). Проте біля 30% пацієнтів з ЕОП мають негативні титри 

антитіл проти ТТГ [65, 117, 160]. Іншими можливими мішенями автоімунної 

реакції можуть бути структурні компоненти орбіти ока, такі як колаген ХIII, 

що експресується на плазматичній мембрані орбіти фібробластів сполучної 

тканини, а також кальсеквестрин, локалізований у складі 

саркоплазматичного ретикулуму м’язових волокон окорухових м’язів [53]. 

Ключову роль  у патогенезі ЕОП відіграють орбітальні фібробласти, що 

експресують на своїй поверхні СD40: взаємодія останніх з CD154 T-

лімфоцитів призводить до активації та проліферації фібробластів, що 

супроводжується синтезом  інтерлейкінів (ІЛ-6, ІЛ8-8) і глікозаміногліканів. 



 

 

30 

Автореактивні Т-лімфоцити стимулюють адипогенез, синтез 

глікозаміногліканів які зв’язують значну кількість води та експресію 

імуномодуляторів в орбіті [10, 11, 64, 132].  

Гіпертироз Грейвса викликається автоантитілами,  котрі зв’язуються з 

тиротропними рецепторами на тироцитах фолікулів щитоподібної залози і 

стимулюють  надлишкову продукцію тироїдних гормонів [175]. Ендокринна 

офтальмопатія може супроводжуватись такими ускладненнями як ураження 

рогівки (від кератопатії до виразки рогівки), вторинною гіпертензією очного 

яблука і оптичною нейропатією [34]. Остання є серйозним ускладненням 

ЕОП, служить загрозою для органу зору і призводить до порушення зорових 

функцій та можливої його втрати [34]. Розвиток  оптичної нейропатії  

спостерігається у 3-30 % у всіх хворих з ЕОП, однак, при декомпенсації 

процесу відсоток цих уражень зростає до 70% [34]. За даними Європейської 

групи з вивчення ендокринної офтальмопатії, оптична нейропатія  

розвивається у 76 % випадків ЕОП [96, 142]. 

До цього часу як ендокринологи, так і офтальмологи не дійшли 

погодженої думки, чи є  ендокринна офтальмопатія  проявами дисфункції 

щитоподібної залози, чи означену патологію можна вважати самостійною 

нозологічною одиницею [56, 130]. Кожного року  ЕОП  уперше 

діагностується у 16  з 100 тисяч жінок та в 3 із 100 тисяч чоловіків. Більшість 

авторів вважають, що патогенез розвитку екзофтальму при ЕОП реалізується 

за рахунок трьох  головних чинників: збільшення об’єму екстраокулярних 

м’язів внаслідок інфільтрації ендомізію фібробластами та лімфоцитами, 

збільшення об’єму адипоцитів  на тлі порушення адипогенезу у складі 

орбіти, а також в результаті нагромадження глікозаміногліканів. Окрім вище 

означених факторів ще одним із важливих моментів є порушення венозного 

кровоплину  в очній ямці. Співвідношення цих факторів обумовлює 

різноманітніття клінічних симптомів, ступінь важкості і активності процесу 

[11,  56]. 
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Серед  інших ендокринних захворювань  цукровий діабет розглядають 

як одну з найчастіших причин ураження органу зору. Діабетична ретинопатія  

є пізнім ускладненням  цукрового діабету 1-го та 2-го типу і проявляється як 

генералізована  ангіопатія, розвиваючись  при тривалому перебігу цукрового 

діабету (понад 15 років)  у 97 % хворих з інсулін-залежним і у 67% хворих з 

інсулін-незалежним цукровим діабетом [13, 22]. Так, В.А. Науменко [46] 

спостерігали зміни діаметру судин гемомікроциркуляторного русла судинної 

оболонки на тлі експериментального стрептозотоцин-індукованого 

цукрового діабету. За даної патології виявлено зміни морфології зорового 

нерва [21].  

О.О. Яковлєва та ін. [89], Л.В. Яніцька та ін.  [90] задокументували, що 

при цукровому діабеті частіше, ніж при інших ендокринних захворюваннях 

спостерігаються різні ураження  органа зору, запальні захворювання повік і 

кон’юнктиви, ксантелазми, ангіопатії бульбарної кон’юнктиви та епісклери, 

різні форми кератодистрофії, передні увеїти, рубеоз райдужки, порушення 

гемо- і гідродинаміки ока. Сліпота у хворих на цукровий діабет розвивається 

у 25 разів частіше, ніж у пацієнтів без діабету. За даними Л.В. Яніцька та 

ін.,[90] патогенетичні механізми  розвитку діабетичної ретинопатії пов’язані 

з токсичним впливом гіперглікемії на розвиток окиснювального стресу  з 

наступною активацією стрес-чутливих систем. Показано, що основною 

причиною інвалідизації хврих на цукровий діабет є діабетична 

проліферативна ретинопатія [59]. В.Р. Юревич [86,87] продемонстрував 

вплив гіпертензії на процеси пероксидації в сітківці та зоровому нерві при 

експериментальному діабеті. 

Отже, на основі аналізу наукової літератури можна зробити висновок, 

що найбільш часто офтальмопатія розвивається при дифузному токсичному 

зобі (хворобі Грейвса), уражаючи близько 30-50% хворих із цим 

захворюванням. Разом із тим слід зауважити, що основною причиною 
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інвалідизації хворих із патологією органа зору є діабетична проліферативна 

ретинопатія. 

 

 1.2. Морфофункціональні особливості структурних компонентів 

очного яблука в порівняльно-видовому аспекті та при різних 

патологічних процесах 

Численні дослідження в галузі офтальмології показали, що очне яблуко 

різних видів тварин, і людини має подібну будову за виключенням деяких 

особливостей [49, 74, 75, 137, 143, 158, 159]. 

Так, зокрема, очне яблуко бика має три оболонки і подібне за будовою 

до очного яблука людини [137]. У щура очне яблуко утворене трьома 

оболонками: зовнішньою –  склера і рогівка; середньою – судинна оболонка 

(вклячає власне судинну оболонку, війкове тіло та райдужку); внутрішньою 

оболонкою  (сітківка), що  має 10 шарів. Окрім трьох оболонок, до складу 

очного яблука входить передня та задня камери ока, що заповнені 

водянистою вологою, кришталик та склисте тіло. Кришталик утримується 

війковим пояском, що утворений колагеновими волокнами, що відходять від 

відростків війкового тіла та прикріплюються до капсули кришталика [137, 

143, 158, 159].  

Передня поверхня склери вкрита кон’юнктивою з прилеглими 

тканинами очної ямки. Білкова оболонка сполучається пухкою сполучною 

тканиною, яка містить велику кількість судин з епісклеральною тканиною. 

Між оком і кістковою тканиною очної ямки знаходиться сльозна (гардерова) 

залоза, жирова клітковина, сполучна тканина та окорухові м'язи [143]. 

Гардерова залоза, що за даними [158, 159], розташована у внутрішньому куті 

очної орбіти, має подібну функцію до слізної залози,  продукує у щурів 

ліпіди, мелатонін, порфірин, має фотопротекторну дію, а також служить 

джерелом феромонів. 
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За даними G.J. Krinke [143] очне яблуко щурів має  деякі морфологічні 

особливості, у порівнянні з аналогічним органом людини. Так, у рогівці 

відсутня мембрана Боумена, війкове тіло відносно мале, складається з 

поодиноких м’язових волокон та  дрібних пучків м’язових волокон. У щурів-

альбіносів у пігментному шарі сітківки відсутні включення меланіну. 

Зовнішній ядерний шар сітківки широкий, у ньому переважають паличкові 

нейрони. Дані інших авторів [158, 159] вказують на те, що рогівка щурів 

містить усі п’ять шарів, а у фотосенсорному шарі присутні як паличкові, так і 

колбочкові нейрони. 

За даними Й.Р. Салдан та ін. [62] існують дані щодо існування 

окремого регіону строми рогівки, який прилягає до мембрани Десцемета. 

Результати, отримані в процесі морфологічних досліджень регенерації 

рогівки, а також дані експериментальної ембріології свідчать про те, що 

задня частина строми рогівки, яка локалізується над мембраною Десцемета, – 

це шар, який відрізняється від основної частини строми рогівки: його 

вважають шостим шаром рогівки. Цей шар був виявлений у рогівці людини  

професором британського університету Дюа у 2013 році. Проте відомості про 

існування такого шару в інших видів хребетних на даний час відсутні.  

Дослідженнями Ю.Й. Салдан [63] показано  значення товщини  рогівки 

при її захворюваннях на основі спектральної когерентної томографії. Цей 

метод дає  можливість  встановити точну глибину залягання  і розміри 

сторонніх тіл. За даними автора у хворих із більмами рогівки ділянка 

помутніння візуалізувалася як зона з більш високою оптичною щільністю, у 

порівнянні з інтактною рогівкою. У хворих із сухим кератокон’юнктивітом  

поверхневий зріз мав виражені нерівномірності, що за даними автора  можна 

пояснити змінами епітеліального шару рогівки. Автор також вказує на 

можливість зміни товщини рогівки за рахунок набряку як епітелію, так і 

строми рогівки.  
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О.Г. Пархоменко [52] досліджував особливості діагностики, перебігу, 

лікування і прогнозу факоморфічної глаукоми. Автор показав зміну товщини 

рогівки при глаукомі.  

За даними З.Л. Савчук та ін. [61] рогівка кроля має типову будову і 

представлена п’ятьма шарами, які включають: передній епітелій, передня 

погранична пластинка (мембрана Боумена), власна речовина рогівки, задня 

Десцеметова пластинка та задній епітелій. Проте, передня та задня 

пограничні пластинки слабо виражені. Ці ж автори показали, що при опіку 

рогівки лугом у ранньому періоді (до 7-ї доби) виникають деструктивні зміни 

переднього епітелію та дистрофічні процеси у власній речовині рогівки, що 

проявляються її набряком, потовщенням і дезорганізацією колагенових 

волокон. На 14-21-у  добу спостерігаються регенеративні процеси з 

відновленням структурної організації власної речовини рогівки та  з 

частковим відновленням поверхневого епітелію. На тлі попередньо 

змодельованого гіпотирозу, індукованого мерказолілом, у рогівці при опіку 

лугом спостерігалися аналогічні за характером зміни, однак вони мали менш 

реактивний перебіг, були розтягнуті в часі і відрізнялися нижчим ступенем 

регенераторного відновлення [61]. І.Є. Герасим’юк та ін. [17]  при 

експериментальному опіку рогівки  лугом  спостерігали зміни у всіх 

оболонках очного яблука. 

М.В. Иванченко и др. [33] вивчали особливості морфології рогівки  

після проникаючого поранення ока. Проведений ними аналіз  товщини 

рогівки  через тиждень, 1-  12 місяців після поранення показав, що товщина 

рогівки  центральної ділянки в незміненій зоні  достовірно не відрізнялася  

від норми, проте достовірно потовщувалася в зоні утворення рубця  і 

прилеглій до нього зоні. Автори пов’язують такий факт із набряком строми в 

ділянці поранення. 

Н.Я. Якимів та ін. [88] досліджували мікроструктуру  райдужно-

рогівкового кута щурів у нормі і показали, що рогівка у щурів подібна до 
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рогівки людини і має 5 шарів: передній епітелій, передня погранична 

мембрана, власне речовина рогівки, задня погранична мембрана і задній 

епітелій. Передній епітелій лімба у щурів схожий за будовою з переднім 

епітелієм рогівки, однак клітини прелімбальної зони містять пігментні 

включення. Задекларовані авторами дані дещо відрізняються від  даних G.J. 

Krinke [143] який вказує, що в рогівці ока щурів  відсутня мембрана Боумена.  

Таким чином знання особливостей морфології рогівки має значення як для 

практичної, так і теоретичної офтальмології для правильної постановки 

діагнозу та  виборів  методів лікування. 

За даними J.A. West-Mays,  D.J. Dwivedi, S.E. Wilson et al. [181, 184] 

будь-який збій у високоорганізованому процесі загоєння призводить до 

помутніння рогівки. Надмірний апоптоз кератоцитів може бути частиною 

патологічного процесу, який лежить в основі розвитку кератоконуса. З 

іншого боку, лейкоцитарна інфільтрація рогівки стимулює апоптоз 

кератоцитів, який викликається дією сигнальних молекул синтезованих 

клітинами  верхніх шарів рогівки,  як от як інтерлейкін -1- альфа (ІЛ-1-альфа) 

та фактор некрозу пухлин - альфа (ФНП-альфа).  Сусідні кератоцити під дією 

тих же сигнальних молекул активуються, проліферують і починають 

синтезувати матриксні металопротеїнази, останні сприяють ремоделюванню 

тканини [181, 184]. 

Згідно L.J. Müller [156] неактивні кератоцити синтезують рогівкові 

кристаліни, які за аналогією подібні до кристалінів  кришталика, які 

забезпечують прозорість рогівки і  оптимальну рефракцію [134]. Вони також 

є частиною антиоксидантного захисту рогівки [144, 145]. У людини 

кристаліни представлені  речовинами, що кодифіковані як ALDH1A1, 

ALDH3A1, ALDH2 та  TKT [134, 144, 145]. Для більшості ссавців характерні 

інші панелі кристалінів, а саме BCP54/ALDH3A1, глютатіон-S-трансфераза, а 

також актин для мишей та риб [134]. Вважають, що кератансульфат, який 

синтезується кератоцитами, допомагає підтримувати оптимальний ступінь 
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гідратації рогівки; генетичні порушення синтезу кератансульфату призводять 

до розвитку плямистої дистрофії рогівки [124].  

У непошкодженій рогівці кератоцити знаходяться в неактивному стані і 

активуються при пошкодженні чи запаленнях різного ґенезу [184]. Низка 

публікацій присвячена процесам регенерації рогівки. Так, Ю.Б. Чайковський 

та ін.  [76] показали, що епітелій рогівки у ссавців повністю оновлюється за 

7-14 діб за рахунок стовбурових клітин, що залягають у базальному шарі. 

Дослідженнями  останніх років  було встановлено, що стовбурові клітини 

переднього епітелію рогівки локалізуються в зоні  лімба [177]. Ця гіпотеза 

ґрунтується на тому, що клітини з ділянки  корнео-склерального  сполучення 

з маркером К3+(кератин) мають більшу здатність до проліферації ніж у 

центральній частині рогівки.  Існують також  інші погляди на джерело 

стовбурових клітин регенерації переднього епітелію   рогівки. Деякі автори 

вважають, що стовбурові клітини для рогівки мігрують з кон’юнктиви.  

Разом із тим, більшість дослідників схиляються до думки, що нішею 

стовбурових клітин для переднього епітелію рогівки є рогівково-склеральне 

сполучення. Самооновлення  рогівкового епітелію контролює фактор росту 

нервів NGF, фактор підтримки стовбурових клітин у лімбальній ніші [76, 

114]. За даними цих  же авторів задній епітелій рогівки (ендотелій передньої 

камери ока) відновлюється за рахунок клітин які містяться в куті ока, – там, 

де відбуваються процеси фільтрації водянистої вологи, звідси вони мігрують 

на задню поверхню рогівки та на трабекулярну сітку. 

Є.В. Пальтов та ін. [49, 50] встановили кількісно морфологічну 

ідентичність у пошаровій структурній організації сітківки щура та людини в 

нормі. Ці ж автори не  виявили відмінностей між пігментним шаром людини 

і щура. А також у фотосенсорному шарі, за їхніми даними [50],  присутні як 

паличкові, так і колбочкові нейрони. Н. Kolb et. аl. [141] описали 18 типів 

клітин у гангліонарному шарі. Положення дендритної крони дозволяє  

виділити  три основні типи гангліонарних клітин: 1) нейрони з дифузним 
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дендритним деревом, що локалізуються у внутрішньому сітчастому шарі, 2) 

нейрони з стратифікованим дендритним деревом, що розташовуються на 

одному або декількох рівнях внутрішнього шару, 3) біплексиформні нейрони, 

дендрити яких тягнуться від внутрішнього сітчастого до зовнішнього 

сітчастого шару. У групі дифузних клітин виділені парасолькові, 

кущоподібні та гірляндоподібні нейрони [44, 149].  

 У сітківці приматів добре вивчена морфологія, фізіологія і центральні 

проекції трьох великих класів гангліонарних клітин- парасолькових, 

карликових і малих бістратифікованих нейронів Серед парасолькових 

нейронів вирізняють великі нейрони М-типу та малі парасолькові нейрони 

Р2-типу. Карликовий гангліонарний нейрон має видовжене тіло і один 

апікальний дендрит [141]. Гангліонарні нейрони транслюють сигнали в 

стріарну кору, а також встановлюють синаптичні контакти з нейронами 

латерального колінчастого тіла. Карликові гангліонарні нейрони, як 

самостійний тип, у сітківці приматів уперше описав в 1941 році S. Polyak 

[цит. за 44]. Пізніше ці нейрони були ідентифіковані в сітківці макаки і 

людини [136]. Великі парасолькові нейрони досягають значної щільності біля 

центральної ямки [110]. Їхні розміри можуть бути від 25 мкм у центрі  до 75 

мкм  на відстані 14 мм від центральної ямки. Формування гангліонарного 

шару  в людини починається на 7-у тижні ембріогенезу і випереджує 

розвиток інших клітин сітківки. У щурів  подібні процеси відбуваються  між 

13- 19 добами ембріонального розвитку. У мишей диференціація починається  

з 11-ї доби ембріогенезу. На 13-у тижні ембріогенезу  гангліонарні клітини  

мають добре розвинений аксон  і розвинене дендритне поле, автор також 

відмітила, що аксони раніше формують зоровий нерв ніж формується 

дендритне поле [44]. 

Ряд робіт присвячено вивченню морфофункціонального стану сітківки 

під впливом цисплатину [23]. При цьому показано, що цисплатин-індукована 

ретинотоксичність характеризується значними морфологічними і 
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морфометричними змінами сітківки, які проявляються найбільшою 

вираженістю до 14-ї доби після проведеного 9-тижневого курсу цисплатину 

[23].  Н.З. Довга [25] також показала ретинотоксичність паклітакселу, який 

індукує  виражені  морфологічні змінами і, головним чином,  у складі 

фоторецепторних нейронів.  Р.В. Харковенко та ін. [74]  вивчали вплив 

гіпергомоцистеїнемії на морфологію і морфометричні показники  сітківки і 

показали, що гіпергомоцистеїнемія  викликає збільшення товщини  

центральної і периферичної ділянок сітківки, зростання кількості 

гіперхромних  амакринних нейронів та появу  патологічно змінених 

гангліонарних нейронів  у поєднанні з  дегенеративними  змінами в 

фотосенсорному шарі.  Д.В. Жмурик и др. [29] вивчали сітківку з 

використанням методу електронної мікроскопії при  тампонаді вітреальної 

порожнини перфторорганічними сполуками і показали, що вплив означених    

сполук  проявляється  на ультраструктурному рівні   пошкодженням  

мембранних елементів  гранулярної ендоплазматичної сітки  клітин 

пігментного, фоторецепторного та гангліонарного шару, проте на 30-у добу 

після тампонади структура нейронів сітківки майже не відрізняється від 

норми. 

Л.К. Максимук та ін. [43] досліджували гістологічні та 

ультраструктурні зміни кровоносних судин сітківки кролів за умов 

експериментального тромбозу і показали, що тромбоз вен сітківки 

супроводжується оклюзією вен, венозним повнокрів'ям, розширенням судин, 

явищами стазу, агрегацією тромбоцитів та набряком сітківки. Означені зміни 

були подібними до таких, що виникають при гострому порушенні венозного 

кровоплину сітківки. Окрім вказаних вище змін було встановлено, що після 

розсмоктування геморагій і набряку сітківки  у віддалені терміни 

спостерігається ішемічна дегенерація пігментного епітелію, нервових 

волокон та клітин гангліонарного шару [43].  
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У.Є. Підвальна [55] вивчала структурні зміни судинної оболонки 

очного яблука під впливом опіоїду і показала залежність між тривалістю 

введення налбуфіну та глибиною змін структурної організації судинної 

оболонки очного яблука в експерименті. Н.Е. Думброва  та ін. [28] 

досліджували ультраструктурні зміни сітківки  кролів після порогового 

лазерного опромінення з довжиною хвилі 532 нм, 577нм та 810 нм і 

встановили, що в епіцентрі порогового лазерного припікання  відбуваються 

незворотні зміни фоторецепторних нейронів;  при дії лазера з довжиною 

хвилі 577 і 810 нм  шар гангліонарних клітин  не ушкоджується, на відміну  

від впливу лазера з довжиною хвилі 532 нм. Найменш  ушкоджувальний 

вплив на біполярні, гангліонарні і променеві гліоцити (клітини Мюллера) 

чинить лазерне випромінювання з довжиною хвилі 810 нм.    

Н.А. Ульянова та ін. [72] із посиланням на  [148] задекларували, що 

завдяки впровадженням в офтальмологічну практику сучасних  

інструментальних методів візуалізації з’явилася низка  наукових праць, 

присвячених вивченню морфологічних змін сітківки в пацієнтів із міопією. 

Проте, не дивлячись на високу роздільну здатність та інформативність 

сучасних клінічних методів  дослідження  вони не дозволяють оцінити 

ультраструктурні зміни сітківки, судинної оболонки та інших компонентів 

очного яблука. Н.А. Ульянова та ін.  [72] вивчали ультраструктурні зміни 

сітківки при моделюванні деприваційної міопії в експерименті на щурах лінії 

Вістар. При цьому показано, що при деприваційній міопії дистрофічні і 

дегенеративні зміни в сітківці спостерігалися, переважно, у складі 

пігментного епітелію та фотосенсорних клітинах. При вказаній вище 

патології спостерігали також внутрішньоклітинний набряк і руйнування 

органел, що були максимально виражені в перипапілярних ділянках сітківки і 

мінімальні - в екваторіальній ділянці [72, 120]. 

С.І. Полякова та ін.  [56] вивчали ступінь рухливості ока у хворих з 

ендокринною офтальмопатією методом автоматизованого аналізу двомірних 
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зображень очних яблук і показали, що дана методика дослідження може бути 

використана для оцінки стану окорухового апарату у хворих з ендокринною 

офтальмопатією в процесі лікування. При застосування пульс-терапії 

метилпреднізолоном та плазмаферезу в лікуванні автоімунної офтальмопатії, 

асоційованої з гіпертиреозом, показали, що у хворих з цією патологією 

комбінована патогенетична терапія з застосуванням плазмаферезу, пульс-

терапії, метилпреднізолону призводила на 2-у - 3-у тижні до суб’єктивного та 

об’єктивного покращення, хоча ступінь екзофтальму знижувався в незначній 

мірі, навіть після закінчення курсу лікування. Вірогідного зменшення 

зазначеної патології не було отримано [72].  

Прогрес у регенеративній медицині останніх років дав нову надію на 

використання стовбурових клітин в офтальмології, а саме для лікування 

патології сітківки [92]. Процеси регенерації в сітківці можуть відбуваютися 

за рахунок клітин Мюллера (променевих гліоцитів сітківки), які здатні 

диференціюватися на нейрони сітківки, виконуючи функцію 

мультипотентних стовбурових клітин сітківки [76, 114]. 

При ішемії, індукованій підвищеним тиском  спостерігається 

реперфузійний інсульт. За таких умов електронно - мікроскопічні 

дослідження сітківки показали три морфологічно різних типи загибелі клітин 

гангліонарного і внутрішнього ядерного шару в різні моменти під час 

інсульту. 1-й тип характеризувався прогресивним каріо- і цитолізисом,  що 

свідчило про некроз клітин. 2-й тип – прогресивне ущільнення і конденсація 

ядерних і цитоплазматичних компонентів із подальшою гетерофагічною 

елімінацією, що нагадувало апоптоз. 3-й тип характеризувався 

гомогенізацією в цитоплазмі і нуклеоплазмі, дилатацією перинуклеарних 

цистерн і ендоплазматичної сітки як ознака нелізосомально-везикулярної 

загибелі клітин [121].  

Таким чином, аналіз наукової літератури виявив певні суперечності 

щодо морфології структурних компоненті очного яблука щура, а також у 
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порівняльно-видовому аспекті. Є значна кількість наукових праць як в галузі 

експериментальної, так і клінічної офтальмології, які присвячені 

дослідженню структурних компонентів очного яблука при різних 

нозологічних формах патології, однак обмежена кількість повідомлень, 

присвячених вивченню тонкої і ультратонкої морфології функціональних 

апаратів очного яблука за умов дисфункції щитоподібної залози.  

 

1.3. Лектиногістохімічні дослідження  очного яблука  та інших  

органів при різних патологічних процесах 

Лектини – це білки неімунного походження, здатні оборотно і 

специфічно зв’язуватися з вуглеводними детермінантами глікокон'югатів 

(олігосахаридних ланцюгів клітинних мембран цитоплазматичних і ядерних 

структур, екстрацелюлярного матриксу), не викликаючи при цьому їхнього 

хімічного перетворення. Виключення складає рицин - найстаріший з відомих 

лектинів  котрий є ферментом  (PHK-N-глікозидазою), галектин -10 (відомий 

як лізофосфоліпаза і такі I-лектини як сіалоадгезин (представлений 

суперсімейством імуноглобулінів) [15, 37, 70, 103, 111, 113, 119, 122, 126, 

127, 161].  Нині лектини визнані як найбільш інформативні молекулярні 

зонди, що дозволяють ідентифікувати глікокон'югати в клітинах і тканинах, 

досліджувати зміни їхніх вуглеводних днтермінант  у фізіологічних і 

патологічних умовах.  

Лектини класифікують  за вуглеводною специфічністю: виділяють 

групи  лектинів специфічних  до N-ацетил-D-глюкозаміну (DGlcNAc), N-

ацетил-D-галактозаміну (DGalNAc), N-ацетилнейрамінової (сіалової) кислоти 

(NeuNAc), D-галактози (DGal), D-манози (DMan), D-глюкози (DGlc), L-

фукози (LFuc), а також лектини зі змішаною специфічністю [4, 15, 40, 147]. 

Відомо, що вуглеводні детермінанти – олігосахаридні ланцюги  

глікополімерів клітин відіграють ключову роль у процесах морфогенезу, 

забезпечуючи міжклітинні та клітинно-матриксні взаємодії. Зміни 
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вуглеводного репертуару клітинної мембрани може призвести до 

незворотних  наслідків у процесі ембріогенезу, розвитку лізосомних хвороб, 

малігнізації в постнатальному періоді. Аналіз динаміки експонування 

рецепторів лектинів на мембранах клітин дозволяє дати відповідь про рівень 

функціональної активності, здатність до міграції, фагоцитозу, початку 

незворотних змін та апоптозу [4, 15, 36, 54, 103, 104, 105, 113, 122, 126, 127, 

161, 167].  

Принцип лектин-рецепторної взаємодії грунтується на 

комплементарності активного центру лектину і доступного для зв’язування з 

ним (як правило, термінального або субтермінального)  моно- чи 

дисахаридного залишка глікокон’югата: афінність, або ступінь спорідненості, 

визначається кількістю місць взаємного прикріплення вуглеводної 

детермінанти до активного центру молекули лектину  (рис. 1.1) [40]. 

  

 

Рис.1.1. Гіпотетичні схеми стереохімічної лектин-рецепторної взаємодії:  

А. Лектину сої і трисахаридної детермінанти DGalNAc-DGal-DGlcNAc-R; 

Б. Лектину арахісу і дисахариду DGal-DGlcNAc-R. За [40]. 

 

   Лектини тісно зв’язані з дослідженням структури і функції клітинних 

мембран, цитоплазматичних глікокон’югатів та вуглеводних детермінант 
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екстрацелюлярних структур, які зазнають виражених змін як при 

різноманітних фізіологічних станах, так і в умовах патології (порушеннях 

клітинного метаболізму, злоякісній трансформаціії клітин, аглютинації 

вірусів та мікроорганізмів тощо) [47, 48, 54, 100, 103, 167, 178, 179].  

Багатьма дослідниками система розпізнавання вуглеводів  білками – 

лектинами,  розглядається  як  додаткова  до генетичного коду. Вуглеводи в 

живих організмах представлені  у  складі  глікопротеїнів,  гліколіпідів  і  

полісахаридів. Вони  мають  величезний потенціал  кодування  біологічної  

інформації [2, 54, 103, 113, 131, 151, 161, 162, 167, 178]. Сукупність 

вуглеводних детермінант глікополімерів, що отримала назву гліком є 

надзвичайно важливою характеристикою біологічного об’єкта і доповнює 

такі його характеристики як геном (сукупність генів) і протеом (сукупність 

білків) [113, 131, 151, 161, 167, 178]. 

Так, результати досліджень [3, 151] із використанням методів 

лектиногістохімії показали, що при стрептозотоцин-індукованій діабетичній 

нефропатії спостерігається редукція манозо-, фукозо-  та сіалогліканів у 

поєднанні з підвищенням експонування термінальних залишків  DGal-

DGalNAc, посиленим контуруванням щіточкової облямівки та люменальної 

поверхні проксимальних та дистальних трубочок, збірних ниркових проток. 

Авторами сформульована гіпотеза про незавершеність кінцевих етапів 

глікозилювання біополімерів внаслідок розвитку загального метаболічного 

синдрому при цукровому діабеті [3]. 

Х.І. Струс та ін. [69] показано, що з 12-и використаних лектинів, 

найбільшу спорідненість до структурних компонентів шкіри потомства 

контрольних та гіпотирозних самок щурів мали лектини PNA, LTFA, HPA, 

SNA, WGA. Авторами відмічено, що на тлі гіпотирозу спостерігалося 

зниження інтенсивності зв’язування лектину SNA з мозковою речовиною 

волоса та підвищення експонування в ній рецепторів лектину WGA. У 

сальних залозах, у віковому аспекті, спостерігалася редукція рецепторів 
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лектину PNA та LTFA. Також показано, що лектин LTFA є маркером клітин 

Лангерганса шкіри, а GNA – мастоцитів (тканинних базофілів). Посилення 

експонування рецепторів лектинів WGA, SNA та Con A констатували в 

клітинах фібробластичного ряду, що свідчить про участь вуглеводних 

компонентів у синтезі міжклітинного матриксу. Автори також показали, що 

рецептори лектинів LABA, Con A, HPA, SBA, PNA та WGA беруть участь у 

процесі гістогенезу шкіри людини та синтезі секрету залоз, забезпечують 

процес фібрилогенезу [68]. При автоімунному тироїдиті виявлено значне 

збільшення сіалових кислот у тироцитах, особливо, на їх люменальній 

поверхні. Зроблено висновок про значне збільшення сіалових кислот при 

автоімунних захворюваннях щитоподібної залози [133]. 

С.О. Луцик та ін., A.M. Yaschenko et al. [41, 186] констатували, що 

гіпотироїдний стан організму має істотний вплив на структуру 

глікополімерів надниркових залоз, що проявляється в редукції експонування 

вуглеводних детермінант αDGal та αLFuc. Зміни реактивності з лектинами 

клітин кіркової речовини наднирника, особливо у складі його клубочкової 

зони, були більш вираженими, у порівнянні зі змінами мозкової речовини. 

Найвищу чутливість до гіпотироїдного стану виявляло судинне русло 

наднирника, із переважним ураженням судин мозкової речовини. 

A.Shegedin et. al.  [170] встановили, що постнатальний морфогенез яєчка 

супроводжується активною перебудовою вуглеводвмісних біополімерів, 

зокрема, рецепторів лектинів PSA, GNA та Con A. Манозоспецифічні 

лектини PSA, GNA та Con A можуть бути рекомендовані в якості 

селективних гістохімічних маркерів фетальних клітин Лейдіга, 

галактозоспецифічні лектини PNA, VAA та CNFA – акросомальних систем 

сперматозоїдів щура. Рецептори лектинів обох вищеозначених груп 

експонуються лептотенними і зиготенними сперматоцитами починаючи з 20-

го постнатального дня. 
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 І.І.  Заставний та ін. [32]  показали, що  оцінка афінності лектинів різної 

вуглеводної специфічності до структурних компонентів ворсинок хоріона 

ембріонів людини 4-13–тижнів гестації дозволила відібрати серед восьми 

апробованих лектинів, в якості інформативного маркера для оцінки стану 

глікому ворсинок хоріона,  такі лектин як CNFA (специфічний до залишків 

LacdiNAc), високу афінність лектину CNFA до щіточкової облямівки 

синцитіотрофобласта ворсинок хоріона було висловлено припущення, що 

залишки LacdiNAc group можуть відігравати захисну (маскувальну) роль від 

негативних зовнішніх впливів, зокрема й імунної системи матері. Одним із 

механізмів раннього звиклого завмирання вагітності може бути знижене 

експонування детермінант LacdiNAc, що робить ворсинки хоріона 

уразливими до впливів зовнішніх чинників, зокрема,  імунної природи. 

 Показано, що при експериментальному гіпотирозі в міокарді 

шлуночків спостерігається периваскулярний набряк та інфільтрація 

лейкоцитами,  модифікація рецепторів лектину HPA, знижено експонування 

рецепторів лектину WGA в перинуклеарній зоні кардіоміоцитів, що вказує 

на зміну їхньої функціональної активності [191]. 

 У легенях експериментальний гіпотироз супроводжується незначним 

периваскулярним набряком інтерстицію та модифікацією рецепторів 

лектинів у структурних компонентах легень, активацією імунних процесів, 

що проявляється збільшенням кількості  SBA-позитивних альвеолярних 

макрофагів, та LABA-позитивних  дендритних клітин у складі лімфоїдних 

фолікулів асоційованих з бронхами [188].  

Є.А.Согомонян та ін.  [67, 152] показали, що на тлі гіпер- та гіпотирозу 

окремі лектини можуть бути використані як гістохімічні маркери 

структурних компонентів яєчника та ендометрія, зокрема –  лектин SBA – 

прозорої зони та променистої корони ооцитів ростучих фолікулів та 

лютеоцитів жовтих тіл, лектин WGA – гіалінізованої прозорої зони 

атретичних фолікулів.  
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На основі лектиногістохімічних досліджень печінки при 

стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті задокументовано 

модифікацію вуглеводних детермінант ендотелію синусоїдних гемокапілярів, 

центральних вен і судин портальних трактів, що, правдоподібно лежить в 

основі молекулярних механізмів зміни адгезивних властивостей ендотелію та 

збільшення проникності судинної стінки. Констатовано якісну зміну 

цитоплазматичних глікокон'югатів клітин Купфера – підвищенням ступеня 

їхнього сіалювання у поєднанні з демаскуванням кінцевих моносахаридних 

залишків D-галактози і N-ацетил-D-галактозаміну. Ідентифіковано також 

нерівномірність розподілу рецепторів лектинів у гепатоцитах із центральною 

та периферійною локалізацією у складі печінкових ацинусів [8, 187].  

О.В. Дудок та ін.  [26, 27, 115] показали, що серед лектинів, які були 

використані в дослідженнях печінки за умов дії  Лоратадину, найбільш 

інформативними маркерами змін у печінці щура за умов дії блокатора Н1-

гістамінових рецепторів Лоратадину найбільш інформативним маркером змін 

у печінці виявилися лектини WGA, CNFA, Con A, HPA. Одночасно, автори 

спостерігали  підвищене експонування рецепторів лектинів CNFA та WGA у 

Лоратадин-активованих зірчастих макрофагоцитах та навколо синусоїдних 

клітинах Іто. 

Р.В. Антонюк та ін. [5, 6] встановив, що ряд лектинів (PNA, RCA, 

CNFA, CCRA, PHA-E) виявляли підвищену реактивність з циторецепторами  

пухлинних новоутворень товстої кишки  людини при відсутній (або дуже 

слабкій) взаємодії з вуглеводними рецепторами  інтактної слизової оболонки 

цієї ж локалізації. 

R. Bilyy et al.  [100, 101] продемонстрували, що десіалювання поверхні  

інтактних та апоптичних клітин слугує сигналом «поглинь та з'їж мене» для 

макрофагів. Штучне десіалювання клітин призводить до посилення їхньої 

елімінації клітинами імунної системи і може  знайти використання в терапії 

автоімунних захворювань. Відмираючи, апоптичні  клітини здатні 
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десіалювати прилеглі до них. При поглинанні десіалованих клітин макрофаги 

продукують цитокіни - атрактанти, проте не продукують прозапальних 

цитокінів. Із використанням  лектинів ідентифікували апоптичні клітини  в 

складі сперматогенного епітелію звивистих сімяних трубочок яєчка [170]. 

Окрім перечислених досліджень, із  використанням методів 

лектиногістохімії, досліджувалась слизова оболонка шлунка в нормі, при 

асептичному запаленні та за умов корекції кріоконсервованою плацентою, 

так [9], [77] вивчали ступінь зв’язування лектинів в слизовій оболонці  різних 

відділів  тонкої кишки після введення кріоконсервованої плаценти на тлі 

гострого запалення очеревини. Ю.В. Сілкіна [66]  досліджувала 

лектиногістохімічні характеристики клітин провідної системи серця людини і 

показала, що лектин WGA накопичується в ембріональному серці в 

цитоплазмі та на поверхні ендотеліальних, мезенхімних і деяких провідних 

кардіоміоцитів ембріонального серця.  

Р.В. Харковенко та ін. [75], досліджували лектиногістохімію сітківки та 

зорового нерва щурів у нормі та при гіпергомоцистеїнемії і показали високу 

реактивність цитоплазматичних глікокон'югатів нейроцитів сітківки з 

лектинами  PNA, WGA і LABA та ендотеліоцитів судин сітківки з усіма 

використаними ними лектинами PNA, RCA, HPA, WGA та LABA, за 

виключенням SBA та SNA. При гіпергомоцитеїнемії  автори спостерігали  

зміну активності вуглеводних детермінант клітин сітківки та зорового нерва. 

Автори вказують на те, що редукція рецепторів LABA та PNA у 

фотосенсорному шарі сітківки  при хронічній гіпергомоцитеїнемії може 

свідчити про втрату їхньої функціональної активності і розвиток 

дистрофічних процесів. Активація  рецепторів LABA і PNA  була розцінена 

як свідчення  збудження нейросенсорних клітин під впливом гострої 

метіонінової гіпергомоцистеїнемії. Також  були виявлені зміни лектинових 

рецепторів судинного ендотелію, що, правдоподібно, є віддзеркаленням 
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зміни проникності судин і адгезивних властивостей ендотеліоцитів при 

гіпергомоцистеїнемії [75].  

Зокрема охарактеризоване експонування та розподіл рецепторів 

лектинів у сітківці щура в нормі, показана їхня специфічність зв’язування з 

пігментним епітелієм та роль у процесах адгезії елементів пігментного і 

фотосенсорного шарів, між нейронами та елементами нейроглії сітківки 

[109].  Досліджена роль галактозоспецифічних лектинів у сітківці людини 

[140]. Q.Yan et al.  [185], вивчали зв’язування лектину PNA в структурних 

компонентах очного яблука дорослих приматів.  

V. Ebrahimi et al. [116] продемонстрована роль лектинів  у процесі  

розвитку очного яблука щурів в ембріональному періоді (на 15-у та  20-у 

доби пренатального онтогенезу), на 1-у добу та 2-й тиждень постнатального 

розвитку. Автори показали, що лектин MPA, специфічний до залишків 

GalNac, інтенсивно зв’язувався з колбочками фоторецепторного шару та з 

пігментним епітелієм. Ці результати досліджень ілюстрували специфічність 

зв’язування лектинів MPA та PNA в пренатальному онтогенезі та на 10-у 

добу постнатального розвитку очного яблука щурів.  

A.Khaled [137] показав селективність  зв’язування лектинів зі 

структурними компонентами  очного яблука бика. Зокрема, у рогівці, 

виявили маркування лектином Con A мембрани Боумена, переднього 

епітелію та мембрани Боумена з лектином WGA.  У райдужці лектини Con A 

та WGA інтенсивно зв’язувалися з ендотелієм судин і гладкими міоцитами. 

Лектини VVA, ECA, Con A та WGA  демонстрували  значну реактивність з 

стромою райдужної оболонки.   М’язові елементи війкового тіла, після 

фіксації у формаліні,  інтенсивно взаємодіяли з лектинами Con A, WGA та 

PNA, проте після фіксації в розчині Буена ці лектини не давали позитивної 

реакції. За даними A.Khaled [137], у циліарному тілі лектини Con A, WGA та 

PNA зв’язувалися з м’язовими елементами циліарного тіла. Безпігментний 

епітелій циліарного тіла взаємодіяв з усіма  використаними  лектинами, 
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окрім UEA-I, Con A, WGA та PNA. За даними цього ж автора, лектини Con A 

та WGA зв’язувались з усіма шарами сітківки, а головним чином з паличками 

та колбочками, тоді як лектини  LTA, SBA, UEA-I не давали жодної реакції з 

елементами сітківки [137].  

J.C. Blanks et al.  [102] вивчали зміни в експонуванні  глікокон'югатів у 

процесі диференціації клітин сітківки миші.  При цьому була показана 

селективність зв'язування лектинів як з ядерними, так і сітчастими шарами 

сітківки дорослої миші та в процесі постнатального розвитку. Констатували 

збільшення інтенсивності зв’язування лектинів  Con A, WGA, DBA, LPA, 

RCA та PNA у процесі розвитку сітківки.  

T.Kivela  [140] із використанням  панелі   біотинільованих лектинів,  

специфічних до галактози та N-ацетилгалактозаміну, вивчали  сітківку 

людини після фіксації гістологічного матеріалу у формаліні. При цьому було 

оказано, що лектини PNA, RCA-I, ABA (Agaricus bisporus), BPA (Bauhinia  

purpurea) маркували фоторецепторні клітини. Лектини BPA, PNA виявили 

підвищену спорідненість до колбочокових нейронів. Сітчасті шари сітківки 

зв’язувалися з лектинами  ABA, BPA, PHA-E, тоді як ядерні шари 

взаємодіяли з лектинами ABA i PHA-E, але не з BPA. Після попередньої 

обробки препаратів нейрамінідазою і втратою термінальних залишків 

сіалової кислоти  такі лектини як ECA (Erithrina cristagalli), HPA, MPA 

(Maclura pomifera) маркували палички і колбочки; у  сітчастих шарах були 

ідентифіковані рецептори лектинів ECA, PNA, RCA, тоді як  в ядерних шарах 

- рецептори лектинів BPA і RCA-I. В ендотелії судин сітківки були  виявлені 

рецептори   лектинів ABA, ECA, PNA та RCA-I.  

A. Khaled  [138] при дослідженні очного яблука осла з використанням 

лектинів, кон’югованих з флуоресцеїном ізотіоціанатом, виявили у складі 

його структурних компонентів широкий спектр  глікокон’югатів із 

термінальними залишками манози, галактози, глюкози і цілковиту 

відсутність фукозогліканів. При цьому було показано, що лектини WGA та  
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PNA селективно зв’язувалися з паличками та колбочками, лектини Con A, 

WGA та  GSA-I інтенсивно маркували ендотелій судин та гладком’язові 

клітини війкового тіла і райдужки.  

Y.D. Souza et al.  [173]  вивчали структурні компоненти очного яблука 

людини при віковій макулопатії  з утворенням друз – продуктів порушення 

метаболізму фоторецепторних нейронів, що локалізується між  мембраною  

Бруха  і пігментним епітелієм сітківки. Автори показали високий рівень 

експонування манозогліканів,  N-ацетилглюкозаміну та галактози в друзах 

пігментного епітелію і мембрані Бруха, а також залишків N-

ацетилгалактозаміну  у фоторецепторах.  

M. Nakagawa et al. [157] показали, що курячий родопсин містить N-

ацетилгалактозамін. У дослідженнях [123] було встановлено, що родопсин 

людини є глікопротеїном і  містить  N-ацетилглюкозамін і галактозу: цим 

пояснюється зв’язування більшості лектинів з паличками і колбочками 

фоторецепторних нейронів. Одночасно R.S. Molday  [155] показав, що з віком 

спостерігається зниження  активності ферментних систем таких, як альфа-

маннозидаза, N-ацетил-β-глюкозамінідаза та β-галактозидаза в пігментному 

епітелії сітківки, що призводить до неповної деградації відпрацьованих 

зовнішніх сегментів паличок і колбочок і накопичення матеріалу у вигляді 

друз. M.A. Zarbin  [190] виявила, що при віковій макулодегенерації  зовнішні 

сегменти фоторецепторів деформуються,  у внутрішньому сегменті 

накопичується ліпофусцин. Кількість пігментних клітин у сітківці 

зменшується вони  підлягають атрофії, гіперплазії і міграції. Мембрана Бруха 

стає потовщеною, кількість ліпідів у ній збільшується, пігментний епітелій не 

в змозі впоратись з фагоцитозом зовнішніх сегментів, уламки зовнішніх 

сегментів паличок і колбочок накопичуються між мембраною Бруха і 

пігментним епітелієм у вигляді друз; при подальшому зниженні 

метаболічних процесів і спостерігається загибель пігментного епітелію і 

фоторецепторних клітин. 
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Таким чином, аналіз доступної наукової літератури показав відсутність 

досліджень глікокон’югатів структурних компонентів очного яблука – 

рецепторів лектинів –  при  дисфункції щитоподібної залози. У зв’язку  з цим  

нами використані моделі експериментального гіпо- та гіпертирозу  з 

подальшим вивченням впливу означених патологічних станів на 

цитотопографію рецепторів лектинів функціональних апаратів очного 

яблука.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика досліджуваного матеріалу 

Експериментальне дослідження було проведене на 70 статевозрілих 

щурах самцях лінії «Вістар», масою 180 – 240 г, яких утримували згідно з 

стандартними санітарними нормами в умовах віварію Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Під час 

роботи з тваринами керувались положеннями згідно з національними 

«Загальними етичними принципами експериментів на тваринах» (Україна, 

2001), узгоджених 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 відношення до тварин [12, 16, 31].  

Матеріали науково – дослідної роботи розглянуто членами комісії з 

питань біоетики ЛНМУ ім. Данила Галицького, протокол засідання №2 від 15 

лютого 2016 р.; № 1 від 31 січня 2018р. Члени комісії дійшли узгодженої 

думки, що надані для експертизи матеріали науково обґрунтовані. При 

виборі піддослідних тварин виходили з того, що білі щурі є найбільш 

зручними для групового експерименту і мають очні яблука, подібні до таких 

у людини [45, 143, 158, 159].  

Із метою виключення впливу на результат експерименту добового та 

сезонного ритму біологічної активності досліди проводились 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 (праве та ліве) і щитоподібні 

залози. Відповідно до запланованих завдань щури були розділені на 3 групи. 
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Перша  –  контроль (20 тварин). Друга – експериментальний гіпотироз (25 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Методики створення експериментальних моделей  (гіпо- та 

гіпертирозу), що використані в роботі 

Тварини утримувались на загальному харчовому раціоні віварію. 

Експериментальний гіпотироз викликали щоденним згодовуванням із 

попередньо відібраною  їжею (50-100гр),  антитироїдного препарату 

мерказолілу (―Здоров’я‖, Харків) із розрахунку 5 мг/кг маси тіла, впродовж 

двох тижнів. Вказана доза препарату за даними основного обміну та 

морфології щитоподібної залози (Детюк Е.С. і співавт. 1973  у кінці 

експерименту викликає стан  гіпотирозу).  Оскільки  найбільш адекватною 

моделлю гіпертирозу є насичення організму гормонами щитоподібної залози 

(Детюк Е.С. і співавт. 1973) експериментальний гіпертироз індукували 

щоденним згодовуванням з їжею, 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 ефірного наркозу. Контроль функції щитоподібної залози 

здійснювали шляхом вивчення її морфології та рівня гормонів Т3, Т4 які 

Експериментальний гіпотироз  

індукований мерказолілом 

25 щурів 

(50 очних яблук) 

 

Експериментальний гіпертироз 

індукований L-тироксином 

25 щурів 

(50 очних яблук) 

 

Контроль 

20 щурів 

(40 очних яблук) 
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визначали радіоімунологічним методом у лабораторії Львівської обласної 

клінічної лікарні. 

 

2.3. Метод визначення гормонів Т3 та Т4 у сироватці крові 

Концентрацію гормонів Т3, Т4, у сироватці крові експериментальних 

тварин визначали радіоімунологічним методом за допомогою стандартних 

наборів ―Total T3 RIA KIT― та ―Total T4 RIA KIT― (виробництва 

IMMUNOTECH, Чехія).  

Радіоімунологічне визначення загального трийодтироніну (Т3) та 

загального тироксину (Т4) відносять до конкурентного виду аналізу. 

Досліджувані зразки і калібровочні проби інкубували з 
125

І-Т3  (або 
125

І-Т4) у 

пробірках, котрі покриті антитілами. Після цього видаляли вміст пробірок і 

замірюювали зв’язану активність 
125

І. Концентрацію Т3 (або Т4) 

встановлювали методом інтерполяції по калібрувальній кривій.  

 

2.4. Загальноморфологічні та статистичні  методи дослідження 

очних яблук та щитоподібних залоз 

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

нейтральному формаліні, з наступним  промиванням  у проточній воді (24 

год), а також у суміші Буена, зневоднювали у спиртах зростаючої 

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

товщиною 5-7 мкм виготовляли на санному мікротомі (марки МС-2 ТУ-64-1-

1629-78) і переносили на  предметні скельця. 

Для вивчення загальної морфології гістологічні препарати  

зафарбовували гематоксиліном та  еозином за стандартною методикою  [14, 

19, 38]. 

Гістологічні препарати депарафінували, занурюючи їх в три порції 

ксилолу – по 5 хв у кожному. 
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Гідратацію зрізів проводили шляхом почергового занурення їх у 

спирти низхідної концентрації (96º, 80º, 73º) із наступним зануренням у 

дистильовану воду на 3-4 хв. 

На зрізи  наносили  розчин ядерного (основного) барвника – 

гематоксиліну  – на 2-5 хв. 

Після цього зрізи переносили у водопровідну воду, до набуття синього 

забарвлення   (10-15 хв).  

На наступному етапі зрізи переносили на 1-6 сек у підкислений 70º 

спирт (5-7 крапель HCl на 100 мл спирту). 

Зрізи дофарбовували розчином цитоплазматичного (кислого) барвника 

- еозину –  0,5-1 хв. 

Надлишок барвника змивали дистильованою водою. 

Забарвлені зрізи обезводнювали у спиртах зростаючої концентрації 

(73º, 80º, 96º, и 100º) – по 5 хв. 

Зневоднені зрізи просвітлювали в трьох порціях ксилолу – по 5 хв у 

кожному. 

Заключення препаратів: на зріз скляною паличкою наносили маленьку 

краплю розчину канадського бальзаму і накривали знежиреним покривним 

склом, обережно опускаючи його під кутом, щоб запобігти потрапляння 

пухирців повітря.  

Мікроскопію і фотографування препаратів проводили з використанням 

мікроскопа "Swift Instruments International", доукомплектованого цифровою 

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

"TopViev 3.2". 

Морфометричні  дослідження щитоподібних залоз (висоту тироцитів) 

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

дослідних тварин  проводили  за допомогою комп’ютерної програми 

UTHSCSA ‖Image Tool for Windows. Version 2.00―  (USA). 
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Статистичну обробку даних  здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Office Exсel 2003 та STATISTICA. 6 (USA) [20] із 

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. 

 

2.5. Метод дослідження напівтонких (1-2 мкм)  зрізів  

Очні яблука поміщали у 4%  розчин формаліну. Для дегідратації і 

підготовки до просякнення водонерозчинними смолами відмиті від залишків 

фіксаторів фрагменти очних яблук проводили через спирти висхідної 

концентрації та абсолютний ацетон. Схема проведення в розчинах етилового 

спирту: 40 % - три свіжі порції по 10 хвилин; 70 % - три свіжі порції по 10 

хвилин; 96 % - дві свіжі порції по 20 хвилин. Схема проведення в ацетоні: 

ацетон марки ―особливо чистий‖ (абсолютно чистий) – шість свіжих порцій 

по 15 хвилин. Потім матеріал поміщали в суміш епоксидних смол епон – 

аралдит. Склад водонерозчинного заливного середовища (смоли) містить 

епон 812 і аралдіт у наступному співвідношенні  [128]: 

1) Епон – 5 мл 

2) Аралдіт М - 3мл 

3) DDSA - 11мл  (2-Dodecenylsuccinic anhydride) 

4) Дибутилфталат - 0,4мл 

5) DPM -30 - 15 крапель [2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol]  

Блоки поміщали в епон – аралдіт шляхом проведення через розчини 

зростаючої концентрації смоли (схема проведення: суміш ацетону і смоли у 

співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і смоли 

у співвідношенні 1:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; чиста смола – 

одна свіжа порція на дванадцять годин при кімнатній температурі). Для 

кращого просякнення матеріал разом із сумішшю смола – ацетон ставили у 
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гнізда електровертушки з 10 обертами на хвилину. Потім блоки тканин 

поміщали шляхом самовтоплення в епон – аралдіт, що знаходився в 

гліцеринових капсулах. Полімеризацію матеріалу проводили поетапно при 

температурі 36, 45, 60°С упродовж 24 годин при кожному температурному 

режимі. 

Виготовлення напівтонких зрізів, товщиною 1 – 2 мкм,  здійснювали на 

ультрамікротомі УМТП - 3М за допомогою скляних ножів, виготовлених на 

приладі ССН – 1. Маніпуляції з напівтонкими зрізами проводили під 

бінокулярною лупою (мікроскопом). Зрізи групували на предметному склі 

шляхом переміщення їх у краплі води.  Воду відсмоктували мікропіпеткою. 

Зрізи підсушували кілька хвилин для забезпечення їхнього прикріплення до 

скла. Напівтонкі зрізи фарбували толуїдиновим синім.  

Фарбування напівтонких зрізів толуїдиновим синім. Розчин барвника 

являє собою 1  % толуїдиновий синій у розчиннику, що містить 15 % етанолу 

і 15 % гліцерину.  Після розчинення барвника (витримування 1-2 доби) 

нерозчинний матеріал видаляли центруванням упродовж 15 хв при 3000 

об/хв. Для приготування робочого розчину барвника до 100 мкл розчину 

толуїдинового синього додавали 20 мкл 0,1М ТРІС, незначний осад видаляли 

центригуванням 5 хв при 1500 об/хв. На зрізи наносили барвник, так щоб 

вони знаходилися в товщі краплі барвника,  а не плавали на поверхні, та 

витримували 70 хв. Барвник видаляли мікропіпеткою, зрізи ополіскували 

водою від надлишку барвника, висушували та заключали в канадський 

бальзам. Клітинні елементи рогівки та сітківки забарвлювалися в синій колір 

різної інтенсивності.  

 

2.6.  Гістохімічні методи дослідження  

         Виявлення глікогену з допомогою PAS-реакції. Гістохімічні дослідження 

очного яблука здійснювали за допомогою PAS-реакції [19, 71]. Напівтонкі 

зрізи товщиною 1 мкм отримували на ультрамікротомі УМПТ-3М, 
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наклеювали на предметні скельця, обробляли в трьох порціях ксилолу 

впродовж 1 год,  через розчину етанолу низхідної концентрації  доводили до 

води. Окислювали протягом 15 хв в 1% йодній кислоті (HJO4) та промивали в 

дистильованій воді. Отримані зрізи  інкубували 45 хв у реактиві Шиффа. 

Промивали в двох порціях (по 2 хв у кожній) свіжоприготованого розчину 

метабісульфіту калію (до 5 мл 10% розчину K2S2O5 додавали 5 мл 1М HCl та 

водою доводили до 100 мл). Після цього зрізи промивали в двох порціях 

дистильованої води. Здійснювали також дофарбування отриманих зрізів у 

суміші рівних об'ємів 1% розчину метиленового синього та 1% розчину бури 

(Na2B4O7·10H2O), злегка підігрівали скло на спиртовому пальнику. Отримані 

препарати заключали в полістирол. Контроль реакції здійснювали шляхом 

окислення гліканів HJO4, після обробки наносили реактив Шиффа. 

Забарвлення альціановим синім. Депарафіновані зрізи проводили через 

спирти спадаючої концентрації до дистильованої води. Зафарбовували в 

свіжо фільтрованому в 1 % розчині альціанового синього 8 GX (1 %) в 3%-ній 

оцтовій кислоті  (рН 2,5) протягом 30 хв. Промивали у проточній воді (5 хв.) з 

наступним зневодненням в спиртах зростаючої концентрації, просвітленням у 

ксилолах та заключенням у канадський бальзам [39]. Слабокислі 

сульфатовані мукоїдні речовини, гіалуронова кислота та сіаломуцини 

зафарбовуються в темно-синій колір. Сильнокислі сульфатовані муцини не 

зафарбовуються  або зафарбовуються слабо [39]. 

 

2.7. Електронно-мікроскопічні методи дослідження 

Із метою вивчення ультраструктури очних яблук одночасно з відбором 

проб для гістологічних досліджень  застосовували метод електронної 

мікроскопії: фрагменти очних яблук одразу поміщали у велику краплю 2% 

розчину OsO4 у фосфатному буфері (pH 7,36) [154], формували з них 

фрагменти розміром 1 мм³. Зафіксовували протягом 2 годин у 2% розчині 

OsO4 . Після цього їх промивали вищезгаданим буферним розчином 4 рази 

протягом 1 год. Із метою дегідратації і підготовки до просочування 
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гідрофобними смолами отримані  проби проводили через спирти висхідної 

концентрації і абсолютний ацетон. Отриманий матеріал інкубували в двох 

порціях пропіленоксиду і просочували сумішшю епоксидних смол епон-

аралдит [71]. Ультратонкі зрізи виготовляли за допомогою ультрамікротома 

УМПТ-3М, монтували на опорні сітки та контрастували в 2% розчині 

уранілацетату. Аналіз та фотодокументування здійснювали при допомозі 

електронного мікроскопа УЕМВ 100К (Україна) із прискорювальною 

напругою 75 кВ. У дослідженнях ультраструктури очних яблук 

консультативну допомогу надавав канд.біол.наук В.І. Ковалишин. 

  

2.8. Метод обробки зрізів лектинами, міченими пероксидазою 

Для ідентифікації глікокон’югатів використовували набір із 6-ти 

лектинів мічених пероксидазою (табл. 2.1). 

Таблиця2. 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  

 



 

 

60 

Лектини виготовлені д.фарм.н. В.О. Антонюком із сировини 

Карпатського регіону в лабораторії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Концентрацію лектинів для інкубації 

спочатку відпрацьовували на гістологічних препаратах нирки щурів. Нами 

встановлено, що найбільш оптимальна концентрація 50 мкл лектина на 1мл 

ЗФР.  

При використанні залитого в парафінові блоки гістологічного 

матеріалу очних яблук  виготовляли серійні зрізи, які поміщали на чисті, 

попередньо знежирені та небілковані предметні скла, висушували впродовж 

доби при 42ºС у сушильній шафі та  обробляли лектин-пероксидазними 

кон’югатами  з наступною візуалізацією їхніх рецепторів діамінобензидином 

як описано раніше [40]. 

Препарати депарафінували в трьох порціях ксилолу (3х10хв), 

переносили в 96º етанол (10 хв),  розчин метанолу з додаванням 0,3 % Н2О2 -  

(30 хв), спирт 70º (10 хв). Після спиртів скельця промивали в двох порціях 

забуферного інкубаційного розчину (рН 7,2 – 7,4) по 10 хв.  Після цього на 

зрізи наносили мічений пероксидазою лектин у концентрації 50 мкг/мл та 

інкубували впродовж 60 хв.  

При цьому використовували мінікамеру для гістохімічних досліджень, 

на дно наливали невелику кількість дистильованої води, випаровування якої 

при закритій скляній покришці запобігало висиханню зрізів. Далі препарати 

промивали в двох порціях ЗФР (2х 10хв). 

Для візуалізації  місць зв’язування лектину на зрізи наносили розчин – 

хромогену, який містив 0,05 % 3,3׳ – диамінобензидину тетрагідрохлориду і 

0,015 % Н2О2 у ЗФР. Час проявлення для різних лектинів був у межах від 0,5 

до 5 хв, реакцію зупиняли зануренням зрізів у дистильовану воду. 

Довша інкубація зрізу з хромогеном недоцільна, оскільки 

припиняється утворення преципітату, різко підвищується забарвлення фону 

та ймовірність виникнення артефактів [40]. 
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Після дегідратації у спиртах та просвітлення в трьох порціях ксилолу 

препарати заключали в канадський бальзам. Місця зв’язування відповідних 

лектинів визначали за наявністю коричневого осаду. 

   Інтенсивність реакції оцінювали напівкількісно в плюсах: - відсутність 

зв’язування,  + слабке зв’язування, + + помірне зв’язування, + + + інтенсивне 

зв’язування. 

   Для контролю специфічності гістохімічних реакцій зрізи обробляли 

лектином у присутності 0,5 … 1,0 ммоль/л відповідного вуглевода інгібітора, 

виключаючи зі схеми обробки препаратів один із компонентів (лектин, 

пероксидазу, диамінобензидин) або обробляли гістологічні зрізи лектинами 

після їхньої попередньої інкубації у 1 % розчині НІO4 протягом 30 хв, при 

цьому відбувається окислення глікокон’югатів. Підтвердженням 

специфічності реакцій служив від’ємний результат забарвлення при 

виключенні лектина з процедури обробки препарата або після окислення 

вуглеводних залишків глікокон’югатів за допомогою НІO4. [104]. 

Мікроскопію і фотографування препаратів проводили з використанням 

мікроскопа "Swift Instruments International", доукомплектованого цифровою 

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

"TopViev 3.2". 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ЗАГАЛЬНОМОРФОЛОГІЧНІ, ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ТА 

ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА  

НА ТЛІ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРОЗУ  

ІНДУКОВАНОГО МЕРКАЗОЛІЛОМ 

 

3.1. Морфологічні особливості рогівки та сітківки очного яблука 

щурів на тлі екзогенного гіпотирозу, індукованого мерказолілом 

 Для підтвердження досягнення  гіпотироїдного статусу здійснювали 

контроль функції щитоподібної залози шляхом дослідження її 

морфометричних параметрів та визначенням гормонів Т3 та Т4. Дослідження 

щитоподібних залоз контрольних та експериментальних тварин показало, що 

у щурів з експериментальним гіпотирозом макроскопічно щитоподібні 

залози збільшувалися в 2-3 рази, у порівнянні з контрольної групою, 

мікроскопічно – тироїдні фолікули набували неправильної складчастої 

форми, не містили колоїду або ж він був присутній у малих кількостях, 

кубічний тироїдний епітелій контрольної групи  набував циліндричної форми 

в досліді (рис. 3.1).  

А Б  

Рис. 3.1. Морфологія щитоподібної залози щурів. Зафарбування 

гематоксиліном та еозином. Зб.:х150. А – контроль. Б – експериментальний 

гіпотироз. 1 – фолікули; 2 – колоїд; 3 – тироцити.  

1 

2 

3 
2 

1 
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Так, у щурів контрольної групи висота тироцитів була в межах 

(9,31±0,49) мкм, тоді як у дослідних тварин висота цих клітин дорівнювала 

(13,29±0,29) мкм, р<0,001; також спостерігалася гіперплазія тироцитів та  

гіперемія органа.   

Дослідження вмісту тироїдних гормонів у сироватці крові при 

експериментальному гіпотирозі, індукованому мерказолілом, показало, що 

їхній рівень знижувався; зокрема Т3 знижувався від (1,22±0,11) нмоль/л до 

(1,04±0,13) нмоль/л, р<0,01;  Т4 – від (55,0±3,39) нмоль/л до (40,67±3,6) 

нмоль/л,  р<0,01.  

        Дослідження гістологічних препаратів очного яблука контрольних 

тварин зафарбованих гематоксилін-еозином виявило типову будову: три 

оболонки (зовнішню, середню та внутрішню), передню та задню камери,   

кришталик та склисте тіло.  Рогівка має 5 шарів (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. Загальна морфологія рогівки контрольних тварин. 

Зафарбування гематоксиліном та еозином. Зб.:х600. 1 – епітеліоцити 

базального шару переднього епітелію рогівки; 2 – прибазального шару; 3 – 

проміжного шару; 4 – поверхневого шару; 5 – власна речовина рогівки; 6 – 

кератоцити.  
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Передній багатошаровий незроговілий епітелій, передня межова 

пластинка, власна речовина рогівки, задня межова пластинка та задній – 

одношаровий плоский епітелій (ендотелій). Склера (білкова оболонка) 

утворена  пластинчастою сполучною тканиною, між пластинками  якої 

залягають фібробласти. Передня поверхня склери вкрита кон’юнктивою з 

прилеглими тканинами очної ямки. Білкова оболонка поєднана з 

епісклеральною пухкою сполучною тканиною з великою кількістю судин. 

Між очним яблуком і кістковою тканиною орбіти знаходяться сльозові 

залози, жирова, щільна сполучна та м’язова тканини. 

Судинна оболонка включає три складові частини: власне судинну 

оболонку, війкове тіло та райдужку. Відростки війкового тіла вкриті 

двошаровим епітелієм.  Поверхневий шар прозорий, розвивається з нервової 

тканини, а нижній – є похідним пігментного епітелію сітківки. Між рогівкою 

і райдужкою розташована передня камера ока, між райдужкою, 

кришталиком, відростками війкового тіла та війковою зв’язкою – задня 

камера ока. Кришталик вкритий сполучнотканииною капсулою, під якою 

розташований одношаровий кубічний епітелій, який у ділянці екватора стає 

високим призматичним і формує росткову зону кришталика. 

Дослідження структурних компонентів очного яблука  на тлі гіпотирозу, 

індукованого мерказолілом, показало, що в рогівці відбувається 

кератинізація поверхневого шару епітелію та його  локальне відшарування 

(рис. 3.3). У базальному шарі переднього епітелію рогівки зміна форми 

клітин та пікноз ядер,  гіпертрофія окремих клітин  базального шару, 

просвітлення їхньої цитоплазми та відшарування від базальної мембрани.  У 

прибазальному шарі в окремих клітинах помітно пікноз ядер та дистрофічні 

зміни цитоплазми (рис. 3.3). У проміжному шарі спостерігаються явища 

апоптозу в окремих епітеліоцитах. У власній речовині рогівки 

задокументовано  набряк, розшарування  колагенових пластинок (рис. 3.3) та  

лімфоцитарну   інфільтрацію, особливо, у ділянці розширеного  венозного  
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синуса, а також локальне відшарування  ендотелію передньої камери і 

обмежувального епітелію райдужки та інфільтрацію лімфоцитами війкового 

тіла.  Також виявлено збільшення  товщини рогівки.  

  

 Рис. 3.3. Загальна морфологія рогівки щурів з експериментальним 

гіпотирозом. Зафарбування гематоксиліном та еозином. Зб.:х600. 1 – зміна 

форми клітин та пікноз ядер епітеліоцитів базального шару; 2 – кератинізація 

епітеліоцитів поверхневого шару епітелію та його  локальне відшарування.  

 

Так, товщина рогівки контрольних тварин була в межах (198,32±3,32) 

мкм, тоді як у щурів з експериментальним гіпотирозом її товщина 

збільшувалася  до (223,03±5,85) мкм, р<0,01.  

Сітківка щура має аналогічну будову до сітківки людини та утворена 

десятьма шарами: пігментний шар (представлений одним шаром плоских 

клітин, ядра останніх із незначним вмістом гетерохроматину),  

фотосенсорний шар (колбочки і палички), зовнішня межова перетинка; 

зовнішній ядерний шар, зовнішній сітчастий шар (порівняно вузький), 

внутрішній ядерний шар, внутрішній сітчастий шар (порівняно широкий), 

гангліонарний шар (клітини різних розмірів, які розташовуються на різних 

1 

2 
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рівнях, містять ядра з невеликою кількістю гетерохроматину),  шар нервових 

волокон, внутрішня межова перетинка (рис. 3.4 А, Б).  

А  

Б  

Рис. 3.4. Загальна морфологія сітківки контрольних щурів. 

Зафарбування гематоксиліном та еозином. Зб.:х600. А,Б: 1 – фотосенсорний 

шар; 2 – зовнішній ядерний шар; 3 – зовнішній сітчастий шар; 4 – внутрішній 

ядерний шар; 5 – внутрішній сітчастий шар; 6 – гангліонарний шар; 7 – шар 

нервових волокон. 
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На тлі гіпотирозу, у сітківці  спостерігали  підвищену оксифілію в 

зовнішньому сегменті паличок і колбочок (відстежуються ділянки їхнього 

розшарування), у місцях синапсів між горизонтальними і фотосенсорними 

нейронами, амакриновими та гангліонарними нейронами, чітко виражена 

зовнішня межова перетинка (рис. 3.5 А, Б).   

 А   

Б  

Рис. 3.5. Загальна морфологія сітківки на тлі гіпотирозу. Зафарбування 

гематоксиліном та еозином. Зб.:х600. А,Б: Набряк сітківки (1), дегенеративні 

зміни нейронів внутрішнього ядерного шару (2). 

1 2 
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Поряд із вищеозначеним  спостерігали  набряк сітківки, дегенеративні 

зміни у фотосенсорному шарі, окремих нейронах внутрішнього ядерного 

шару, перицилюлярний набряк у гангліонарному шарі  (рис. 3.5 А, Б) та 

зміну товщини шарів сітківки (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Морфометричні показники товщини шарів сітківки 

контрольних та тварин з експериментальним гіпотирозом 

Шари сітківки 

 

Контроль, M±m, 

мкм 

Гіпотироз, 

M±m, мкм 

Фотосенсорний шар (ФСШ) 35,28±1,11 24,88±0,27*** 

Зовнішній ядерний шар (ЗЯШ) 39,61±1,51 41,24±0,64 

Зовнішній сітчастий шар (ЗСШ) 11,27±0,54 10,85±0,84 

Внутрішній ядерний шар (ВЯШ) 29,28±0,65 27,96±0,97 

Внутрішній сітчастий шар (ВСШ) 54,69±1,79 45,44±3,16* 

Гангліонарний шар та шар 

нервових волокон (ГШ+ШНВ) 

17,45±0,63 42,07±2,8*** 

Загальна товщина сітківки 197,22±1,61 195,35±3,95 

Примітка:*–р<0,05, **–р<0,01, ***–р<0,001, порівняно з контрольною 

групою. 

 

Найбільш виражені  зміни стосувалися  товщини фосенсорного шару,  

який був  тоншим в 1,4 раза,  порівняно з  контрольними  тваринами, а також 

товщина гангліонарного шару разом з шаром нервових волокон 

збільшувалась у 2,4 раза, порівняно з показниками контрольної групи 

(р<0,001), (рис. 3.6). Разом із тим,  морфометричні параметри загальної 

товщини сітківки дослідних тварин майже не відрізнялися від таких як у 

контрольних тварин. Стоншення фотосенсорного шару  поєднувалося з  

потовщенням гангліонарного шару разом із шаром нервових волокон і тому 
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загальна товщина сітківки практично не відрізнялася у тварин дослідної і 

контрольної груп.  
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Рис. 3.6. Динаміка змін товщини шарів сітківки на тлі 

експериментального гіпотирозу. 

 

На тлі екзогенного гіпотирозу мали місце також  зміни деструктивного 

характеру у сльозових залозах (Гардерова залоза) та інтенсивна інфільтрація 

їх лімфоцитами (рис. 3.7). 

    

Рис. 3.7. Сльозова залоза (Гардерова залоза) дослідних тварин. Зб.х150. 

Зафарбування гематоксиліном та еозином. Інфільтрація лімфоцитами (1). 

1 

1 

1 
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***  
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Одночасно спостерігалася інфільтрація лейкоцитами кон'юнктивальної 

частини повіки та збільшення кількості жирової тканини біля кісткової 

частини орбіти.  

Проведені морфологічні дослідження структурних компонентів очного 

яблука показали негативний вплив екзогенного гіпотирозу, індукованого 

мерказолілом, на функціональні апарати очного яблука щурів. 

Найбільш виражені морфологічні зміни діагностувалися в рогівці і 

проявлялися  кератинізацією і локальним відшаруванням поверхневих шарів 

переднього епітелію, набряком та інфільтрацією лімфоцитами сполучної 

тканини  навколо розширених венозних синусів  рогівки, локальними 

відшаруваннями ендотелію передньої камери.  Паралельно спостерігалася 

незначна інфільтрація лімфоцитами війкового тіла, дегенеративні зміни 

паличок і колбочок, нейронів внутрішнього ядерного шару сітківки,  

епітеліоцитів сльозової залози та її інтенсивна лімфоцитарна інфільтрація 

[84]. 

 

3.2. Електронно-мікроскопічне дослідження  рогівки щурів  за умов 

експериментального гіпотирозу 

При вивченні ультратонких зрізів рогівки ока інтактних  щурів під 

трансмісійним електронним мікроскопом чітко ідентифікується 

багатошаровий плоский незроговілий епітелій (передній епітелій рогівки), 

базальна мембрана епітелію, передня межова пластинка, строма, задня 

межова пластинка, ендотелій передньої камери ока. Багатошаровий  плоский 

незроговілий епітелій складається з базальних, проміжних та поверхневих 

клітин. Базальні клітини мають циліндричну форму, тоді як проміжні – 

полігональної форми, а поверхневі – плоскої видовженої форми. Базальні 

клітини своєю довгою віссю зорієнтовані перпендикулярно до базальної 

мембрани (рис. 3.8 А). Проміжні клітини розташовані поверх базальних 

клітин та утворюють 2-3 шари (рис 3.8 В). Поверх проміжних клітин, ближче 

до периферії рогівки, розташовані плоскі видовженої форми поверхневі 



 

 

71 

клітини (рис. 3.8 Г). Вони, як і проміжні клітини, зорієнтовані своєю довгою 

віссю в системі клітин епітелію паралельно до базальної мембрани. 

Характерно, що епітеліальні клітини рогівки гетероморфні не тільки за своєю 

формою і вмістом, але й електронною щільністю цитоплазми і ядра. Базальні 

клітини, як правило, мають середню електронну щільність, тоді як проміжні 

– високу електронну щільність, а поверхневі – низьку. Ядерно-

цитоплазматичне співвідношення  найбільше в проміжних клітинах, тоді як у 

базальних і поверхневих – зміщене в бік цитоплазми. Ядра таких клітин 

овальної форми та наповнені гомогенними масами еухроматину (рис. 3.8 

А,Б), серед яких містяться, переважно, два ядерця невеликих розмірів. 

Периферійні частини ядра відмежовані від цитоплазми ядерною оболонкою в 

якій контурують внутрішня та зовнішня ядерні мембрани. Зовнішня ядерна 

мембрана в окремих ділянках поєднана з дрібними каналами гранулярної 

ендоплазматичної сітки.  

У цитоплазмі зосереджені у великій  кількості рибосоми і полісоми, 

поодинокі дрібні мітохондрії та дрібні електронно-щільні  включення.  

Найбільша присутність електронно-щільних  включень ідентифікується в 

цитоплазмі проміжних клітин епітелію рогівки (рис. 3.8 В). Тоді як у 

поверхневих клітинах ці утвори виявляються у складі вакуоль.  Клітини 

переднього епітелію рогівки поєднані між собою системою міжклітинних 

контактів. Для базальних клітин характерний контакт за типом замка,  тут 

також  присутні десмосомні контакти. Базальна плазмолема цих клітин 

прилягає до базальної мембрани, і з’єднується з нею напівдесмосомами.  

Найбільша насиченість  десмосом  характерна  між проміжними клітинами, 

цитоплазма яких насичена пучками тонофіламентів.  Десмосоми між 

поверхневими клітинами рогівки дезорганізовані, а міжклітинний простір 

розширений та заповнений речовиною  дуже низької електронної щільності. 

 Базальна мембрана переднього епітелію  рогівки неперервна, тонка та  

високої електронної щільності. До базальної мембрани переднього епітелію   
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прилягає високої електронної щільності  передня межова пластинка,  яка 

утворена колагеновими фібрилами. У складі передньої межової пластинки  

виявляються безмієлінові нервові волокна в супроводі нейролемоцитів (рис. 

3.8 Б).  

    А  Б  

     В  Г  

Рис. 3.8. Ультраструктура переднього епітелію та строми рогівки ока 

інтактних  щурів. Зб.х6000. А –  клітини базального шару переднього 

епітелію. Б – безмієлінові нервові волокна у складі передньої межової 

пластинки. В – клітини  базального та проміжного шарів. Г – 

електроннощільні клітини проміжного шару та електронносвітлі поверхневі 

клітини переднього  епітелію.  

 

Простір строми рогівки під  передньою межовою пластинкою 

заповнений пучками колагенових волокон, що згруповані в колагенові 

пластинки.  Сусідні пучки колагенових волокон у межах пластинок 

зорієнтовані під різними кутами і  зберігають паралельне розташування 

відносно поверхні ока. Між пластинками колагенових волокон локалізуються 
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кератоцити видовженої форми, що формують  розгалужені, що видно на (рис. 

3.9) відростки. Кератоцити оточені вузькими елекронносвітлими прошарками 

основної речовини. Ядра кератоцитів фестончастої форми (рис. 3.9 А), у 

цитоплазмі присутні дрібні гранули.  Між пластинками колагенових волокон 

строми рогівки ідентифікуються  пучки безмієлінових нервових волокон 

(рис. 3.9 Б) та  окремі кератоцити з ознаками апоптозу (рис. 3.9В). Задня 

межова пластинка, прилягає до шару плоских, полігональної форми, 

ендотеліальних клітин  передньої  камери  ока (рис. 3.9 Г).   

    А  Б  

    В  Г  

Рис. 3.9. Ультраструктура строми та ендотелію передньої камери ока 

інтактних щурів. А–строма рогівки; кератоцит в оточенні 

сполучнотканинних пластинок. Зб.х6000. Б–безмієлінові нервові волокона, 

між сполучнотканинними пластинками строми. Зб.х6000. В–кератоцит на 

стадії апоптозу. Зб.х8000. Г–задня межова пластинка та ендотелій передньої 

камери ока. Зб.х6000. 
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Товщина її приблизно така як і передньої межової пластинки, але 

значно  вища електронна щільність. Ядра ендотеліальних клітин значних 

розмірів, заповнені масами еухроматину, містять переважно одне ядерце. 

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення в ендотеліальних клітинах зміщене 

в бік ядра.   

За умов експериментального гіпотирозу серед базальних клітин 

поверхневого епітелію переважають  клітини високої електронної щільності 

(рис. 3.10 А). Такі клітини  містять електроннощільні, фрагментовані ядра, 

від окремих периферійних ділянок таких ядер у цитоплазму простягаються 

електроннощільні пальцеподібної форми тяжі. Останні утворюють 

своєрідний лабіринт, ззовні огорнутий електронносвітлими прошарками, що 

поєднані з вакуолями. Означені морфологічні ознаки, правдоподібно, 

характерні для  апоптозу. Органели не ідентифікуються, тоді як значні  

ділянки гіалоплазми наповнені скупченнями преципітатів і коагулятів. 

Міжклітинні контакти між електроннощільними базальними клітинами 

проявляються у вигляді частково фрагментованих скупчень матеріалу 

мембранних компонентів, демосом та  тонофібрил. Ділянки плазмолеми в 

регіоні напівдесмосом дезорганізовані. Базальна мембрана стоншена та 

розпушена. У цьому шарі також трапляються клітини середньої електронної 

щільності та кубічної форми (рис. 3.10 Б). У цитоплазмі таких клітин  

ідентифікується  дезорганізована гранулярна ендоплазматична сітка. Ядра 

останніх наповнені масами ампліфікованого хроматину та невеликим за 

розмірами електроннощільним ядерцем. Міжклітинні з’єднання між 

базальними клітинами середньої електронної щільності представлені 

частково дезорганізованими контактами типу замка і  десмосомами. 

Спостерігається  також дезорганізація цитоплазми проміжних клітин. Ядра їх 

гіпертрофовані та наповнені електроннощільними масами гетерохроматину. 

Їхні периферійні ділянки   утворюють, вирости; окремі з яких  мають форму 

кулькоподібних утворів високої електронної щільності, що занурені в 



 

 

75 

перинуклеарний простір, або в цитоплазму. Такі морфологічні ознаки  ядер  

характерні для апоптозу. Міжклітинні контакти між проміжними клітинами 

дещо змінені та представлені значної товщини суцільними масами 

електроннощільного матеріалу дезорганізованих сусідніх  мембран.  

Поверхневі клітини, в складі епітелію рогівки мають низьку 

електронну щільність та  гіпертрофовану цитоплазму. Їхні ядра  здебільшого 

з ознаками лізису (рис. 3.10 Г). До базальної мембрани переднього епітелію 

прилягає середньої електронної щільності передня межова пластинка (рис. 

3.10 А, 3.10 Б), яка містить частково фрагментовані колагенові фібрили.    

А Б  

В Г  

Рис. 3.10. Ультраструктура переднього  епітелію рогівки  щура  на тлі 

гіпотирозу Зб.х8000. А –  базальна клітина епітелію високої електронної 

щільності (1), що поєднана напівдесмосомами з базальною мембраною. 

Передня межова пластинка дезорганізована. Б – базальні клітини середньої 

електронної щільності та кубічної форми (2). В – дезорганізовані проміжні 

клітини епітелію (3). Г –  поверхневі клітини епітелію рогівки низької 

електронної щільності (4). Зб.х6000. 
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Колагенові пластинки  строми розділені електронносвітлими 

прошарками основної речовини. До периферійних ділянок розшарованих 

колагенових пластинок прилягають кератоцити. Окремі з них мають велике 

електроннощільне ядро та електронносвітлу дезорганізовану цитоплазму, що 

наповнена значною кількістю дрібних гранул (рис. 3.11А). В  окремих 

кератоцитах спостерігається дезорганізація цитоплазми (рис. 3.11Б).  В 

основній речовині присутні елементи клітинного детриту та пучки 

дезорганізованих безмієлінових волокон (рис. 3.11В). Задня межова 

пластинка  тісно  зв’язана як із колагеновими волокнами строми, так з  

ендотеліальними клітинами передньої камери ока  (рис. 3.11 Г).   

А Б   

В Г  

Рис. 3.11. Ультраструктура строми рогівки за умов гіпотирозу Зб.х8000. 

А – дезорганізований кератоцит в оточенні колагенових фібрил (1). Б – 

кератоцит з ознаками апоптозу (2). В – пучок дезорганізованих безмієлінових 

нервових волокон (3) в оточенні хаотично розміщених колагенових волокон. 

Г – задня межова пластинка високої електронної щільності (4) та 

гіпертрофовані ендотеліоцити (5) передньої камери ока. Зб.х6000. 
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Ендотеліоцити передньої камери, переважно, мають два ядра, і 

наповнені гомогенними масами ампліфікованого хроматину. Їхня 

електронносвітла цитоплазма  містить  значну кількість вакуоль, рибосом, 

полісом, дрібних електроннощільних гранул.  На люменальній  поверхні 

ендотелію присутні  мікроворсинки, окремі з яких  на етапах десквамації в 

простір передньої камери ока [80].  

 

3.3. Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов 

експериментального гіпотирозу 

Вивчення сітківки інтактних щурів з використанням трансмісійної 

електронної  мікроскопії показало, що вона має типову будову характерну 

для сітківки людини і утворена десятьма шарами. Пігментний шар сітківки 

контактує з базальним комплексом та хоріокапілярним шаром власне 

судинної оболонки (рис. 3.12 А). Останній утворений клітинами з 

цитоплазмою середньої електронної щільності, ядра  овальної форми з 

невеликою кількість гетерохроматину, котрий прилягає до ядерної ламіни і  

нуклеолеми. У цитоплазмі невелика кількість органел, серед яких 

переважають мітохондрії,  присутні  також меланосоми різних розмірів і 

різної електронної щільності. На поверхні  пігментних клітин зі сторони 

паличок і колбочок присутні короткі відростки.  

Фотосенсорний шар сітківки утворений дендритами першого нейрона, 

що мають витягнуту  форму (палички) або більш округлу (колбочки). 

Палички утворені замкнутими дисками плазмолеми (рис. 3.12 Б). Зовнішній 

ядерний шар утворений тілами першого нейрона, що містять ядра різних 

розмірів з різною кількістю гетерохроматину (рис. 3.12 В). Зовнішній 

сітчастий шар  досить вузький і утворений аксонами першого нейрона, 

дендритами другого нейрона та відростками променевих гліоцитів (клітин 

Мюллера). Аксони містять дрібну зернистість та поодинокі мітохондрії. 

Внутрішній ядерний шар сформований  тілами другого нейрона, що мають 
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ядра різних розмірів та форми з невеликою кількістю гетерохроматину. Ядра 

оточені електронно-світлою цитоплазмою з невеликою кількістю органел. 

Тут присутні тіла амакринних та горизонтальних клітин (рис. 3.12 Г).  

А  Б  

В  Г  

 

Рис. 3.12. Ультраструктура сітківки тварин контрольної групи. А,В,Г– 

Зб.х6000; Б – Зб.х18000. А – фрагмент власне судинної оболонки (1) та 

пігментного шару сітківки (2). Б – зовнішній сегмент паличкового нейрона 

(3). В – зовнішній ядерний шар (4). Г – внутрішній ядерний шар (5). 

 

Внутрішній сітчастий шар широкий і формує синапси, утворені 

відростками з електронно-світлою цитоплазмою та цитоплазмою середньої 

електронної щільності, в якій присутні електронно-щільні пухирці та 

мітохондрії (рис. 3.13 А). Гангліонарний шар представлений нейронами 

різної форми та  різних розмірів, здебільшого великими, зі світлою 

цитоплазмою та помірною кількістю органел, серед яких переважають 

мітохондрії. Ядра  таких клітин містять невелику кількість гетерохроматину 
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та електронно-щільне ядерце (рис. 3.13 Б). Шар нервових волокон утворений 

аксонами  третього нейрона з світлою аксоплазмою і невеликою кількістю 

мітохондрій. У цьому шарі присутні гемокапіляри, просвіт яких заповнений 

плазмою крові. Внутрішня межова перетинка у вигляді гомогенної смужки 

утворена відростками променевих гліоцитів. 

 

А  Б   

Рис. 3.13. Ультраструктура сітківки тварин контрольної групи. А – 

внутрішній сітчастий шар, відростки променевих гліоцитів (1). Зб.х14000. Б – 

гангліонарний шар та  гемокапіляр (2) у шарі неврових волокон. Зб.х6000.  

 

На тлі екзогенного гіпотирозу індукованого мерказолілом,  у сітківці 

спостерігалися зміни деструктивного характеру. Так, у пігментному епітелії  

задокументована дезорганізація цитоплазми з  присутністю дрібних вакуоль 

та  мітохондріями підвищеної електронної щільності з дезорганізованими 

кристами. У цитоплазмі виявлялися поодинокі лізосоми  та електронно-

щільні включення різних розмірів та форми (рис. 3.14 А). У просвітах 

розширених гемокапілярів  судинної оболонки спостерігається агрегація 

еритроцитів та тромбоцитів з адгезією еритроцитів до виростів 

ендотеліоцитів. Ядра останніх  з інвагінаціями каріолеми і щільно укладеним 

гетерохроматином (рис. 3.14А). Локально дезорганізований зовнішній 

сегмент паличок і колбочок (рис. 3.14Б), позбавлений плазмолеми (рис. 

3.14В). Внутрішній сегмент колбочок, у ділянці еліпсоїда, містить 

мітохондрії з вакуолізованим матриксом, дезорганізованими кристами та 
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ознаками гіпертрофії (рис. 3.14Г). Навколо ядер фотосенсорних нейронів 

ідентифікуються мітохондрії з просвітленим матриксом  та відсутніми 

кристами (рис. 3.14 Д). У внутрішньому ядерному шарі (рис. 3.14 Е) присутні 

 A Б

В Г  

Д  Е  

 

Рис. 3.14. Ультраструктура сітківки щура при експериментальному 

гіпотирозі. А – гемокапіляр  власне судинної оболонки (1), зб. х 8000.  Б – 

ділянки змін деструктивного характеру в колбочках і паличках (2), зб. х 4000. 

В – зовнішній сегменти колбочок і паличок (3), зб. х10000. Г – еліпсоїд 

внутрішнього сегменту колбочок (4), зб. х8000. Д – зовнішній ядерний шар 

(5), зб. х6000. Е – внутрішній ядерний шар (6), зб. х6000.   
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нейрони з різним ядерно-цитоплазматичним співвідношенням. Тут 

ідентифікуються нейрони як із дезорганізованою цитоплазмою,  витягнутим 

ядром та малою кількістю органел, так і нейрони з електронно-світлою 

цитоплазмою та значною кількістю мітохондрій овально-округлої форми. 

Поміж останніх локалізуються нейрони з цитоплазмою середньої електронної 

щільності.  У таких клітинах також присутні дрібні і електронно-щільні 

включення та  поодинокі мітохондрії,  поряд з якими видно поперечно зрізані 

відростки (рис. 3.15 А). Клітини з вищеописаними морфологічними 

ознаками, правдоподібно, є амакринними нейронами.  

       У гангліонарному шарі вирізняються клітини як з електронно-світлою 

цитоплазмою та значною кількістю мітохондрій (рис. 3.15 Б), біля таких 

нейронів присутні гемокапіляри. У цьому шарі  є нейрони з дезорганізованою 

електронно-світлою цитоплазмою та малою кількістю органел (рис. 3.16А).  

Цитоплазма гангліонарних нейронів дрібнозерниста та містить мітохондрії 

різної форми. Між аксонами гангліонарних нейронів видно відростки 

променевих гліоцитів (рис. 3.16 В).  У шарі нервових волокон присутні 

гемокапіляри зі звуженим просвітом та периваскулярним набряком (рис. 

3.16Б,Г). 

    А  Б  

Рис. 3.15. Ультраструктура сітківки щура при експериментальному 

гіпотирозі. Зб.х6000. 

А – амакринний нейрон (1) з ділянками просвітленої та вакуолізованої 

цитоплазми. Б – деструктивні процеси в цитоплазмі нейронів гангліонарного 

шару (2). 

1 

2 



 

 

82 

    А Б  

     В Г  

Рис. 3.16. Ультраструктурна організація сітківки щура при 

експериментальному гіпотирозі. 

А – деструктивні процеси в цитоплазмі нейронів гангліонарного шару  та 

втрата цілісності плазмолеми (1), зб.х6000. Б, В – шар нервових волокон, 

дезорганізована і частково лізована  аксоплазма (2) нервових волокон 

зорового нерва та  деструктивні зміни  внутрішньої межової перетинки (3). Б 

– зб.х 4000, В – зб.х 1400. Г – гемокапіляр (4) у ділянці зорового нерва зі 

звуженим просвітом та деформованим  еритроцитом. Переваскулярний 

набряк (5), зб.х8000. 

 

Отже, на тлі дисфункції щитоподібної залози спостерігаються  зміни 

структурних компонентів мікроциркуляторного русла і, як наслідок  

виникають морфологічні ознаки деструктивного характеру нейронів та їхніх 

відростків у всіх шарах сітківки, що може бути фактором ризику  виникнення 

оптичної офтальмопатії [81].  
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3.4. Особливості глікому структурних компонентів очного яблука 

щурів на тлі мерказоліл-індукованого гіпотирозу за даними 

гістохімічних та лектиногістохімічних досліджень 

Зафарбування гістологічних зрів рогівки контрольних тварин, 

реактивом Шиффа,  показало нагромадження PAS позитивного матеріалу у 

стромі рогівки; натомість передній епітелій, ендотелій та  кератоцити були 

ареактивними (рис 3.17 А). На тлі гіпотирозу спостерігалося зниження 

інтенсивності реакції у стромі рогівки та посилення депонування PAS 

позитивного матеріалу в кератоцитах. Також виявлено відшарування 

переднього епітелію рогівки (рис. 3.17 Б).  

     А  Б  

Рис. 3.17. Рогівка. Напівтонкі зрізи. PAS – реакція.  

А – контроль,  PAS – позитивні коланенові волокна строми рогівки, зб. 

х400. Б – гіпотироз, зниження інтенсивності реакції у стромі рогівки та 

посилення депонування PAS – позитивного матеріалу у кератоцитах Зб. х600. 

 

Дослідження  препаратів рогівки контрольних щурів, зафарбованих 

альціановим синім (pH 2,5), показало локалізацію сульфатованих 

глікозаміногліканів  та сіаломуцинів у базальному та прибазальному шарі 

переднього епітелію та ендотелії, у меншій мірі, у кератоцитах  власної 

речовини рогівки (рис. 3.18 А). При мерказоліл-індукованому гіпотирозі 

спостерігалося посилення реакції в базальному та прибазальному шарі 

переднього епітелію та кератоцитах рогівки (рис. 3.18 Б). 
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     А  Б  

Рис. 3.18.  Рогівка. Напівтонкі зрізи. Зафарбування  альціановим синім, 

pH 2,5.  Зб.х400. А – контроль. Б – гіпотироз, посилення реакції у базальному 

та прибазальному шарі переднього епітелію та кератоцитах рогівки. 

Огляд препаратів сітківки контрольних щурів, зафарбованих 

альціановим синім показав локалізацію сульфатованих глікозаміногліканів  

та сіаломуцинів у ядровмісних частинах фотосенсорних нейронів. Всі інші 

шари сітківки демонстрували слабо позитивну реакцію з альціановим синім 

(рис. 3.19 А). На тлі гіпотирозу спостерігалася дещо посилене зафарбування 

зовнішніх сегментів паличок та колбочок, а також еритроцитів у розширених 

гемокапілярах мікроциркуляторного русла (рис. 3.19 Б). 

     А  Б  

Рис. 3.19. Сітківка. Напівтонкі зрізи. Забарвлення  альціановим синім, 

pH 2,5. А – контроль. Б – гіпотироз. 

  У структурних компонентах сітківки PAS – позитивний матеріал, як у 

контрольних, так і дослідних тварин не ідентифікувався. 
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Лектиногістохімічні дослідження функціональних апаратів очного 

яблука показали специфічність зв’язування лектинів зі структурними 

компонентами рогівки (табл. 3.2)  та сітківки (табл. 3.3). 

Таблиця 3.2 

Специфічність зв’язування лектинів зі структурними компонентами 

рогівки в нормі та за умов експериментального гіпотирозу 

 

Лектин 

Група 

тварин 

Рогівка 

Передній 

епітелій 

Передня 

межова 

пластинка 

Строма 

рогівки 

Задня 

межова 

пластинка 

Ендотелій 

передньої 

камери 

SNA К 

 

 + + ПШ  

– БШ 

+ ++ КВ 

+ КЦ 

+ – 

Д 

 

+++ ПШ 

+ БШ 

+БМ 

+ + КВ 

+КЦ 

+ – 

WGA К 

 

+++ – + КВ 

+КЦ 

– + 

Д 

 

+++ + ++КВ 

++КЦ 

+ + 

LABA К 

 

+ ПШ + + КВ 

+КЦ 

+ + 

Д 

 

++ ПШ + ++КВ 

++КЦ 

+ + 

CNFA К 

 

+++  ++ ++КВ 

++КЦ 

++ + 

Д 

 

+  + + + + 

HPA К 

 

+++ + +КВ 

+КЦ 

+ + 

Д 

 

+ + ++КВ 

++КЦ 

++ + 

PNA К 

 

+ПШ + + + + 

Д 

 

++ПШ + +КВ 

+КЦ 

+ + 

Примітка: + + +  інтенсивне зв’язування; + +   помірне зв’язування; +   слабке 

зв’язування; –  відсутність зв’язування; К – контроль; Д – дослід. 

БМ – базальна мембрана; БШ – базальний шар; ПШ – поверхневий шар; КВ – 

колагенові волокна; КЦ – кератоцити.  
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Таблиця 3.3 

Специфічність зв’язування лектинів зі структурними компонентами 

сітківки в нормі та за умов експериментального гіпотирозу 
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SNA К 

 

++ +++ 

ВС 

+ЗС 

+ + + + + + + + 

Д 

 

++ ++ 

ВС 

+ЗС 

+ + + + + + + ++ 

WGA К ++ +++ + + ++ + ++ + – – 

Д 

 

+++ +++ +++ ++ 

ПГ 

++ 

СК 

++ ++ 

СК 

++ ++ +++ 

LABA К 

 

++ + + + + + + ++ 

ПК 

+ + 

Д 

 

+++ +++ + + + +++ 

АК 

++ +++ 

ПК 

+ +++ 

CNFA К +++ +++ + + ++ + ++ + + + 

Д 

 

+++ +++ ++ + 

ГВ 

++ 

ЕС 

+ ++ + + ++ 

HPA К + + + + + + + + + + 

Д + – + + + + + + + + 

PNA 

 

К + ++ + + + + + ++ + ++ 

Д + + + + + + + + + +++ 

Примітка: + + +  інтенсивне зв’язування; + +   помірне зв’язування; +  

слабке зв’язування; – відсутність зв’язування; К – контроль; Д – дослід. ВС – 

внутрішній сегмент паличок; ЗС – зовнішній сегмент паличок; ПГ – 

променевий гліоцит; ГК – горизонтальні клітини; ЕС – ендотелій судин; ПК – 

перикаріон; АК  – амакринні клітини; СК – синаптичний контакт. ЗМП – 

зовнішня межова перетинка; ВМП – внутрішня межова перетинка. 

 

У контрольних тварин експонування рецепторів лектину CNFA 

(специфічність DGalNAcβ1-4GlcNAc) спостерігалася у всіх шарах 

переднього епітелію рогівки та у кератоцитах і колагенових волокнах строми 



 

 

87 

(рис. 3.20 А). На тлі експериментального гіпотирозу спостерігалось зниження 

реактивності означеного лектину з переднім епітелієм, так і стромою рогівки 

(рис. 3.20 Б). У сітківці контрольних тварин найвища афінність лектину 

CNFA спостерігалась у епітеліоцитах пігментного шару та у паличках і 

колбочках фотосенсорного шару (рис. 3.20 В).  На тлі гіпотирозу 

підвищувалась інтенсивність зв’язування  лектину з променевими гліоцитами 

та з зовнішньою і внутрішньою межовими перетинками, синаптичними 

контактами зовнішнього та внутрішнього сітчастих шарів (рис. 3.20 Г). 

Позитивна реакція відслідковувалась також з ендотелієм судини сітківки.  

А  Б  

В  Г   

 

Рис. 3.20. Цитотопографія рецепторів лектину CNFA  у структурних 

компонента очного яблука. Збх280. А – рогівка контроль, інтенсивна реакція 

у передньому епітелії і стромі (стрілки). Б – рогівка дослід, зниження 

інтенсивності реакції (стрілки); В – сітківка контроль, Г – сітківка дослід, 

посилення реакції (стрілки). 
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Лектин WGA  (DGlcNАc NeuNAc) мав подібну до CNFA специфічність 

зв’язування зі структурними компонентами рогівки з тенденцією до 

експонування на тлі посилення експрнування рецепторів цього лектину при 

ендокринній офтальмопатії, особливо, у ділянках міжклітинних контактів 

окремих клітин базального та проміжного шарів переднього епітелію, на 

поверхні кератоцитів та колагенових волокон  строми рогівки (рис. 3.21 А, 

Б). У сітківці на тлі тироїдної офтальмопатії спостерігалося посилення 

експонування рецепторів цього лектину в пігментному та фотосенсорному 

шарах, променевими гліоцитами, у внутрішній та зовнішній  межових 

перетинках, у ділянках синаптичних контактів між  відростками  нейронів  у 

зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах (рис. 3.21 В, Г).  

 

    А   Б  

    В   Г   

 

Рис. 3.21. Рецептори лектину WGA у структурних компонентах очного 

яблука. Зб.х280. А – рогівка контроль, інтенсивна реакція в передньому 

епітелії (стрілка), Б – рогівка дослід, посилення реакції в стромі (срілка); В – 

сітківка контроль, Г – сітківка дослід, посилення реакції (срілки). 
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Лектин LABA (αLFuc) у рогівці контрольних тварин виявив помірну 

реактивність з клітинами поверхневих шарах переднього епітелію в 

поєднанні з ареактивністю в прибазальному та проміжному шарах, а також 

стромою рогівки (рис. 3.22 А). За умов гіпотирозу підвищувалось 

експонування рецепторів цього лектину в поверхневих шарах переднього 

епітелію, кератоцитах і колагенових волокнах строми рогівки (рис. 3.22 Б). У 

сітківці контрольних тварин спостерігалося слабке зв’язування цього лектину 

з усіма її шарами (рис. 3.22 В). На тлі гіпотирозу спостерігалося помітне  

посилення  експонування рецепторів лектину  LABA у фотосенсорному шарі, 

у перикаріонах амакринних, парасолькових гангліонарних нейронів та у  

внутрішній межовій перетинці (рис. 3.22 Г), що може бути обумовлено 

зміною їхньої функціональної активністі. 

     А  Б   

     В  Г   

 

Рис. 3.22. Рецептори лектину LABA у структурних компонентах очного 

яблука. Зб.х280. А – рогівка контроль, Б – рогівка дослід, посилення реакції 

(срілки); В – сітківка контроль, Г – сітківка дослід, посилення реакції 

(срілки). 
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Для лектину HPA було характерне інтенсивне зв’язування з клітинами 

поверхневих шарів переднього епітелію рогівки контрольних тварин на тлі 

ареактивності базального та прибазального шару і строми рогівки (рис. 3.23). 

За умов експериментального гіпотирозу спостерігалася редукція вуглеводних 

детермінант DGalNAc у поверхневих шарах переднього епітелію, у базальній 

мембрані, що може віддзеркалювати порушення адгезії між епітелієм та 

базальною мембраною в окремих ділянках рогівки. Одночасно 

задокументовано посилення експонування рецепторів лектину HPA в 

кератоцитах та колагенових волокнах строми рогівки (рис. 3.23 Б). У сітківці 

спостерігали слабке гомогенне зв’язування цього лектину з усіма її 

структурними компонентами, за виключенням фотосенсорного шару 

контрольних зразків (рис. 3.23 В, Г). 

      А  Б   

     В  Г   

Рис. 3.23. Рецептори лектину HPA у структурних компонентах очного 

яблука. Зб.х280. А – рогівка контроль, інтенсивна реакція у передньому 

епітелії (стрілка), Б – рогівка дослід, посилення реакції у стромі (стрілка); В – 

сітківка контроль, Г – сітківка дослід. 
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Сіалоспецифічний лектин SNA у рогівці виявив високу спорідненість 

до поверхневих шарів переднього епітелію, і дещо нижчу – до клітин 

базального та прибазального шарів (рис. 3.24 А). На тлі ендокринної 

офтальмопатії спостерігалося посилення експонування рецепторів цього 

лектину в базальній мембрані, ділянках міжклітинних контактів базального і 

прибазального шарів, цитоплазмі клітин переднього епітелію в поєднанні 

їхнього експонування в кератоцитах та колагенових волокнах строми рогівки 

(рис. 3.24 Б). У сітківці контрольних тварин інтенсивне зв’язування лектину 

SNA демонстрували внутрішні сегменти паличок та колбочок; в аналогічних 

структурах сітківки дослідних тварин виявлено зниження реактивності з 

означеним лектином у поєднанні з підвищенням експонування його 

рецепторів у шарі нервових волокон (рис. 3.24 В, Г). 

     А  Б  

     В  Г   

Рис. 3.24. Специфічність зв’язування лектину SNA. Зб. х280. А – рогівка 

контроль, Б – рогівка дослід, посилення реакції у передньому епітелії 

(стрілка); В – сітківка контроль, Г – сітківка дослід, зниження реакції (біла 

стрілка), посилення реакції (чорна стрілка). 
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Лектин PNA (специфічність βDGal) у рогівці тварин контрольної групи 

виявляв незначну спорідненість до поверхневих шарів переднього епітелію 

та строми рогівки. На тлі гіпотирозу індукованого мерказолілом 

спостерігалось посилення спорідності цього лектину з поверхневими шарами 

переднього епітелію рогівки. 

Рецептори лектину PNA в помірній кількості виявлялися в усіх шарах 

сітківки контрольних тварин. У сітківці дослідних тварин деяке посилення 

експресії вуглеводних детермінант DGal-DGalNAc cпостерігали у шарі 

нервових волокон та внутрішній межовій перетинці. 

Таким чином, у рогівці тварин контрольної групи спостерігалося 

нагромадження рецепторів лектинів CNFA, WGA у всіх шарах переднього 

епітелію, тоді як рецептори лектинів LABA, HPA та SNA в більшості 

випадків,  локалізуються в поверхневих шарах переднього епітелію. За умов 

експериментального гіпотирозу визначалася редукція рецепторів лектинів 

HPA, CNFA у передньому епітелії в поєднанні з посиленням їхнього 

експонування в кератоцитах та колагенових волокнах строми рогівки. 

Нагромадження останніх може віддзеркалювати зміни адгезії епітелію з 

базальною мембраною. Правдоподібно, виявлені зміни глікому кератоцитів 

можуть викликати порушення синтезу рогівкових кристалінів та 

кератансульфату і відповідно впливати на прозорість рогівки. Виявлена нами 

модифікація глікому переднього епітелію та кератоцитів рогівки може бути 

пусковим механізмом апоптозу: зменшення кількості кератоцитів є одним із 

патогенетичних механізмів розвитку кератоконуса за умов ендокринної 

офтальмопатії [82].   

У сітківці контрольних тварин рецептори лектинів WGA, CNFA, SNA, 

зв’язувалися з пігментним епітелієм, із дендритами фотосенсорних нейронів. 

Натомість αLFuc-специфічний лектин LABA та αDGalNAc-специфічний 

лектин HPA проявляли низький ступінь спорідненості з означеними 

структурами. Інші шари сітківки виявили незначне зв’язування з 
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вищевказаними лектинами. На тлі тироїдної офтальмопатії  спостерігалося 

посилення реактивності лектинів WGA, CNFA, LABA з паличками і 

колбочками фотосенсорного шару в поєднанні з редукцією рецепторів 

лектинів HPA та SNA. Одночасно констатували посилення експонування 

рецепторів лектину CNFA в ділянках синаптичних контактів у зовнішньому 

та внутрішньому сітчастих шарах. Окрім того, задокументовано значне 

експонування вуглеводних детермінант αLFuc у перикаріонах амакринних та 

парасолькових гангліонарних нейронів.  

Висока спорідненість лектинів WGA та CNFA із зовнішніми 

сегментами паличок і колбочок може бути пов’язана з наявністю в їхньому 

складі родопсину та йодопсину, які є глікопротеїнами. За даними [123, 173], 

родопсин людини містить вуглеводні детермінанти DGlcNАc та DGal, а 

йодопсин курей – залишки DGalNАc. Накопичення вуглеводних детермінант 

DGlcNАc, сіалових кислот та GalNAcβ1–4GlcNAc (рецепторів лектинів WGA 

та CNFA) у зовнішніх сегментах фоторецепторів 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 гангліонарних нейронів сітківки на тлі 

гіпотирозу, правдоподібно, обумовлена зміною функціональної активності 

цих клітин з наступною  дегенерацією окремих нейронів, що підтверджується  

попередньо проведеними нами  дослідженнями препаратів зафарбованих 

гематоксиліном та еозином  [82, 168]. 

Отже, при експериментальному гіпотирозі у рогівці - кератинізація і 

локальне відшарування поверхневих шарів переднього епітелію, набряк та 

інфільтрація лімфоцитами тканин навколо розширених венозних синусів 

склери, локальне відшарування ендотелію передньої камери, потовщення 

рогівки від (198,32±3,32) мкм у контролі до (223,03±5,85) мкм, у досліді 

(р<0,01). Незначна інфільтрація лімфоцитами війкового тіла, дегенеративні 
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зміни нейронів внутрішнього ядерного шару сітківки та зменшення товщини 

останньої: контроль – (197,22±1,61) мкм, дослід –  (195,35± 3,95) мкм, р>0,05.   

 На рівні електронної мікроскопії – зміна електронної щільності клітин 

переднього та заднього епітелію рогівки, руйнування міжклітинних 

контактів, посилення інтенсивності  апоптичних процесів, як епітеліоцитів 

переднього епітелію, так і кератоцитів, деструкція колагенових пластинок 

власної речовини рогівки, що може обумовлювати зміну коефіцієнту 

заломлення рогівки і призводити до порушення зорових функцій. 

У сітківці – дезорганізація цитоплазми клітин пігментного шару, 

порушення цілісності мембранних компонентів паличок і колбочок. В ділянці 

еліпсоїда внутрішнього сегмента колбочок мітохондрії з вакуолізованим 

матриксом та дезорганізованими кристами. У гангліонарному шарі присутні 

нейрони з просвітленою цитоплазмою та зменшеним вмістом органел. 

Звуження просвіту гемокапілярів та периваскулярний набряк. 

На основі лектиногістохімічних досліджень у рогівці за умов 

експериментального гіпотирозу спостерігалася редукція рецепторів лектинів 

HPA (αDGalNАc), CNFA (GalNAcβ1–4GlcNAc) у передньому епітелії з 

одночасним посиленням експонування рецепторів означених лектинів у 

кератоцитах та колагенових волокнах строми. Перерозподіл останніх може 

впливати на процеси адгезії епітелію з базальною мембраною та змінювати 

прозорість рогівки, яка пов’язана з продукцією кератоцитами  кристалінів та 

кератансульфату.  

У сітківці - посилення реактивності  паличкових  і колбочкових нейронів 

фотосенсорного шару з лектинами  WGA (DGlcNАc NeuNAc), CNFA 

(GalNAcβ1–4GlcNAc), LABA (αLFuc) у поєднанні з редукцією рецепторів 

лектинів HPA (αDGalNАc) та SNA (NeuNAcα2-6DGal), посилення 

експонування рецепторів лектину CNFA (GalNAcβ1–4GlcNAc) в ділянках 

синаптичних контактів у зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах. 

Задекларована високий рівень експонування вуглеводних детермінант αLFuc 
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у амакринних нейронах, αLFuc і NeuNAc у перикаріонах парасолькових 

гангліонарних нейронів.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ЗАГАЛЬНОМОРФОЛОГІЧНІ, ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ТА 

ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРІВ 

НА ТЛІ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПЕРТИРОЗУ, 

ІНДУКОВАНОГО L-ТИРОКСИНОМ 

 

4.1. Морфологічні особливості структурних компонентів очного  

яблука щурів під впливом L-тироксину  

На тлі введення L-тироксину в щитоподібній залозі спостерігалася зміна 

її морфології (рис. 4.1), що проявлялося зниженням висоти тироцитів (від 

(7,09±0,07) мкм до (5,42±0,02) мкм, р<0,001)  зміною структури колоїда, 

втратою часточкової архітектури. Окрім того спостерігалося зниженням 

рівня гормонів Т3 та Т4. Так, рівень тироксину знижувався від (55,0±2,25) 

нмоль/л до (39,40±1,52) нмоль/л, (р<0,05). Рівень трийодтироніну – від 

(1,22±0,25) нмоль/л – контроль до (1,01±0,5) нмоль/л – дослід, р<0,05. 

    А Б  

Рис. 4.1. Морфологія щитоподібної залози щурів. А – контроль Зб.х400. 

Б – експериментальний гіпертироз. Зб.х150. 1 – фолікули; 2 – колоїд; 3 – 

тироцити. 

Загальна морфологія очного яблука щура описана нами в попередньому 

розділі (розділ 3.1). Окремі структурні компоненти показані на (рис. 4.2 А, Б, 

В, Г). 

1 

2 

1 

3 

2 

3 



 

 

97 

     А  Б  

     В  Г  

Рис. 4.2. Загальна морфологія структурних компонентів очного яблука 

контрольних тварин. Забарвлення гематоксиліном та еозином. А – рогівка (1 

– передній епітелій, 2 – власна речовина). Зб.х600; Б – задня стінка ока (1 – 

склера, 2 – судинна оболонка, 3 – сітківка). Зб.х150; В – сліпа пляма (1 – диск 

зорового нерва). Зб.х150; Г – сітківка (1 – фотосенсорний шар, 2 – зовнішній 

ядерний шар, 3 – зовнішній сітчастий шар, 4 – внутрішній ядерний шар). 

Зб.х300. 

 

Щоденне згодовування з їжею L-тироксину в дозі 150 мкг/кг маси тіла 

впродовж 20 діб показало, що у структурних компонентах очного яблука 

спостерігаються деякі зміни деструктивного характеру. Так, у рогівці 

констатували локальне відшарування поверхневих шарів епітелію, 

відшарування переднього епітелію від базальної мембрани, розшарування 

передньої межової пластинки та колагенових волокон власної речовини 

рогівки. У клітинах прибазального шару переднього епітелію констатували 

вакуолізацію цитоплазми, в ядрах окремих клітин локалізацію хроматину 
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біля нуклеолеми у вигляді півмісяця, каріопікноз і каріорексис, що є 

характерними ознаками апоптозу (рис. 4.3 А, Б).  

     А  

      Б  

Рис. 4.3. Морфологія рогівки експериментальних тварин на тлі 

експериментального гіпертирозу. Забарвлення гематоксиліном та еозином.  

А – кант рогівки (лімб) – 1. Зб. х 150; Б – передній епітелій рогівки (1 – 

клітини на стадії апоптозу, 2 – вакуолізація цитоплазми в клітинах 

переднього епітелію. Зб.х600. 

 

1 

1 1 

2 



 

 

99 

Вищеозначені зміни також супроводжувались збільшенням товщини 

рогівки: так у тварин контрольної групи вона була в межах (198,32±3,32)мкм, 

у дослідних тварин – (213,89±2,51) мкм (р<0,05). 

Апоптоз можуть викликати як внутрішньоклітинні сигнали, так і 

зовнішні, які опосередковують свою дію через рецепторні системи. До 

фізіологічних активаторів апоптозу належать інтерлейкіни, фактори некрозу 

пухлин та гормони. Одні з них виступають у вигляді індукторів, інші  – в 

якості інгібіторів апоптозу [73]. Ураховуючи появу в передньому епітелії 

рогівки апоптичних клітин можна думати про активацію цього процесу L-

тироксином. У базальному шарі переднього епітелію вирізнялися два типи 

клітин – високі, призматичної форми з базофільною цитоплазмою і з 

видовженими ядрами, та клітини овально-круглої форми з світлою 

цитоплазмою і круглими ядрами. У рогівці тварин контрольної групи в 

базальному шарі переднього епітелію рогівки спостерігали фігури мітозу, що 

вказує на процеси регенерації, тоді як у тварин дослідної групи переважали 

процеси дегенеративного характеру.  

У ділянці лімба спостерігали розширення венозних пазух (каналу 

Шлемма) (рис. 4.3 А) та інфільтрацію прилеглих тканин лімфоцитами і 

гістіоцитами, формування отворів різного діаметру – своєрідну вакуолізацію 

склери. За даними G.D. Sempowski et al. [165] лейкоцити, що продукують 

прозапальні інтерлейкіни можуть викликати вищезгадані зміни в рогівці. З 

іншого боку, розширення судин лімба обумовлює порушення трофіки 

епітелію і власної речовини рогівки, що може бути одним із факторів, що 

ініціює локальні дегенеративні зміни переднього епітелію.  

Пігментний шар сітківки, утворений плоскими клітинами з 

видовженими ядрами та оксифільною цитоплазмою, прилягає до 

фотосенсорного шару (рис. 4.4 А). Фотосенсорний шар сітківки утворений 

паличками і колбочками, які зафарбовуються слабо базофільно (рис. 4.4 А,Б). 

Тіла першого нейрона містять овально округлі ядра з різною інтенсивністю 
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базофілії від помірно до інтенсивно базофільного, тоді як у контрольній групі 

тварин для ядер фотосенсорних нейронів характерна базофілія однакової 

інтенсивності (рис. 4.4 А).  

А  

Б  

Рис. 4.4. Морфологія сітківки тварин з експериментальним 

гіпертирозом. Забарвлення гематоксиліном та еозином. А – пігментний (1), 

фотосенсорний (2) та зовнішній ядерний шар (3); зб.х600. Б – зовнішній (3) та 

внутрішній (4) ядерні шари; зовнішній (5) та внутрішній (6) сітчасті шари; 

зб.х600. 
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Зовнішній сітчастий шар утворений вузькою смужкою слабо 

базофільних структур. Внутрішній ядерний шар, укладений декількома 

рядами тіл нейронів, ядра яких мають різні розміри і різну кількість 

гетерохроматину.  

Поміж вищеозначених клітин трапляються нейрони з просвітленою та 

вакуолізованою цитоплазмою і дрібні клітини з оксифільною цитоплазмою та 

інтенсивно базофільними ядрами – мікрогліоцити. Внутрішній сітчастий 

шар, порівняно з зовнішнім, виглядає значно ширшим. У цьому шарі помітні 

тіла променевих гліоцитів (клітин Мюллера). В окремих гангліонарних 

нейронах сітківки виявлені ознаки апоптозу, ядра з периферійною 

конденсацією хроматину та просвітленим ядерним матриксом, цитоплазма 

неоднорідна, слабобазофільна (рис. 4.5).  

 

Рис. 4.5. Фрагмент сітківки тварин з експериментальним гіпертирозом. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Внутрішній сітчастий (1), 

гангліонарний (2) та шар нервових волокон (3); зб.х600. 

 

Біля внутрішньої межової перетинки розташована велика кількість 

гемокапілярів, просвіти яких заповнені форменими елементами крові, серед 

яких переважають еритроцити. У сітківці тварин контрольної групи в цій 
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ділянці виявляються лише поодинокі гемокапіляри. Явище посилення 

ангіогенезу можна пояснити адаптивно-компенсаторними процесами.  

Поряд із вищеописаними змінами, спостерігалася також зміна  товщина 

сітківки  (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Морфометричні показники товщини шарів сітківки 

контрольних та дослідних тварин (з експериментальним гіпертирозом) 

Шари сітківки Контроль 

M±m, мкм 

Гіпертироз 

M±m, мкм 

Фотосенсорний шар (ФСШ) 35,28±1,11 20,63±1,18*** 

Зовнішній ядерний шар (ЗЯШ) 39,61±1,51 40,47±1,53 

Зовнішній сітчастий шар (ЗСШ) 11,27±0,54 10,67±0,83 

Внутрішній ядерний шар (ВЯШ) 29,28±0,65 25,53±0,92* 

Внутрішній сітчастий шар (ВСШ) 54,69±1,79 61,48±1,17* 

Гангліонарний шар та шар 

нервових волокон (ГШ+ШНВ) 

17,45±0,63 18,33±0,53 

Загальна товщина сітківки 197,22±1,61 185,84±1,67*** 

Примітка: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001, порівняно з контрольною 

групою 

 

На тлі експериментального гіпертирозу, найбільш виражені 

морфометричні зміни,  спостерігалися у фотосенсорному шарі, товщина 

якого  зменшувалась у 1,7 раза,  порівняно з контролем (рис. 4.6). Достовірно 

зменшувалась товщина внутрішнього ядерного шару та збільшувалася 

товщина внутрішнього сітчастого шару. Товщина гангліонарний шару разом 

із шаром нервових волокон була дещо меншою, проте в межах недостовірних 

величин. Загальна товщина сітківки достовірно зменшувалася, головним 

чином за рахунок зменшення товщини фотосенсорного шару. 
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Рис. 4.6. Динаміка змін товщини шарів сітківки на тлі 

експериментального гіпертирозу. 

 

Судини диска зорового нерва та периневрію з ознаками мукоїдного 

набухання та потовщенням внутрішньої оболонки за рахунок 

підендотеліального шару (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Ділянка сліпої плями сітківки дослідних тварин. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.х150. 
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В епіневрії зорового нерва спостерігалися скупчення адипоцитів. 

Ацинуси сльозової залози утворені лакримоцитами та міоепітеліоцитами. На 

тлі гіпертирозу спостерігалася локальна гіпертрофія ацинусів з ослизненням 

лакримоцитів. На тлі вищезгаданих морфологічних змін структурних 

компонентів очного яблука екзофтальм не діагностувався.  

У судинній оболонці виявлено розширення просвітів судин власне 

судинної оболонки та розширення просторів між міоцитами циліарного тіла, 

правдоподібно, унаслідок набряку сполучної тканини. Окремі судини 

циліарного тіла заповнені форменими елементами, деякі з ознаками 

запустіння. Відростки циліарного тіла вкриті двошаровим епітелієм, у складі 

якого вирізняють клітини кубічної і призматичної форми.  

Таким чином, згодовування щурам їжі з додаванням L-тироксину в дозі 

150 мкг/кг маси тіла впродовж 20 діб призводило до порушення трофіки 

структурних компонентів очного яблука, що проявлялося посиленням 

апоптичних процесів у передньому епітелії рогівки, локальною десквамацією 

поверхневих шарів, відшаруванням його від базальної мембрани та 

деструкцією передньої межової пластинки. Також спостерігається 

розширення венозних пазух, утворення додаткових порожнин у склері та 

зміна морфології судин диска зорового нерва. У сітківці виявлені апоптичні 

процеси окремих гангліонарних нейронів [83].  

 

4.2. Електронно-мікроскопічне дослідження рогівки щурів за умов 

експериментального гіпертирозу 

За умов впливу L-тироксину були виявлені ультраструктурні зміни 

організації  рогівки: в найбільшій мірі це стосувалося багатошарового 

плоского незроговілого епітелію та ендотелію, хоча ряд клітин і неклітинних 

елементів строми також виявляли ознаки дезорганізації. Базальні клітини 

переднього  епітелію набували кубічної форми (рис. 4.8 А,Б). У середній 
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частині таких клітин  локалізується  ядра із значною кількістю випинань та 

щільним наповненням гетерохроматином.   

А  Б  

Рис. 4.8. Ультраструктура переднього епітелію рогівки ока  щурів за 

умов дії L-тироксину. А – дезорганізовані базальні клітини (1) та базальна 

мембрана (2) епітелію; зб.х6000.  Б – дезорганізація цитоплазми базальних 

епітеліоцитів (3); зб.х6000.  

 

Серед гетерохроматину місцями дезорганізовані, дуже малих розмірів 

ядерця. Внутрішня і зовнішня ядерні мембрани, як і мембрани 

внутрішньоклітинних органел розпушені. Центральна частина цитоплазми 

відокремлена електронносвітлими вакуолеподібними прошарками від 

периферійної електроннощільної цитоплазми. Плазмолема базальних клітин  

у цілому зберігала  свою контурованість, проте при детальному огляді 

виявляються ділянки зі "стертими" профілями.  Дезорганізовані ділянки 

плазмолеми сусідніх клітин утворюють гомогенні маси, що наповнені дуже 

вузькими прошарками гіалоплазми.  Зміни подібного характеру виявляються 

також у ділянках  плазмолеми, що утворювала контакти типу замка або 

десмосомні контакти. 

 У базальній частині плазмолеми  присутні напівдесмосоми, але їхні 

профілі нечіткі, часто зруйновані. Більшість тонофібрил біля напівдесмосом 

гомогенізовані.  Базальна мембрана епітелію  стоншена, перервна. У складі 

переднього епітелію найкраще збереженими є проміжні клітини (рис. 4.9 А), 
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2 
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які  мають ядро еліпсоїдоподібної форми, наповнене ампліфікованими 

масами хроматину та переважно  з двома ядерцями. Органели, у тому числі і 

мітохондрії, із нечіткими контурами, часто дезорганізовані. Значні ділянки 

цитоплазми вакуолізовані та лізовані. Десмосомні  контакти між проміжними 

клітинами дезорганізовані. У поверхневих клітинах,  ядра представлені 

масами дезорганізованого та лізованого гетерохроматину, а цитоплазма – 

електронно світлими гомогенними масами гіалоплазми серед яких присутні 

частинки зруйнованих органел (рис. 4.9 Б). Міжклітинні простори між 

поверхневими клітинами розширені. 

  А  Б  

Рис. 4.9. Ультраструктура переднього епітелію рогівки ока  щурів за 

умов дії L-тироксину. Дезорганізовані міжклітинні контакти між 

епітеліоцитами проміжного шару (А)  та поверхневого шару (Б) переднього 

епітелію (стрілки). Зб.х6000. 

  

Передня межова пластинка  має середню електронну щільність і 

утворена   щільно упакованими  колагеновими волокнами. В її складі 

присутні поодинокі, незначних розмірів, електроннощільні  аморфні 

включення. 

У  стромі рогівки  ідентифікуються   кератоцити вкороченої форми з 

незначними розгалуженням цитоплазматичних відростків (рис. 4.10 А).  

Поверхневі частини таких кератоцитів насичені електроннощільними 

гранулами  дуже малих розмірів. В окремих ділянках строми рогівки 
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присутні  дезорганізовані кератоцити, цитоплазма яких окрім дуже дрібних 

електроннощільних гранул наповнена вакуолями, у складі яких помітні 

електроннощільні гранули  великих розмірів (рис. 4.10 Б).   

    А  Б  

Рис. 4.10. Ультраструктура строми рогівки ока щурів за умов введення 

L тироксину. Зб.х6000. А – кератоцити з "заокругленими" профілями (1) та 

частково дезорганізовані колагенові пластинки (2) строми. Б – вакуолізовані 

кератоцити (3) між колагеновими пластинками строми.  

 

Слід відмітити, що в окремих ділянках строми поміж частково 

дезорганізованими пластинками колагенових волокон присутні гемокапіляри 

(рис. 4.11 А). Присутність гемокапілярів у власній речовині строми рогівки 

ми спостерігали за умов впливу L-тироксину також на рівні світлової 

мікроскопії [83].   Просвіти таких гемокапілярів наповнені "лапатими" 

масами плазми крові. Люменальні поверхні ендотеліальних клітин 

утворювали мікроворсинки, які занурені в плазму крові, базальні частини 

цитоплазми містили значну кількість мікропіноцитозних пухирців, що 

свідчить про посилений трансендотеліальний обмін. Цитоплазма перицитів  

також наповнена  мікропіноцитозними пухирцями.  

  В ендотелії передньої камери, ядра і цитоплазма  низької електронної  

щільності (рис. 4.11 Б). В  ядрах   хаотично розміщені маси гетерохроматину, 

а зовнішня ядерна мембрана майже не ідентифікується. Цитоплазма 

вакуолізована, містила дрібні електроннощільні залишкові тільця, особливо в 

ділянках прилеглих до внутрішньої межової пластинки. Сама внутрішня 
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межова пластинка надзвичайно високої електронної щільності, в якій 

видозмінені колагенові волокна у вигляді стоншених і вкорочених фібрил  

щільно контактують між собою.  

А  Б  

Рис. 4.11. Ультраструктура строми та ендотелію (задній епітелій) 

рогівки ока щурів за умов введення L-тироксину. А – гемокапіляр (1), просвіт 

якого заповнений лапатими масами плазми крові серед дезорганізованих 

колагенових пластинок. Зб.х8000. Б – задня межова пластинка (2) дуже 

високої електронної щільності та ендотеліальна клітина (3) низької 

електронної щільності. Зб.х6000.  

 

Таким чином,  електронномікроскопічні дослідження рогівки показали, 

що за умов дії L-тироксину спостерігаються зміни структурних компонентів 

рогівки, які проявляються  зміною електронної щільності клітин переднього 

та заднього епітелію, руйнуванням міжклітинних контактів, посиленням 

інтенсивності  апоптичних процесів, як епітеліоцитів переднього епітелію, 

так і кератоцитів, деструкцією колагенових пластинок власної речовини 

рогівки, що може змінювати коефіцієнт заломлення рогівки і приводити до 

порушення зорових функцій [80]. 

   

4.3. Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов 

експериментального гіпертирозу 

Після згодовування щурам L-тироксину впродовж 20 діб, на рівні 

трансмісійної електронної мікроскопії, у судинно-капілярному шарі власне 
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судинної оболонки ідентифіковано збільшення кількості дрібних 

гемокапілярів синусоїдного типу  з наявністю деформованих еритроцитів в 

їхніх просвітах. У цитоплазмі пігментоцитів сітківки спостерігалося  

збільшення кількості меланосом, мітохондрій  та електронно-щільних гранул 

(рис. 4.12 А). Плазмолема  зовнішнього сегмента колбочок і паличок в 

окремих ділянках дезорганізована (рис. 4.12 Б, В). У внутрішньому сегменті 

колбочок  кристи мітохондрій навколо еліпсоїда розпушені (рис. 4.12 В). 

Ядра фотосенсорних нейронів мають неправильну форму та нечіткі контури 

(рис. 4.12 Г). В окремих нейронах спостерігається вакуолізація мітохондрій. 

А Б  

В  Г  
 

Рис. 4.12. Ультраструктурна організація сітківки щура за умов дії L-

тироксину. А – судинна оболонка (1) та пігментний шар сітківки (2), 

зб.х4000. Б – дезорганізовані зовнішні сегменти паличок і колбочок (3), 

зб.х6000. В – розпушені кристи мітохондрій (4) навколо  еліпсоїда 

внутрішнього сегмента колбочок та в цитоплазмі внутрішнього сегмента 

паличок, зб.х4000. Г – ознаки апоптозу в ядрах фотосенсорних нейронів (5), 

зб.х4000. 
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У популяції клітин внутрішнього ядерного шару сітківки присутні 

нейрони з дрібнозернистою дистрофією цитоплазми та ядрами з ознаками 

апоптозу (рис. 4.13 А, Б). Посилення метаболічних процесів під впливом L- 

тироксину  приводить до активації ферментних систем, зміни структури ядра 

(ушкодження ДНК) та мітохондрій, котрі також можуть виступати 

пусковими механізмами апоптозу.  В амакринних клітинах цитоплазма 

електронно-світла, містить мітохондрії з вакуолізованим матриксом (рис. 

4.13 Б). Нуклеолема ядер цих клітин утворює інвагінації. Внутрішній 

сітчастий шар представлений відростками нейронів із дрібнозернистою 

аксоплазмою  та гіпертрофованими мітохондріями (рис. 4.13 В, Г).  

 А  Б  

В  Г  

Рис. 4.13. Ультраструктурна організація сітківки за умов дії L-

тироксину. А–локальна дезорганізація цитоплазми  біполярних асоціативних 

нейронів (1), зб.х6000. Б–амакринні клітини (2) з ділянками лізованої 

цитоплазми, зб.х6000. В–синаптичні контакти у внутрішньому сітчастому 

шарі (3),  зб.х6000. Г–розпушені ділянки пре- та постсинаптичних мембран у 

синапсах внутрішнього сітчастого шару (4), зб.х14000. 

1 

2 

3 
4 



 

 

111 

Локально пре- і постсинаптичні мембрани синаптичних контактів 

розпушені. У частині нейронів гангліонарного шару також присутні ознаки 

деструктивного характеру (рис. 4.14 А, Б). Між дезорганізованою 

внутрішньою межовою перетинкою та гангліонарним шаром наявні 

гемокапіляри з розширеними просвітами (рис. 4.14 Б).  

А  Б  

Рис. 4.14. Ультраструктурна організація компонентів сітківки за умов 

експериментального гіпертирозу. А – дегенеративні зміни гангліонарних 

нейронів (1), зб. х6000. Б – нейрони гангліонарного шару (2) та прилеглий 

гемокапіляр із розширеним просвітом (3), зб.х6000. 

  

 Отже, на тлі гіпертирозу, індукованого L-тироксином, спостерігалися 

зміни структурних компонентів мікроциркуляторного русла і як наслідок  

виникали морфологічні ознаки деструктивного характеру нейронів та їхніх 

відростків у всіх шарах сітківки, що може бути фактором ризику  виникнення 

оптичної офтальмопатії [81].  

 

4.4. Особливості глікому структурних компонентів очного яблука 

щурів на тлі гіпертирозу, індукованого L-тироксином за даними 

гістохімічних та лектиногістохімічних досліджень 

 Зафарбування препаратів рогівки альціановим синім, на тлі 

гіпертирозу,  продемонструвало накопичення глікополімерів у всіх шарах 

переднього епітелію рогівки (рис. 4.15).  
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А  Б  

Рис. 4.15. Рогівка.Напівтонкі зрізи Забарвлення  альціановим синім, 

pH2,5.  Зб.х400. А– контроль, інтенсивна реакція у базальному та при 

базальному шарі переднього епітелію (1). Б–гіпертироз, посилення реакції у 

передньому епітелії (2). 

У сітківці спостерігалося посилення експонування сульфатованих 

глікозаміногліканів та сіаломуцинів у дендритах (у складі зовнішніх 

сегментів паличок та колбочок)  фотосенсорних нейронів, в їхніх 

перикаріонах, та у формених елементах судин (рис. 4.16). 

А  Б  
 

Рис. 4.16. Сітківка. Напівтонкі зрізи. Забарвлення  альціановим синім, 

pH 2,5.  Зб.х400. А–контроль, інтенсивна реакція у зовнішньому ядерному 

шарі (1). Б–гіпертироз, посилення реакції у зовнішніх сегментах 

фотосенсорного шару (2), у зовнішньому ядерному шарі (3) та формених 

елементах крові (4). 
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Лектиногістохімічні дослідження функціональних апаратів очного 

яблука показали специфічність зв’язування їхніх структурних компонентів із 

рецепторами лектинів (табл. 4.2, 4.3). 

 Таблиця 4.2 

 

Специфічність зв’язування лектинів зі структурними компонентами 

рогівки в нормі та на тлі гіпертирозу 

 

Лектин 

Група 

тварин 

Рогівка 

Передній 

епітелій 

Передня 

межова 

пластинка 

Власна 

речовина 

рогівки 

Задня 

межова 

пластинка 

Ендотелій 

SNA К 

 

+ + + ПШ 

+ + БШ 

+ + + 

КЦ 

– + + 

Д 

 

+ + + ПШ 

+ + БШ 

+ + + 

КЦ 

– – 

WGA К 

 

+ + ПШ – + + 

КЦ 

– – 

Д 

 

+ + + ПШ 

+ + БШ 

– + + 

КЦ 

– – 

LABA К 

 

+ + + ПШ 

+ + БШ 

– + + 

КЦ 

– + 

Д 

 

+ + + ПШ 

+ + БШ 

– + + + 

КЦ 

– + 

CNFA К 

 

+ + + ПШ 

+ + + БШ 

– + + 

КЦ 

– – 

Д 

 

+ + +ПШ 

+ + + БШ 

– + 

КЦ 

– – 

HPA К 

 

+ + +ПШ 

+ БШ 

– + 

КЦ 

– – 

Д 

 

+ + ПШ 

– БШ 

– ++ + 

КЦ 

– – 

PNA К 

 

+ + + ПШ 

+ БШ 

– + + 

КЦ 

– – 

Д 

 

± ПШ 

– БШ 

+ + + 

КЦ 

– – 

Примітка: + + +  інтенсивне зв’язування; + + помірне зв’язування; + слабке 

зв’язування; ± мозаїчне зв’язування; – відсутність зв’язування; К – 

контрольна група; Д – дослідна група; ПШ – поверхневий шар; БШ – 

базальний шар; КЦ – кератоцити. 
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Таблиця 4.3 

Специфічність зв’язування лектинів з структурними компонентами 

сітківки в нормі та на тлі гіпертирозу 

 Л
ек

ти
н

и
 

Г
р
у

п
и

 
Сітківка 

П
Е

 

Ф
С

Ш
 

З
М

П
 

З
Я

Ш
 

З
С

Ш
 

В
Я

Ш
 

В
С

Ш
 

Г
Ш

 

Ш
Н

В
 

В
М

П
 

SNA К 

 

+ + + + + + + + +  – + + 

СК 

+ + + 

ГК 

+ + + + + + + 

Д 

 

+ + + + + – – + + 

СК 

+ + + 

АК 

+ + + + + + 

WGA К 

 

+ + + + + + + + + + +  

ПГ 

+ + 

СК 

+ + + 

ГК 

+ 

СК 

+ + – 

Д 

 

+ + + + + + + + + + + + + 

СК 

+ ПГ 

+ + + 

АК 

+ + 

СК 

+ + + – 

LABA К 

 

+ + + + + + + СК + + 

АК 

+ + + + + 

ПК 

+ + + 

Д 

 

+ + + + + – + 

 

+ + + 

АК 

+ + + + + + + + 

CNFA К 

 

+ + + + + + 

ЗС 

+ ВС 

+ + + + +  

ПГ  

+ ПК 

+ 

+СК 

+ + + + ПК + + 

Д 

 

+ + + + + 

ЗС 

+ ВС 

+ + + + 

ПГ  

± ПК 

+ + + 

СК 

+ + + + + ПК + 

+ 

+ + 

HPA К – + – – – + + + + + + 

Д 

 

+ + ЗС 

+ + 

ВС 

– +  + + + + + + + 

PNA К 

 

+ + – + – + – + + + + + 

Д 

 

– + – + – – – + – – 

Примітка: + + +  інтенсивне зв’язування; + + помірне зв’язування; + слабке 

зв’язування; ± мозаїчне зв’язування; – відсутність зв’язування; ; К – контрольна 

група; Д – дослідна група. ВС – внутрішній сегмент паличок; ЗС – зовнішній 

сегмент паличок; ГК – горизонтальні клітини; ПК – перикаріон; АК  –амакринні 

клітини; СК – синаптичний контакт. 
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Так, лектини SNA, PNA, HPA, CNFA, LABA виявили найвищу 

спорідненість до поверхневих шарів переднього епітелію рогівки, тоді як у 

базальному шарі інтенсивність їх зв’язування була дещо нижча як у контролі, 

так і в досліді (табл. 4.2). Така специфічність зв’язування ідентифікується з 

процесами диференціації епітеліоцитів. Високий рівень експонування   

глікополімерів правдоподібно, обумовлений формуванням міжклітинних 

контактів між епітеліоцитами поверхневих шарів. Реактивність лектину 

WGA була дещо вищою в епітеліоцитах дослідних тварин, порівняно з 

контролем (рис. 4.17 А, Б).  

        А  Б  

Рис. 4.17. Зв’язування лектину  WGA зі структурними компонентами 

рогівки. Зб. х600. А – контроль, помірна реакція. Б – дослід: посилена 

реактивність клітин переднього епітелію (1). 

 

Виявлений феномен посиленого експонування вуглеводних 

детермінант DGlcNАc NeuNАс  та DGal NeuNAc(α2-6) (рецептори лектинів 

WGA та SNA) поверхневими епітеліоцитами ми розцінюємо як один із 

механізмів їхнього захисту від передчасного апоптозу. У стромі рогівки 

високу специфічність зв’язування лектини PNA, HPA, CNFA, LABA 

проявили з кератоцитами як контрольних, так і дослідних тварин,  що 

обумовлено високим ступенем  глікозилювання на мембранах комплексу 

Гольджі за участі вуглеводних компонентів βDGal, αDGalNАc, αLFuc, 

DGlcNАc та синтезом за їхньої участі кератансульфату, що підтримує 

гідратацію рогівки. Задня та передня межові пластинки були ареактивними. 

1 
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Ендотелій передньої камери ока виявив високу афінність до лектину SNA 

(рис. 4.18 А,Б).  

        А  Б  

 

Рис. 4.18. Специфічність зв’язування лектину  SNA   з структурними 

компонентами рогівки. Зб. х600. А – контроль, інтенсивна реакція з 

поверхневим шаром переднього епітелію (1), кератоцитами строми (2) та 

слабке зв’язування з базальним шаром переднього епітелію. Б – дослід, 

зв’язування ідентичне до контролю.  

 

Високий рівень експонування рецепторів лектинів  SNA, WGA, LABA, 

CNFA було ідентифіковано нами також у пігментному епітелії сітківки 

контрольних тварин. Глікополімери з детермінантами NeuNAc, αLFuc, 

DGlcNАc ймовірно забезпечують адгезивні зв’язки пігментного епітелію з 

фотосенсорним шаром сітківки. У тварин контрольної групи відсутність 

рецепторів лектину HPA (детермінант αDGalNАc) у складі пігментного 

епітелію поєднувалась з експонуванням залишків DGal (рецептори лектину 

PNA). На тлі гіпертирозу виявлено редукцію DGal і появу залишків 

αDGalNАc (табл. 4.3). Відомо, що термінальним залишкам D-галактози 

належить вагома роль у формуванні та регуляції імунного гомеостазу в 

організмі [27]. Тому відсутність рецепторів βDGal  можна розцінювати як 

ознаку зниження імунного статусу організму за умов введення L-тироксину.   

У фотосенсорному шарі сітківки відмітили інтенсивне експонування 

вуглеводних детермінант у вигляді NeuNAc(α2-6)DGal, DGlcNАc NeuNАc, 

GalNAcβ1-4GlcNAc із різним ступенем їхнього нагромадження в 

1 

2 
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зовнішньому та внутрішньому сегментах колбочок та паличок, тоді як 

лектини LABA, PNA та HPA виявили нижчу спорідненість з означеними 

структурами (табл. 4.3, рис 4.19 А,Б; 4.20 А,Б; 4.21 А,Б).  

 

     А   Б  

 

Рис. 4.19. Зв’язування лектину  SNA зі структурними компонентами 

сітківки. Зб. х600. А – контроль: інтенсивна реакція з внутрішнім сегментом 

паличок і колбочок (1). Б – дослід (гіпертироз): менш інтенсивне зв’язування 

з внутрішнім сегментом паличок і колбочок (2); локалізація рецепторів  у 

ділянці синапсів між аксонами першого і дендритами  другого нейрона (3), у 

цитоплазмі горизонтальних (4) та амакринних (5) клітин.  

 

       А  Б  

 

Рис. 4.20. Зв’язування лектину  WGA зі структурними компонентами 

сітківки. Зб. х600. А – контроль: інтенсивне контурування зовнішньої 

межової перетинки (1). Б – дослід (гіпертироз): висока ступінь зв’язування в 

ділянці синаптичних контактів першого і другого нейрона (2).  
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        А  Б  

 

Рис. 4.21 Специфічність зв’язування лектину  LABA  зі структурними 

компонентами сітківки. Зб. х 150. А – контроль. Б – дослід (гіпертироз).  

 

Задокументовано високий рівень експонування рецепторів лектину 

SNA у внутрішньому сегменті паличок контрольних тварин, тоді як у 

дослідних тварин ступінь зв’язування цього лектину був дещо нижчим, що 

може свідчити про альтерацію захисних механізмів. 

У зовнішньому ядерному шарі рецептори лектинів CNFA, WGA 

констатували у відростках променевих гліоцитів (рис. 4.22).  

 

       А  Б  

Рис. 4.22. Специфічність зв’язування лектину  CNFA зі структурними 

компонентами очного яблука. Зб. х600. А – контроль, висока концентрація 

рецепторів лектину CNFA в пігментному епітелії (1), зовнішній межовій 

перетинці, зовнішніх сегментах паличок і  колбочок (2) та відростках 

променевих гліоцитів (3). Б – дослід, посилення реакції у відростках 

променевих гліоцитів (4) та синапсах між першим і другим нейронами (5).  
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Щодо променевих гліоцитів (клітин Мюллера) сітківки наші 

дослідження співпадають із результатами досліджень авторів E.Y. Cho et al. 

[109], які задекларували, що галактозоспецифічний лектин WFA, котрий має 

подібну вуглеводну специфічність до CNFA (GalNAcβ1-4GlcNAc), є 

маркером променевих гліоцитів. 

У ділянці синаптичних контактів між аксонами першого та дендритами 

нейронів внутрішнього ядерного шару (у тому числі горизонтальних клітин) 

виявили високе експонування рецепторів лектинів SNA, WGA, CNFA (рис. 

4.19А; 4.20А). У дослідних тварин рецептори лектину WGA та SNA, були 

ідентифіковані в тілах окремих амакринних клітин (табл.4.3, рис. 4.19Б; 

4.20Б). 

Внутрішній сітчастий шар контрольних та дослідних тварин проявив 

помірну афінність з усіма використаними  лектинами з  більшим або меншим 

ступенем їхнього  експонування.  

Великі парасолькові  нейрони гангліонарного шару найвищу афінність 

проявили до лектинів  LABA та SNA, проте і інші лектини, такі як, WGA та 

PNA мали спорідненість до вищезгаданих нейронів із нижчим ступенем 

зв’язування, особливо, із малими нейронами (рис. 4.23А,Б; 4.24А,Б; 4.25А,Б).  

     А   Б  

Рис. 4.23. Специфічність зв’язування лектину  SNA з структурними 

компонентами сітківки. Зб. х600. А – контроль, інтенсивне зв’язування з 

перикаріонами великих парасолькових гангліонарних нейронів (1). Б – 

дослід, незначне зниження реактивності  в перикаріонах окремих 

парасолькових нейронів (2). 
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  А  Б  

Рис. 4.24. Зв’язування лектину  WGA зі структурними компонентами 

сітківки. Зб. х600. А – контроль. Б – дослід (гіпертироз): специфічність 

зв’язування з мультиполярними нейронами (1). 

  А  Б  
 

Рис. 4.25. Зв’язування лектину  LABA зі структурними компонентами 

сітківки. Зб. х 600. А – контроль: експонування вуглеводних детермінант 

αLFuc у великих парасолькових нейронах (1). Б – дослід (гіпертироз): 

рецептори лектину LABA у перикаріонах гангліонарних (2) та амакринних 

(3) нейронів.  

 

Лектиногістохімічні дослідження показали поліморфність нейронів 

гангліонарного шару та специфіку експонування в їхніх перикаріонах 

вуглеводних детермінант.  Накопичення глікополімерів  αLFuc та NeuNAc у 

місцях локалізації тигроїда свідчить про участь вищезгаданих вуглеводних 

детермінант у забезпеченні високої функціональної активності нейронів. За 

умов дії L-тироксину спостерігалося незначне зниження реактивності 

мультиполярних  нейронів із лектинами SNA та PNA. Зниження експресії 

1 
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рецепторів лектину SNA у гангліонарних нейронах можна трактувати як  

передумову до їхнього апоптозу. Шар нервових волокон та внутрішня 

межова перетинка виявили помірне або слабке зв’язування з використаними 

лектинами (табл. 4.3). 

Таким чином, у стромі рогівки високу специфічність зв’язування з 

кератоцитами як контрольних, так і дослідних тварин проявили лектини 

SNA, PNA, HPA, CNFA, LABA,  що правдоподібно обумовлено високим 

ступенем  глікозилювання в елементах комплексу Гольджі з залученням 

моносахаридних залишків βDGal, αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc та їхньої 

участі у синтезі ними кератансульфату, що підтримує гідратацію рогівки [85, 

169].  

Лектини SNA і LABA  можуть  бути  рекомендовані в якості  

селективних гістохімічних маркерів парасолькових нейронів гангліонарного 

шару, лектин WGA можна пропонувати для диференціального виявлення 

горизонтальних та амакринних клітин [85, 169].  

 Отже, за умов експериментального гіпертирозу, на тлі посилення 

метаболічних процесів, задокументовано зміни товщини рогівки від 

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

посилення апоптичних процесів у передньому епітелії рогівки, локальна 

десквамація поверхневих шарів, відшарування переднього епітелію від 

базальної мембрани та деструкцією передньої межової пластинки; 

розширення порожнин венозних синусів склери, утворення додаткових 

порожнин у склері та зміни морфології судин диска зорового нерва.  

У сітківці – 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. 

Ультраструктурно у рогівці – зміна електронної щільності клітин 

переднього та заднього епітелію, руйнування міжклітинних контактів, 

посилення інтенсивності  апоптичних процесів, як у складі епітеліоцитів 
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переднього епітелію, так і кератоцитів, деструкція колагенових пластинок 

строми.  

У всіх шарах сітківки присутні ознаки деструктивного характеру 

нейронів та їх відростків подібно до  таких, що мали місце на тлі гіпотирозу. 

Лектини SNA, PNA, HPA, CNFA, LABA проявили високу 

специфічність зв’язування з кератоцитами, що обумовлено високим рівнем 

кінцевого глікозилювання в елементах комплексу Гольджі із залученням 

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

кератансульфатів, що підтримують гідратацію рогівки. 

У перикаріонах (в місцях локалізації тигроїду) парасолькових нейронів 

гангліонарного шару сітківки задекларовано експонування вуглеводних 

детермінант αLFuc та NeuNAc, що свідчить про високу функціональну 

активність останніх. Відмічено незначне зниження реактивності 

мультиполярних  нейронів з лектином PNA. 

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 диференціального виявлення горизонтальних та амакринних 

клітин. 
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    АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Офтальмологія є важливим розділом медичної науки  і практики. 

Розуміння патогенетичних  механізмів офтальмологічних захворювань 

засновано на знанні тонкої та  ультратонкої морфології функціональних 

апаратів очного яблука [172]. Детальне вивчення морфології цього важливого 

органа чуття може забезпечити більш глибоке розуміння клітинних змін при 

офтальмологічних захворюваннях, у тому числі, при ендокринній 

офтальмопатії. На сьогодні в ендокринології та офтальмології все більш 

актуальною стає проблема ендокринної офтальмопатії (ЕОП), офтальмопатія 

Грейвса, автоімунна офтальмопатія, орбітопатія). ЕОП є органоспецифічним 

автоімунним захворюванням, яке характеризується набряком, 

лімфоцитарною інфільтрацією ретробульбарної клітковини, екстраокулярних 

м’язів, що клінічно проявляється різним ступенем екзофтальму й 

офтальмопарезу [7, 51, 58, 73, 88, 94, 95, 139]. 

Ендокринна офтальмопатія може супроводжуватись  ураженнями 

рогівки, різного ступеня важкості – від кератопатії до виразки рогівки, 

вторинною гіпертензією і оптичною нейропатією. Остання є серйозним 

ускладненням ендокринної офтальмопатії, що є загрозою для органа зору і 

може призводити до порушення зорових функцій аж до повної їх втрати.  

Оптична нейропатія розвивається  у 3-30% хворих на офтальмопатію, а при 

декомпенсації процесу у 70 % випадків [21]. 

Тироїдна офтальмопатія уражає близько  50% пацієнтів з порушенням 

функції щитоподібної залози [94, 95]. Враховуючи ріст поширеності 

патології щитоподібної залози, особливо, після аварії на ЧАЕС, і як наслідок 

зростання частоти ендокринної офтальмопатії,  а також недостатність  

висвітлення в науковій літературі загальногістологічних, субмікроскопічних, 

гістохімічних та  лектиногістохімічних досліджень  функціональних апаратів  

очного яблука за умов дисфункції щитоподібної залози, нами проведене 
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експериментальне дослідження впливу гіпо- і гіпертирозу на структурні 

компоненти очного яблука.  

Дослідження гістологічних препаратів, зафарбованих гематоксилін-

еозином показало, що очне яблуко контрольних тварин має типову будову і  

утворене трьома оболонками (зовнішня, середня та внутрішня), містить 

передню та задню камери,  кришталик та склисте тіло.  Зовнішня оболонка 

утворена склерою та рогівкою. Рогівка має п’ять шарів: передній епітелій 

(плоский незроговілий епітелій), передня межова пластинка, власна речовина 

рогівки, задня межова пластинка та задній епітелій (одношаровий плоский 

епітелій – ендотелій передньої камери ока.  Склера утворена  пластинчастою 

сполучною тканиною, між пластинками  якої залягають фібробласти. 

Передня поверхня склери вкрита кон’юнктивою з прилеглими тканинами 

очної ямки. Білкова оболонка сполучається пухкою сполучною тканиною з 

великою кількістю судин – епісклеральною тканиною. Між оком і кістковою 

тканиною орбіти знаходиться сльозова залоза, жир, сполучна тканина та 

м’язи. 

Судинна оболонка включає три складові частини: власне судинну 

оболонку, війкове тіло та райдужку. Відростки війкового тіла вкриті 

двошаровим пігментним епітелієм. Сітківка щура утворена десятьма шарами 

і має аналогічну будову до сітківки людини [50]. Між рогівкою і райдужкою 

розташована передня камера, між райдужкою, кришталиком, відростками 

війкового тіла та війковою зв’язкою - задня камера ока. Кришталик вкритий 

сполучнотканииною капсулою, під якою розташований одношаровий 

кубічний епітелій; у ділянці екватора стає високопризматичним і формує 

росткову зону кришталика.  

Очне яблуко щура має ідентичну будову з очним яблуком людини [49, 

50, 74, 75, 158, 159].  Проте,  G.J. Krinke  [143] вказує на ряд морфологічних 

особливостей, так у рогівці ока щура  відсутня мембрана Боумена, війкове 

тіло відносно мале, складається з поодиноких м’язових волокон та дрібних 

пучків м’язових волокон. У щурів- альбіносів у пігментному шарі сітківки 
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відсутні пігментні включення. Зовнішній ядерний шар відносно широкий, у 

ньому  переважають перикаріони паличкових нейронів. За даними G.A. 

Parker et. al. [158, 159] рогівка щурів містить всі п’ять шарів, а у 

фотосенсорному шарі присутні як паличкові, так і колбочкові нейрони. 

Враховуючи  подібність будови очного яблука щура і людини, очне яблуко 

щура є добрим об’єктом для експериментального моделювання патологічних 

процесів. 

Проведені нами дослідження структурних компонентів очного яблука  

на тлі гіпотирозу, індукованого мерказолілом,  показали, що в рогівці 

розвивається локальне відшарування поверхневого шару переднього епітелію 

та його кератинізація. У базальному шарі спостерігалася зміна форми клітин 

та пікноз ядер,  гіпертрофія окремих клітин, вакуолізація їх цитоплазми та 

відшарування від базальної мембрани.  У проміжному шарі в окремих 

клітинах ідентифіковано пікноз ядер та дистрофічні зміни цитоплазми. У 

власній речовині рогівки спостерігалися  набряк, розшарування  колагенових 

волокон, незначна  лімфоцитарна   інфільтрація, особливо у ділянці 

розширеного  венозного  синуса. Було також виявлено локальне 

відшарування  ендотелію передньої камери і обмежувального епітелію 

райдужки, інфільтрація лімфоцитами війкового тіла, зміна товщини рогівки: 

контроль –  (198,32±3,32),  дослід –  (223,03±5,85), р<0,05.  

Інфільтрацію власної речовини рогівки  та війкового тіла лімфоцитами 

можна розцінювати як прояв асептичного запалення на тлі 

експериментального гіпотирозу, хоча не виключена також можливість 

розвитку імунної реакції на мерказоліл. Зміна форми епітеліоцитів 

базального шару переднього епітелію рогівки ймовірно обумовлена набряком 

власної речовини рогівки.  Ураження рогівки при ендокринній офтальмопатії 

відмітила Н.В. Пєшковська [53]. Набряк власної речовини рогівки та 

розшарування колагенових волокон спостерігали  також З.Л. Савчук та ін. 

[61] при експериментальному гіпотирозі індукованому мерказолілом у 

кролів. Проте Савчук З.Л. та ін., 2014 [61] викликали експериментальний 
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гіпотироз у кролів з використанням вищої дози мерказолілу (10 мг/кг маси 

тіла) тоді, як наш експеримент був проведений за умов використання 5 мг/кг 

маси тіла, упродовж двох тижнів Однак морфологічні зміни структурних 

компонентів рогівки за умов дії тиреостатичного препарату мерказолілу були 

подібними.  

У сітківці  спостерігали  підвищену оксифілію в зовнішньому сегменті 

паличок і колбочок, у ділянці синапсів між горизонтальними і 

фотосенсорними нейронами, амакриновими та гангліонарними нейронами. 

Поряд із вищеозначеним було виявлено набряк сітківки та дегенеративні 

зміни окремих нейронів у внутрішньому ядерному шарі  та зміну товщини 

сітківки. Останній феномен, правдоподібно, розвивався  внаслідок набряку, 

зміни просвіту артерій сітківки і, відповідно, порушення  трофіки нейронів.  

Зміна стінки артерій сітківки при ендокринній офтальмопатії висвітлена в 

наукових дослідженнях [10, 21].  

На тлі екзогенного гіпотирозу також мали місце зміни деструктивного 

характеру в сльозовій залозі та інтенсивна інфільтрація її лімфоцитами. 

Одночасно спостерігалася інфільтрація лейкоцитами кон'юнктивальної 

частини повіки та збільшення кількості жирової тканини біля кісткової 

частини орбіти. Подібні результати досліджень висвітлені Oh.Sang-Rog et. al. 

[164]. Запальні процеси в сльозному апараті  при ендокринній офтальмопатії 

спостерігала також Н.В. Пашковська  [18, 23]. 

При вивченні ультратонких зрізів рогівки ока інтактних  щурів під 

трансмісійним електронним мікроскопом чітко ідентифікувалися 

багатошаровий плоский незроговілий епітелій (передній епітелій рогівки), 

базальна мембрана епітелію, передня межова пластинка, строма, задня 

межова пластинка, ендотелій передньої камери ока. Багатошаровий  плоский 

незроговілий епітелій складається з базальних, проміжних та поверхневих 

клітин. Базальні клітини мають циліндричну форму, тоді як проміжні, 

полігональної форми, а поверхневі – плоскої видовженої форми. Базальні 

клітини своєю довгою віссю перпендикулярно зорієнтовані до базальної 
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мембрани. Проміжні клітини розташовані поверх базальних клітин та 

утворюють 2-3 шари. Поверх проміжних клітин, ближче до периферії 

рогівки, розташовані плоскі видовженої форми поверхневі клітини. Вони як і 

проміжні клітини своєю довгою віссю зорієнтовані паралельно до базальної 

мембрани. Характерно, що епітеліальні клітини рогівки гетероморфні не 

тільки за своєю формою і вмістом, але й електронною щільністю цитоплазми 

і ядра. Базальні клітини, як правило, мають середню електронну щільність, 

тоді як проміжні – високу електронну щільність, а поверхневі - низьку. 

Ядерно-цитоплазматичне співвідношення  найбільше в проміжних клітинах, 

тоді як у базальних і поверхневих – зміщене в бік цитоплазми.  

Ядра клітин переднього епітелію рогівки овальної форми та наповнені 

гомогенними масами еухроматину, серед яких містяться, переважно, два 

ядерця невеликих розмірів. Периферійні частини ядра відмежовані від 

цитоплазми ядерною оболонкою, в якій контурують внутрішня та зовнішня 

ядерні мембрани. Зовнішня ядерна мембрана в окремих ділянках поєднана з 

дрібними каналами гранулярної ендоплазматичної сітки. У цитоплазмі 

зосереджені у великій  кількості рибосоми і полісоми, поодинокі дрібні 

мітохондрії та дрібні електронно-щільні  включення.  Найбільша присутність 

електронно-щільних  включень ідентифікується в цитоплазмі проміжних 

клітин, тоді як у поверхневих клітинах ці утвори виявляються у складі 

вакуоль.   

Клітини переднього епітелію рогівки поєднані між собою системою 

міжклітинних контактів. Для базальних клітин характерний контакт за типом 

замка, також тут присутні десмосомні контакти. Базальна частина 

плазмолеми цих клітин дуже тісно прилягає до базальної мембрани, і 

з’єднується з нею напівдесмосомами. У найбільшій мірі десмосоми 

виявляються між проміжними клітинами, цитоплазма яких насичена пучками 

тонофіламентів.  Десмосомні контакти між поверхневими епітеліоцитами 

рогівки дезорганізовані, а інтерстиційний простір розширений та заповнений 

речовиною  дуже низької електронної щільності. 
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 Базальна мембрана переднього епітелію  рогівки неперервна, тонка та 

значної електронної щільності. До базальної мембрани переднього епітелію   

прилягає високої електронної щільності  передня межова пластинка,  яка 

утворена колагеновими фібрилами, що мають впорядкованість у 

поздовжньому напрямку. У складі передньої межової пластинки  

виявляються безмієлінові нервові волокна в супроводі нейролемоцитів.

 Простір строми рогівки під  передньою межовою пластинкою 

заповнений пучками колагенових волокон, що згруповані в колагенові 

пластинки.  Сусідні пучки колагенових волокон  у складі пластинки 

зорієнтовані під різними кутами, однак усі вони зберігають паралельне 

розташування відносно поверхні ока. Між пластинками колагенових волокон 

локалізуються кератоцити видовженої форми, що формують розгалужені 

відростки. Як колагенові волокна, так і кератоцити оточені вузькими 

елекронно-світлими прошарками основної речовини строми. Ядра 

кератоцитів фестончатої форми, в їхній електронно-світлій цитоплазмі 

присутні поодинокі дрібні гранули.  Між пластинками колагенових волокон 

строми рогівки ідентифікуються  пучки безмієлінових нервових волокон та  

поодинокі кератоцити з ознаками апоптозу. 

 Задня межова пластинка прилягає до шару плоских, полігональної 

форми, ендотеліальних клітин.  Товщина її приблизно така ж, як і передньої 

межової пластинки, але значно вища електронна щільність. Різна електронна 

щільність  передньої і задньої межової пластинки може бути обумовлена 

різним типом колагену в їхньому складі: так задня межова пластинка містить 

колаген IV типу, тоді як у передній межовій пластинці виявлений колаген II 

типу [137]. Ядра ендотеліальних клітин значних розмірів, заповнені масами 

еухроматину, містить переважно одне ядерце. Ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення в ендотеліальних клітинах зміщене в бік ядра.  Проведені 

нами електронно-мікроскопічні дослідження рогівки щура показали, що вона 

має будову подібну до рогівки інших тварин, яку досліджував A. Khaled 

[137].  
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За умов експериментального гіпотирозу серед базальних клітин 

переднього епітелію переважають  клітини високої електронної щільності. 

Такі клітини  містять електроннощільні, фрагментовані ядра, від окремих 

периферійних ділянок ядер у цитоплазму простягаються електронно-щільні 

тяжі пальцеподібної форми. Останні утворюють своєрідний лабіринт, ззовні 

огорнутий електронно-світлими прошарками цитоплазми, що поєднані з 

вакуолями. Виявлені такі морфологічні ознаки, характерні для початкових 

стадій апоптозу. Органели не ідентифікуються, тоді як значні  ділянки 

гіалоплазми наповнені скупченнями преципітатів і коагулятів. Контакти між 

сусідніми електроннощільними базальними клітинами проявляються у 

вигляді частково фрагментованих скупчень матеріалу мембранних 

компонентів, демосом та  тонофібрил. Ділянки плазмолеми в регіоні  

напівдесмосом також дезорганізовані. Базальна мембрана, яка прилягає до 

електронно-щільних   базальних клітин,  стоншена та розпушена. 

 У базальному шарі переднього епітелію рогівки також трапляються 

клітини середньої електронної щільності та кубічної форми. У цитоплазмі 

таких клітин  ідентифікується  дезорганізована гранулярна ендоплазматична 

сітка. Ядра цих клітин заповнені масами ампліфікованого хроматину, містять 

невелике електроннощільне ядерце. Міжклітинні сполучення між базальними 

клітинами середньої електронної щільності представлені частково 

дезорганізованими контактами типу замка і  десмосомами. Спостерігається  

також дезорганізація цитоплазми проміжних клітин. Ядра їх  гіпертрофовані 

та заповнені електроннощільними масами гетерохроматину. Їхні периферійні 

ділянки   утворюють  випинання, окремі з яких у формі кулькоподібних 

утворів високої електронної щільності, що  занурені в перинуклеарний 

простір, або в цитоплазму. Такі морфологічні ознаки  ядер  характерні для 

апоптозу. Міжклітинні контакти між проміжними клітинами дещо змінені та 

представлені значної товщини суцільними масами електроннощільного 

матеріалу дезорганізованих сусідніх  мембран.  
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Поверхневі клітини в складі переднього епітелію рогівки мають низьку 

електронну щільність та  гіпертрофовану цитоплазму. Їхні ядра  здебільшого 

з ознаками лізису. До базальної мембрани переднього епітелію прилягає 

середньої електронної щільності передня межова пластинка, яка містить 

частково фрагментовані колагенові фібрили. Привертає увагу те, що 

колагенові фібрили, які знаходяться в складі колагенових пластинок  строми, 

розділені електронно-світлими прошарками основної речовини. Такі зміни 

можуть бути ознаками набряку, що відмічено нами також на рівні світлової 

мікроскопії [84].  

За даними А. Каяли [34] ендокринна офтальмопатія може 

супроводжуватись ураженням рогівки різного ступеня важкості, від 

кератопатії до виразки рогівки. До периферійних ділянок розшарованих 

колагенових пластинок власної речовини рогівки прилягають кератоцити. 

Окремі з них мають значних розмірів електроннощільне ядро та електронно-

світлу дезорганізовану цитоплазму, що наповнена великою кількістю дрібних 

гранул. В основній речовині присутні елементи клітинного детриту та пучки 

дезорганізованих мієлінових волокон. Виявлені морфологічні зміни 

кератоцитів можуть негативно впливати на синтез ними кератансульфату та 

кристалінів. Останні, за даними  [145, 181], відіграють важливу роль у 

механізмах захисту проти оксидативного стресу та беруть участь  у 

репаративних процесах строми рогівки. 

Характерно, що за умов впливу експериментального гіпотирозу задня 

межова пластинка  знаходиться в дуже тісному зв’язку як із колагеновими 

волокнами строми, так і ендотеліальними клітинами.  Ендотеліоцити 

передньої камери,  переважно, мають два ядра, які заповнені гомогенними 

масами ампліфікованого хроматину. Їхня електронно-світла цитоплазма  

містить  значну кількість вакуоль, рибосом, полісом, дрібних 

електроннощільних гранул.  На люменальній  поверхні ендотелію присутні  

мікроворсинки, окремі з яких  на етапах десквамації в простір передньої 

камери ока.  
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Вивчення сітківки інтактних щурів з використанням трансмісійної 

електронної  мікроскопії показало, що вона має типову будову характерну 

для сітківки людини і утворена десятьма шарами. Результати попередніх 

наших досліджень щодо будови сітківки щура з використанням світлової 

мікроскопії співпадають з результатами досліджень G.A. Parker et.al. [158, 

159].  Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що пігментний шар 

сітківки контактує з базальним комплексом та хоріокапілярним шаром 

власне судинної оболонки. Останній утворений клітинами з цитоплазмою 

середньої електронної щільності, ядра  овальної форми містять невелику 

кількість гетерохроматину, котрий прилягає до ядерної ламіни і  нуклеолеми. 

У цитоплазмі – невелика кількість органел, серед яких переважають 

мітохондрії;  присутні  також меланосоми різних розмірів і різної 

електронної щільності. На поверхні  пігментних клітин зі сторони паличок і 

колбочок наявні короткі відростки.  

Фотосенсорний шар сітківки утворений дендритами першого нейрона, 

що мають витягнуту  форму (палички)  або більш округлу (колбочки). 

Палички утворені замкнутими мембранними дисками плазмолеми. 

Перикаріони перших нейронів містять ядра різних розмірів із різною 

кількістю гетерохроматину. Зовнішній сітчастий шар  досить широкий і 

утворений аксонами першого нейрона, дендритами другого нейрона та 

відростками клітин Мюллера. Аксони містять дрібну зернистість та 

поодинокі мітохондрії. Внутрішній ядерний шар сформований  тілами 

другого нейрона, що мають ядра різних розмірів та форми з невеликою 

кількістю гетерохроматину. Ядра оточені електронно-світлою цитоплазмою з 

невеликою кількістю органел. Тут присутні також тіла амакринних клітин. 

Поміж біполярними нейронами містяться тіла радіальних гліоцитів: вони 

невеликого розміру з електронно-щільними ядрами. Внутрішній сітчастий 

шар досить вузький і формує синапси, утворені відростками з електронно-

світлою аксоплазмою та аксоплазмою середньої електронної щільності, в 

якій присутні електронно-щільні пухирці та мітохондрії. Гангліонарний шар 
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представлений нейронами різної форми та  розмірів, здебільшого великими, 

зі світлою цитоплазмою та помірною кількістю органел, серед яких 

переважають мітохондрії. Ядра  таких клітин містять невелику кількість 

гетерохроматину та електронно-щільне ядерце. Шар нервових волокон 

утворений аксонами  третього нейрона з світлою аксоплазмою і невеликою 

кількістю мітохондрій. У цьому шарі присутні гемокапіляри, просвіт яких 

заповнений плазмою крові. Внутрішня межова перетинка у вигляді 

гомогенної смужки утворена відростками клітин Мюллера. 

На тлі екзогенного гіпотирозу, індукованого мерказолілом,  у сітківці 

спостерігалися зміни деструктивного характеру. Так, у пігментному епітелії  

задекларовано дезорганізацію цитоплазми з  присутністю дрібних вакуоль та  

мітохондріями підвищеної електронної щільності з дезорганізованими 

кристами. У цитоплазмі виявлялися поодинокі лізосоми  та електронно 

щільні включення різних розмірів та форми. У просвітах розширених 

гемокапілярів  судинної оболонки спостерігається агрегація еритроцитів та 

тромбоцитів з адгезією еритроцитів до випинань цитоплазми ендотеліоцитів, 

ядра останніх з інвагінаціями каріолеми і компактно розміщеним 

гетерохроматином. Зовнішній сегмент паличок і колбочок місцями 

дезорганізований, із розпушеними та відсутніми  ділянками плазмолеми. 

Внутрішній сегмент колбочок, у ділянці еліпсоїда, містить мітохондрії з 

вакуолізованим матриксом, дезорганізованими кристами та ознаками 

гіпертрофії. S. Chirumbolo et al.  [108]  сформулювали концепцію про те, що 

протеасоми, ендоплазматична сітка і мітохондрії разом є функціональною 

системою т.зв. "протером". Автори вказують, що ці структури відіграють 

важливу роль у життєдіяльності клітини. Всі ці органелли асоціюються з 

активацією пероксисом, у сукупності беруть участь у комплексній стресовій 

реакції клітин. Основна діяльність "протером" полягає в координації і 

моделюванні двох фундаментальних механізмів виживання клітин – апоптозу 

та аутофагії. K.L. Lathrop et al. [146] показали знижені регенеративні 

властивості аксонів гангліонарних нейронів після травми  або після 
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глаукоматозної  та мітохондріальної зорової нейропатії,  які пов’язані з 

дисфункцією  мітохондрій. Зміна структури мітохондрій та ендоплазматичної 

сітки, що були виявлені в наших дослідженнях,  негативно впливають на 

життєдіяльність клітин і можуть бути одним із механізмів апоптозу.  

Навколо ядер фотосенсорного нейрона ідентифікуються мітохондрії з 

просвітленим матриксом та редукованими кристами. Ядра таких нейронів 

різних розмірів і мають різну кількість гетерохроматину. A.Khaled [137] 

також виявили різну кількість гетерохроматину  в ядрах першого нейрона   

інших видів тварин і відмітив, що  ядра паличкових нейронів круглі або 

овальні, темні і  містять більше гетерохроматину. У внутрішньому ядерному 

шарі присутні нейрони з різним ядерно- цитоплазматичним 

співвідношенням. Тут ідентифікуються нейрони як із дезорганізованою 

цитоплазмою,  витягнутим ядром та малою кількістю органел, так і нейрони з 

електронно-світлою цитоплазмою та значною кількістю мітохондрій 

овально-округлої форми. Поміж останніх локалізуються нейрони з 

цитоплазмою середньої електронної щільності.  У таких клітинах також 

присутні дрібні і електроннощільні включення та  поодинокі мітохондрії,  

поряд з якими видно поперечно зрізані відростки.  

Клітини за  вищеописаними морфологічними ознаками, правдоподібно, 

є амакринними нейронами. У гангліонарному шарі вирізняються клітини як з 

дезорганізованою електронно-світлою цитоплазмою та малою кількістю 

органел, так і нейрони з електронно-світлою цитоплазмою та великою 

кількістю мітохондрій.  Біля таких нейронів наявні гемокапіляри, заповнені 

плазмою крові. Цитоплазма гангліонарних нейронів дрібнозерниста та 

містить мітохондрії різної форми. Між аксонами гангліонарних нейронів 

видно відростки променевих гліоцитів.  У шарі нервових волокон присутні 

гемокапіляри зі звуженим просвітом та периваскулярним набряком. 

Звуження просвіту гемокапілярів може викликати ішемію та зміни 

деструктивного характеру в   нейронах сітківки, що мало місце в нашому 

дослідженні.  
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Деструктивні зміни  в гангліонарних нейронах сітківки спостерігали 

[28] після порогового лазерного опромінення при гіпергомоцистеїнемії, [74, 

75] при тампонаді вітреальної порожнини перфторорганічними сполуками 

[29, 30], при моделюванні депреваційної міопії  [72] під впливом цисплатину 

[23] паклітакселу [24, 25]. Це свідчить про те, що ознаки деструктивних змін 

нейронів сітківки можуть бути викликані не тільки патологією щитоподібної 

залози. 

Проведені нами дослідження функціональних апаратів очного яблука 

щурів з експериментальним гіпотирозом показали, що найбільш виражені 

морфологічні зміни діагностувалися в рогівці і проявлялися  кератинізацією і 

локальним відшаруванням поверхневих шарів переднього епітелію, набряком 

та лімфоцитарною інфільтрацією простору навколо розширених венозних 

синусів, локальним відшаруванням ендотелію передньої камери. Поряд із 

цим, спостерігалася незначна інфільтрація лімфоцитами війкового тіла, 

дегенеративні зміни нейронів внутрішнього ядерного шару сітківки.  Подібні 

зміни в ядерних шарах сітківки щурів спостерігали [22] при 

стрептозотоциновому діабеті. Поряд із вищеозначеним, виявлялися зміни 

також у додатковому апараті очного яблука, а саме, у гландулоцитах 

гардерової залози з інтенсивною лейкоцитарною інфільтрацією останньої. 

Гардерова залоза у щурів продукує ліпіди, мелатонін, порфірин, має 

фотопротекторну дію, і є джерелом феромонів [158, 159]. 

Зміни у структурних апаратах очного яблука, правдоподібно, 

обумовлені тим, що при гіпотирозі пригнічуються всі види обмінів, 

порушується утилізація кисню тканинами, гальмуються окислювальні реакції 

і знижується активність різних ферментних систем. Так,  порушення 

білкового обміну призводить до уповільнення розпаду і синтезу білка, 

порушення обміну жирів, накопичення в тканинах глікопротеїнів, муцину, 

гіалуронової кислоти та хондроітинсульфатів [51, 58]. Їхній надлишок змінює 

колоїдну структуру сполучної тканини, підсилює її гідрофільність і утримує 

натрій, що в умовах сповільненого лімфовідтоку обумовлює розвиток 
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мікседеми. На механізм затримки в тканинах води і натрію може впливати 

також надлишок вазопресину, продукція якого гальмується тироїдними 

гормонами [58].   

Проведення PAS–реакції в рогівці контрольних тварин виявило 

нагромадження PAS–позитивного матеріалу у стромі рогівки; натомість 

передній епітелій, ендотелій та кератоцити були ареактивними. На тлі 

гіпотирозу спостерігалося зниження реактивності строми рогівки в поєднанні 

з накопиченням PAS–позитивного матеріалу в кератоцитах. У структурних 

компонентах сітківки PAS–позитивний матеріал, як у контрольних, так і 

дослідних тварин не ідентифікувався. 

Забарвлення препаратів рогівки контрольних щурів альціановим синім 

показало локалізацію сульфатованих глікозаміногліканів  та сіаломуцинів у 

базальному та прибазальному шарі переднього епітелію та ендотелії 

передньої камери, у меншій мірі, у кератоцитах  власної речовини рогівки. 

При мерказоліл- індукованому гіпотирозі спостерігалося посилення реакції в 

базальному та парабазальному шарі переднього епітелію та кератоцитах 

рогівки. 

 Обробка препаратів сітківки альціановим синім при pH 2,5  показала 

локалізацію сульфатованих глікозаміногліканів та сіаломуцинів в 

ядровмісних частинах фотосенсорних нейронів. Усі інші шари сітківки 

виявляли слабо позитивну реакцію з альціановим синім. На тлі гіпотирозу 

спостерігалося посилене зафарбування зовнішніх сегментів паличок та 

колбочок, а також еритроцитів у складі розширених гемокапілярів 

мікроциркуляторного русла. 

 Лектиногістохімічні дослідження функціональних апаратів очного 

яблука виявили модифікацію зв’язування лектинів зі структурними 

компонентами рогівки та сітківки на тлі гіпотирозу. 

Так, у контрольних тварин експонування рецепторів лектину CNFA 

(специфічність DGalNAcβ1-4GlcNAc) спостерігалося у всіх шарах 

переднього епітелію рогівки та в кератоцитах і колагенових волокнах строми. 
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На тлі експериментального гіпотирозу спостерігалось зниження реактивності 

з лектином CNFA як переднього епітелію, так і строми рогівки. У сітківці 

контрольних тварин найвища спорідненість цього лектину спостерігалась з 

епітеліоцитами пігментного шару та глікокон'югатами паличок і колбочок 

фотосенсорного шару.  На тлі гіпотирозу підвищувалась інтенсивність 

зв’язування  лектину CNFA з променевими гліоцитами та з зовнішньою і 

внутрішньою межовими перетинками.  Позитивна реакція відслідковувалась 

з ендотелієм судини сітківки. В ділянці синаптичних контактів – у 

зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах – експонування рецепторів 

лектину CNFA  посилювалась. 

 Лектин WGA  (специфічний до DGlcNАc>NeuNAc) демонстрував 

подібну до CNFA специфічність зв’язування з структурними компонентами 

рогівки  на тлі посилення експресії рецепторів цього лектину при гіпотирозі, 

особливо, у ділянках міжклітинних контактів окремих клітин базального та 

проміжного шарів переднього епітелію, на поверхні кератоцитів та 

колагенових волокон  строми рогівки. У сітківці на тлі тироїдної 

офтальмопатії спостерігалося також посилення експресії рецепторів цього 

лектину в пігментному та фотосенсорному шарах, у променевих гліоцитах, у 

внутрішній та зовнішній  межовій перетинці, у ділянках синаптичних 

контактів між  відростками  нейронів  у зовнішньому та внутрішньому  

сітчастому шарі.  

Модифікація рецепторів лектину WGA  у місцях локалізації відростків 

променевих гліоцитів може бути обумовлена їх активацією при ендокринній 

офтальмопатії. За даними Y. Bai et al. [91]  J. Wang et al. [180] клітини 

Мюллера відіграють провідну роль у підтримці ретинального компоненту, 

метаболізмі і захисті завдяки продукції нейротрофних факторів, видаленні 

продуктів метаболізму, регулюють об’єм екстрацелюлярного простору,  

водного та іонного гомеостазу, виділяють нейротрансмітери, регулюють 

функцію ендотеліального бар’єру та модулюють імунні та запальні відповіді.  
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Згідно з даними вищеозначених авторів, ці клітини також відіграють 

роль в реактивному гліозі – процесі, який включає в себе морфологічні, 

біохімічні і фізіологічні зміни під впливом патологічних станів, є 

постачальниками патологічного фактору ангіогенезу-VEGF при ретинальній 

неоваскуляризації за умов діабетичної гіпоксії.  Наші дослідження виявили 

збільшення кількості судин сітківки при тироїдній офтальмопатії, 

обумовленій  уведенням  L-тироксину [83].  

Клітини Мюллера також є клітинною мішенню для судинних 

ускладнень при діабетичній ретинопатії [91, 180]. Цікавим є той факт, що ці 

клітини також можуть потребувати VEGF для власного виживання під 

впливом патологічних чинників [163]. 

У рогівці контрольних тварин слабке зв’язування фукозоспецифічного 

лектину LABA констатували в стромі та у поверхневих шарах переднього 

епітелію рогівки на тлі зниженого експонування рецепторів цього лектину в 

прибазальному та проміжному шарах. За умов гіпотирозу підвищувалась 

експресія рецепторів цього лектину у поверхневих шарах переднього 

епітелію, кератоцитах і колагенових волокнах строми рогівки. У сітківці на 

тлі гіпотирозу спостерігалося також посилення реактивності лектину LABA у 

фотосенсорному шарі, у перикаріонах амакринних, гангліонарних нейронів 

та у внутрішній межовій перетинці, що обумовлено їхньою функціональною 

активністю. 

Значну реактивність рецепторів αDGalNAc- специфічного лектину HPA 

спостерігали в поверхневих шарах переднього епітелію рогівки контрольних 

тварин на тлі ареактивності базального та парабазального шару. За умов 

експериментального гіпотирозу задокументовано редукцію вуглеводних 

детермінант αDGalNAc у поверхневих шарах переднього епітелію, у 

базальній мембрані, що, правдоподібно, було причиною порушення 

адгезивних процесів в окремих ділянках між епітелієм та базальною 

мембраною.  Одночасно задекларовано посилення експресії рецепторів цього 

лектину в структурних компонентах строми рогівки (кератоцитах та 
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колагенових волокнах). У сітківці спостерігали гомогенне зв’язування цього 

лектину з її структурними компонентами. 

Сіалоспецифічний лектин SNA в рогівці виявив високу спорідненість 

до поверхневих шарів переднього епітелію і дещо нижчу до базального та 

парабазального шару. На тлі ендокринної офтальмопатії, обумовленій 

гіпотирозом, спостерігалося посилення експонування рецепторів цього 

лектину в базальній мембрані, ділянках міжклітинних контактів базального і 

прибазального шарів та зниження їхнього вмісту в кератоцитах та 

колагенових волокнах строми рогівки. У сітківці контрольних тварин 

інтенсивне зв’язування лектину SNA виявили у внутрішніх сегментах 

паличок та колбочок. На тлі гіпотирозу ідентифікували зниження вмісту 

рецепторів цього лектину в аналогічних структурах сітківки дослідних 

тварин на тлі підвищення його експонування у шарі нервових волокон. 

У рогівці лектин PNA (специфічність βDGal) виявляв незначну 

спорідненість до поверхневих шарів переднього епітелію та строми рогівки. 

На тлі гіпотирозу спостерігалося посилення спорідності цього лектину з 

поверхневими шарами переднього епітелію рогівки. Поряд з означеним, 

рецептори цього лектину з помірним ступенем експонування спостерігали у 

всіх шарах сітківки контрольних тварин.  У сітківці дослідних тварин  

посилення експресії вуглеводних детермінант у вигляді  DGal cпостерігали у 

шарі нервових волокон та внутрішній межовій перетинці. 

У рогівці спостерігалося нагромадження рецепторів лектинів WGA, 

CNFA, SNA у всіх шарах переднього епітелію, тоді як рецептори SNA, HPA 

та LABA, у більшості випадків,  локалізувалися в поверхневих шарах 

переднього епітелію. За умов експериментального гіпотирозу спостерігалася 

редукція рецепторів HPA, CNFA у передньому епітелії в поєднанні з їх 

експонуванням у кератоцитах та колагенових волокнах строми рогівки. 

Нагромадження останніх може впливати на процеси адгезії епітелію з 

базальною мембраною та прозорість рогівки, яка пов’язана з продукцією 

кератоцитами  кристалінів та кератансульфату.  
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За даними L.J. Müller et al. [156] неактивні кератоцити синтезують 

кристаліни. Рогівкові кристаліни, аналогічно до кришталикових, 

допомагають підтримувати прозорість рогівки і забезпечувати оптимальну 

рефракцію [134]. Вони також є частиною антиоксидантного захисту рогівки. 

[145]. У людини кристаліни представлені білками ALDH1, ALDH3 A1, 

ALDH2 та TKT [145]. Для більшості ссавців характерні інші набори 

кристалінів, як от BCP54/ALDH3A1;  для мишей та риб глутатіон-С-

транфераза та актин [134].  

Вважають, що кератансульфат, який синтезується кератоцитами, 

допомагає підтримувати оптимальну  гідратацію рогівки; генетичні 

порушення його синтезу призводять до розвитку плямистої дистрофії рогівки 

[124]. Задекларована нами модифікація глікому переднього епітелію та 

кератоцитів рогівки може бути одним із пускових механізмів апоптозу, 

зменшення кількості кератоцитів і одним із патогенетичних механізмів 

виникнення кератоконусу за умов ендокринної офтальмопатії.  У 

непошкодженій рогівці кератоцити знаходяться в неактивному стані і 

активуються при пошкодженні чи запаленні різного ґенезу [184]. 

Діагностована нами при експериментальному гіпотирозі 

поліморфноядерна лейкоцитарна інфільтрація строми рогівки свідчить про 

наявність запального процесу, який може викликати пошкодження рогівки та 

кератоцитів, що розташовані в даному регіоні і стимулювати  апоптоз, на що 

також вказують [184]. Будь-який збій у високоорганізованому процесі 

репарації може призвести до помутніння рогівки. Надмірний апоптоз 

кератоцитів може бути частиною патологічного процесу, який лежить в 

основі розвитку кератоконуса. З іншого боку, лейкоцитарна інфільтрація 

рогівки індукує апоптоз кератоцитів, який  також стимулюється дією 

сигнальних молекул синтезованих верхніми шарами рогівки,  таких як 

інтерлейкін-1-альфа (ІЛ-1-альфа) та  фактор некрозу пухлин альфа (ФНП-

альфа). Сусідні кератоцити під дією тих самих сигнальних молекул 
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активуються, проліферують і починають синтезувати матриксні 

металопротеїнази, які сприяють ремоделюванню тканини [181, 184]. 

У сітківці контрольних тварин рецептори лектинів WGA, CNFA, SNA, 

зв’язувалися з пігментним епітелієм, із дендритами фотосенсорних нейронів. 

Натомість αLFuc-специфічний лектин LABA та αDGalNAc-специфічний 

лектин HPA проявляли низьку спорідненість з означеними структурами.  

Решта шарів сітківки виявили незначне зв’язування з вищевказаними 

лектинами. На тлі ендокринної офтальмопатії  спостерігалося посилення 

реактивності з паличками і колбочками фотосенсорного шару лектинів  

WGA, CNFA, LABA на тлі редукції рецепторів лектинів HPA та SNA. 

Одночасно костатували посилення експонування рецепторів лектину CNFA в 

ділянках синаптичних контактів у зовнішньому та внутрішньому сітчастих 

шарах. Окрім того, задекларований високий рівень експонування 

вуглеводних детермінант αLFuc  у перикаріонах амакринних та 

гангліонарних нейронів. A. Khaled [137] продемонстрував подібну 

специфічність зв’язування лектину WGA (DGlcNАc>NeuNАc)  із паличками і 

колбочками сітківки осла. 

Висока реактивність зовнішніх сегментів паличок і колбочок з 

лектинами  WGA та CNFA очевидно пов’язані з наявністю родопсину та 

йодопсину, які є глікопротеїнами. За даними S. Fujita et al., YBD. Souza et al.  

[123, 173], у людини родопсин містить вуглеводні детермінанти DGlcNАc та 

DGal, у йодопсині курей присутні залишки DGalNAc. Накопичення 

вуглеводних детермінант DGlcNАc,  NeuNАc та GalNAcβ1–4GlcNAc у 

зовнішніх сегментах фотосенсорних клітини на тлі гіпотирозу може бути 

обумовлено зниженням метаболічних процесів та індукувати дегенеративні 

зміни структурних компонентів цих клітин. 

Підвищена афінність LFuc специфічного лектину LABA з 

перикаріонами гангліонарних нейронів сітківки на тлі гіпотирозу, 

правдоподібно, обумовлена зміною їхньої функціональної активності з 

наступною  дегенерацією окремих нейронів, що підтверджується  попередньо 
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проведеними нами  дослідженнями препаратів, зафарбованих гематоксиліном 

та еозином  [84]. 

Таким чином, у рогівці за умов експериментального гіпотирозу 

спостерігалася редукція рецепторів лектину HPA (специфічність αDGalNАc), 

лектину  CNFA (специфічність GalNAcβ1–4GlcNAc)  у передньому епітелії в 

поєднанні з посиленням їхнього експонування в кератоцитах та колагенових 

волокнах строми. Нагромадження останніх може впливати на процеси адгезії 

епітелію з базальною мембраною та прозорість рогівки, яка пов’язана з 

продукцією кератоцитами  кристалінів та кератансульфату. 

У сітківці на тлі екзогенного гіпотирозу спостерігалося посилення 

афінності  паличок і колбочок фотосенсорного шару з лектинами  WGA, 

CNFA, LABA в поєднанні з редукцією рецепторів лектинів HPA та SNA. 

Паралельно костатували, посилення експонування рецепторів лектину CNFA 

в ділянках синаптичних контактів у зовнішньому та внутрішньому сітчастих 

шарах. Задекларований високий вміст вуглеводних детермінант αLFuc  у 

перикаріонах амакринних та гангліонарних нейронів. Модифікація 

рецепторів лектинів та зміна глікому структурних компонентів сітківки може 

спричиняти зміну функціональної активності нейронів та впливати на 

проведення ними нервового імпульсу.  

Щоденне згодовування з їжею L-тироксину в дозі 150 мкг/кг маси тіла 

упродовж 20 днів показало, що у структурних компонентах очного яблука 

спостерігаються зміни деструктивного характеру. Так, у рогівці констатували 

локальне відшарування поверхневих шарів переднього епітелію, 

відшарування епітелію від базальної мембрани, розшарування передньої 

межової пластинки та колагенових волокон власної речовини рогівки. У 

клітинах базального шару переднього епітелію констатували вакуолізацію 

цитоплазми, в ядрах окремих клітин гетерохроматинізацію ДНК біля 

нуклеолеми у вигляді півмісяця, каріопікноз і каріорексис, що є ознаками 

апоптозу. Вищеозначені зміни також супроводжувались збільшенням 

товщини рогівки: так у контрольних тварин вона була в межах (198,32± 3,32) 
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мкм, у дослідних – (213,89±2,51) мкм, р<0,05.  На тлі вищеописаних 

морфологічних  змін екзофтальм не спостерігався. За даними R.S. Bahn [93, 

95] R.S. Bahn et al. [94], екзофтальм обумовлений наявністю рецепторів до 

ТТГ на поверхні м’язових волокон фібробластів та адипоцитів допоміжного 

апарату очного яблука. S.M. McLachlan et al. [153]  в експериментах  на 

тваринах  використовували різні моделі, у тому числі, і стимулювали 

вироблення антитіл  до ТТГ, проте  класичних симптомів офтальмопатії, до 

яких належить екзофтальм, не спостерігали. Ці дані узгоджуються з 

результатами наших досліджень. 

  Вище були наведені дані літератури про те, що активація ―протеарому‖  

є пусковим механізмом апоптозу і автофагії [108], проте О.О. Фільченков та 

ін. [73] указують, що апоптоз можуть викликати як внутрішньоклітинні 

сигнали, так і зовнішні, які опосередковують свою дію через рецепторні 

системи. До фізіологічних активаторів апоптозу належать інтерлейкіни, 

фактори некрозу пухлин та гормони. Одні з них виступають у вигляді 

індукторів, інші – в якості інгібіторів апоптозу. Враховуючи появу в 

передньому епітелії рогівки клітин з ознаками апоптозу, можна думати про 

активацію цього процесу L-тироксином.  

У базальному шарі переднього епітелію вирізняють два типи клітин – 

високі, призматичної форми, із базофільною цитоплазмою і з видовженими 

ядрами та овально-округої форми, із світлою цитоплазмою і круглими 

ядрами. У рогівці тварин контрольної групи в базальному шарі переднього 

епітелію рогівки спостерігали фігури мітозу, що вказує на процеси 

регенерації, тоді як у тварин дослідної групи переважали процеси 

дегенеративного характеру. У ділянці лімба було виявлено розширення 

венозних пазух білкової оболонки, інфільтрацію лімфоцитами і гістіоцитами, 

утворення отворів різного діаметру – своєрідну вакуолізацію склери. 

Інфільтрацію лімфоцитами сполучної тканини канта рогівки при дії 

налбуфіну спостерігала [88]. За даними G.D. Sempowski et al. [165] 

лейкоцити, що продукують прозапальні інтерлейкіни, можуть викликати 
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вищезгадані зміни у рогівці. З іншого боку, розширення венозних синусів 

лімба створює передумови для порушення трофіки епітелію і власної 

речовини рогівки, і може бути одним із факторів, що ініціює локальні 

дегенеративні зміни переднього епітелію.  

Пігментний шар сітківки, утворений плоскими клітинами з 

видовженими ядрами та оксифільною цитоплазмою, прилягає до 

фотосенсорного шару. Фотосенсорний шар сітківки утворений паличками і 

колбочками, які мають ознаки слабкої базофілії. Тіла першого нейрона 

містять овально-округлі ядра з різною інтенсивністю базофілії – від помірно 

базофільного до інтенсивно базофільного, тоді як у контрольній групі тварин 

для ядер фотосенсорних нейронів характерна базофілія однакової 

інтенсивності. Зміна базофілії ядер свідчить про порушення функціональної 

активністі нейронів. Зовнішній сітчастий шар утворений вузькою смужкою 

слабо базофільних структур. Внутрішній ядерний шар, укладений кількома 

рядами тіл нейронів, ядра яких мають різні розміри і різну кількість 

гетерохроматину. Поміж означених клітин трапляються нейрони з 

просвітленою та вакуолізованою цитоплазмою і дрібні клітини з 

оксифільною цитоплазмою та інтенсивно базофільними ядрами – 

мікрогліоцити. Внутрішній сітчастий шар, порівняно з зовнішнім, значно 

ширший. У ньому виявлені тіла радіальних гліоцитів. В окремих 

гангліонарних нейронах сітківки спостерігалися ознаки апоптозу – ядра з 

периферійною конденсацією хроматину та просвітленим ядерним матриксом, 

неоднорідною, слабо-базофільною цитоплазмою. Була зміненою також  

товщина сітківки – (197,22±1,61) мкм у контролі та (185,84±1,67) мкм у 

досліді, р<0,001.   

Біля внутрішньої межової перетинки розташована велика кількість 

гемокапілярів, просвіти яких заповнені форменими елементами крові, серед 

яких переважали еритроцити. У сітківці тварин контрольної групи в цій 

ділянці виявляються лише поодинокі гемокапіляри. Явище ангіогенезу 

можна пояснити адаптивно-компесаторними процесами. У судинній 
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оболонці ідентифіковано розширення просвітів судин власне судинної 

оболонки та розширення просторів між міоцитами циліарного тіла. Окремі 

судини циліарного тіла заповнені форменими елементами, деякі з ознаками 

запустіння. Відростки циліарного тіла вкриті двошаровим епітелієм серед 

яких вирізняють клітини кубічної і призматичної форми. Судини диска 

зорового нерва та периневрію з ознаками мукоїдного набухання та 

потовщенням внутрішньої оболонки за рахунок підендотеліального шару.  

Подібне явище спостерігали [21] при експериментальному 

стрептозотоциновому діабеті. Зміни структури стінки судин, очевидно, 

обумовлене ендокринопатією. В епіневрії зорового нерва локалізовані 

скупчення адипоцитів. Ацинуси сльозової залози утворені лакримоцитами та 

міоепітеліоцитами. Спостерігалася локальна гіпертрофія ацинусів з 

ослизненням лакримоцитів. На тлі вищезгаданих морфологічних змін 

структурних компонентів очного яблука екзофтальм не діагностувався. За 

даними R.S. Bahn et al. [94, 95], екзофтальм обумовлений наявністю 

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

адипоцитів допоміжного апарату очного яблука. В експериментах на 

тваринах [153] моделювали хворобу Грейвса, використовуючи різні методи, 

у тому числі стимулювали вироблення антитіл до ТТГ. Водночас класичних 

симптомів офтальмопатії не виявили. Автори акцентують увагу на те, що це 

може бути пов’язано з видовими відмінностями в орбітальній анатомії в 

людей і гризунів. 

За умов впливу L-тироксину ультраструктурна організація  рогівки  

щурів також була змінена; у найбільшій мірі це стосувалося багатошарового 

плоского незроговілого епітелію та ендотелію, хоча ряд клітин і неклітинних 

елементів строми також виявляли ознаки дезорганізації.  

  Базальні клітини переднього епітелію набували кубічної форми. У 

середній частині  таких клітин  локалізувалися  ядра зі значною кількістю 

випинань та щільним наповненням гетерохроматину. Серед гетерохроматину 

містяться дезорганізовані, дуже малих розмірів ядерця. Внутрішня і зовнішня 
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ядерні мембрани, як і мембрани внутрішньоклітинних органел розпушені. 

Центральна частина цитоплазми відокремлена електронносвітлими 

вакуолеподібними прошарками від периферійної електроннощільної 

цитоплазми.  

Плазмолема базальних клітин  у цілому зберігає свою контурність, 

проте при детальному огляді виявляються ділянки зі "стертими" профілями.  

Дезорганізовані ділянки плазмолеми сусідніх клітин утворюють гомогенні 

маси, що наповнені вузькими прошарками гіалоплазми.  Зміни подібного 

характеру виявляються також у ділянках  плазмолеми, що утворюють 

контакти типу замка або десмосом. У базальній частині плазмолеми  

присутні напівдесмосоми, але їхні профілі нечіткі, часто зруйновані. 

Більшість тонофібрил біля напівдесмосом гомогенізовані.  Базальна 

мембрана епітелію стоншена, перервна. У складі переднього епітелію 

найбільш збереженими є проміжні клітини, які  мають еліпсоїдоподібної 

форми ядро, наповнене ампліфікованими масами хроматину та переважно 

двома ядерцями. Органели, у тому числі, і мітохондрії з нечіткими 

контурами, часто дезорганізовані. Значні ділянки цитоплазми вакуолізовані 

та лізовані. Десмосомні  контакти між проміжними клітинами 

дезорганізовані.  

 У поверхневих клітинах переднього епітелію рогівки,  ядра 

представлені масами дезорганізованого та лізованого гетерохроматину, а 

цитоплазма – електронно світлими гомогенними масами гіалоплазми серед 

яких присутні частинки зруйнованих органел. Міжклітинні простори між 

поверхневими клітинами розширені. Передня межова пластинка  має 

середню електронну щільність і утворена компактно укладеними  

колагеновими волокнами. В її складі присутні поодинокі, незначних розмірів, 

електроннощільні  аморфні включення. 

 У  стромі рогівки  ідентифікуються   кератоцити вкороченої форми з 

незначними розгалуженнями цитоплазматичних відростків.  Поверхневі 

ділянки таких кератоцитів насичені електроннощільними гранулами  дуже 
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малих розмірів. В окремих ділянках присутні  дезорганізовані кератоцити, 

цитоплазма яких окрім дуже дрібних електроннощільних гранул наповнена 

вакуолями у складі яких помітні електроннощільні гранули  великих 

розмірів.  Слід відмітити, що в окремих ділянках строми поміж частково 

дезорганізованими пластинками колагенових волокон присутні гемокапіляри.   

Просвіти таких гемокапілярів наповнені лапатими масами плазми крові. 

Люменальні поверхні ендотеліальних клітин утворюють мікроворсинки, які 

занурені в плазму крові, базальні частини цитоплазми містять значну 

кількість мікропіноцитозних пухирців, що свідчить про посилений 

трансендотеліальний обмін. Цитоплазма перицитів  також наповнена  

мікропіноцитозними пухирцями.  

  В ендотелії передньої камери,  ядра і цитоплазма  низької електронної  

щільності. В  ядрах  хаотично розкидані маси гетерохроматину, а зовнішня 

ядерна мембрана майже не ідентифікується. Цитоплазма вакуолізована 

містить дрібні електроннощільні залишкові тільця, особливо, у ділянках, 

прилеглих до внутрішньої межової пластинки. Сама внутрішня межова 

пластинка надзвичайно високої електронної щільності, в якій видозмінені 

колагенові волокна у вигляді стоншених і вкорочених фібрил  щільно 

контактують між собою.  

Після введення щурам L-тироксину впродовж 20 діб, на рівні 

трансмісійної електронної мікроскопії, у судинно-капілярному шарі власне 

судинної оболонки виявлено збільшення кількості дрібних гемокапілярів 

синусоїдного типу  з наявністю в їхніх просвітах деформованих еритроцитів. 

Явище посиленого ангіогенезу можна пояснити адаптаційно-

компенсаторними процесами. Слід зауважити, що судинний ендотелій 

продукує VEGF-фактор, який забезпечує автокринну регуляцію 

функціональної активності клітин Мюллера [163, 192], які акумулюють 

світло та передають його до фоторецепторів. Експериментальний гіпертироз, 

індукований L-тироксином, може негативно впливати на утворення VEGF 

фактора, викликати деструктивні процеси клітин Мюллера і блокувати 
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передачу світла на рецепторні клітини. У цитоплазмі пігментоцитів 

спостерігається  збільшення кількості меланосом, мітохондрій  та 

електронно-щільних гранул. Плазмолема  зовнішнього сегмента колбочок і 

паличок в окремих ділянках дезорганізована. У внутрішньому сегменті 

колбочок  кристи мітохондрій навколо еліпсоїда розпушені. В окремих 

нейронах спостерігається вакуолізація мітохондрій. Ядра фотосенсорних 

нейронів мають неправильну форму та нечіткі контури.  

У популяції клітин внутрішнього ядерного шару сітківки присутні 

нейрони з дрібнозернистою дистрофією цитоплазми та ядрами з ознаками 

апоптозу. Посилення метаболічних процесів під впливом L-тироксину  

призводить до активації ферментних систем, зміни структури ядра 

(ушкодження ДНК) та мітохондрій, котрі також можуть виступати 

пусковими механізмами апоптозу.   

В амакринних клітинах цитоплазма електронно-світла, містить 

мітохондрії з вакуолізованим матриксом. Нуклеолема ядер цих клітин 

утворює інвагінації. Внутрішній сітчастий шар представлений відростками 

нейронів із дрібнозернистою аксоплазмою  та гіпертрофованими 

мітохондріями. Локально пре- і постсинаптичні мембрани синаптичних 

контактів розпушені. У частині нейронів гангліонарного шару також 

присутні ознаки деструктивного характеру. Між дезорганізованою 

внутрішньою межовою перетинкою та гангліонарним шаром наявні 

гемокапіляри з розширеними просвітами.  

Забарвлення препаратів рогівки альціановим синім показало, що на тлі 

гіпертирозу  мало місце накопичення глікополімерів у всіх шарах переднього 

епітелію рогівки. У сітківці спостерігалося посилення експонування 

сульфатованих глікозаміногліканів та сіаломуцинів у дендритах (особливо, у 

зовнішніх сегментах паличок та колбочок) фотосенсорних нейронів, у 

перикаріонах останніх, а також у формених елементах у просвіті судин 

мікроциркуляторного русла сітківки. 
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Дослідження функціональних апаратів очного яблука на тлі 

гіпертирозу з використанням лектинів різної вуглеводної специфічності 

показали зміни структури глікому структурних компонентів рогівки  та 

сітківки. Так, лектини SNA, PNA, HPA, CNFA, LABA виявили підвищену 

спорідненість до поверхневих шарів переднього епітелію рогівки, тоді як 

реактивність базального шару була дещо нижчою як у контролі, так і в 

досліді. Така специфічність зв’язування, правдоподібно, пов’язана з 

процесами диференціації епітеліоцитів, а саме  з формуванням міжклітинних 

контактів між епітеліоцитами поверхневих шарів. Експонування рецепторів 

лектину WGA було дещо вищим в епітеліоцитах дослідних тварин, порівняно 

з контролем. Означений феномен можна пояснити підвищеним сіалюванням 

поверхневих епітеліоцитів, що можна розглядати як один із механізмів 

їхнього захисту від передчасного апоптозу. У стромі рогівки високу 

реактивність із кератоцитами як контрольних, так і дослідних тварин 

демонстрували лектини PNA, HPA, CNFA, LABA,  що обумовлено високим 

ступенем глікозилювання в елементах комплексу Гольджі з залученням 

вуглеводних залишків βDGal, αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc та синтезом з 

їхньою участю кератансульфату, що підтримує гідратацію рогівки. 

Задня та передня межові пластинки з лектинами не взаємодіяли. 

Ендотелій передньої камери ока виявив високу афінність до лектину SNA.  

Високий рівень експонування рецепторів лектинів  SNA, WGA, LABA, 

CNFA був ідентифікований нами також у пігментному епітелії сітківки 

контрольних тварин.  Подібну специфічність зв’язування з пігментним 

епітелієм  з використанням лектинів різної вуглеводної специфічності, у тому 

числі і WGA, спостерігали [109]. Глікополімери з вуглеводними 

детермінантами NeuNAc, αLFuc, DGlcNАc, ймовірно, забезпечують адгезивні 

зв’язки пігментного епітелію з фотосенсорним шаром сітківки. На тлі 

низького рівня експонування рецепторів лектину HPA (αDGalNАc) була 

низькою реактивність пігментного епітелію з лектином PNA (βDGal).  

Натомість, у  тварин, які отримували   L-тироксин, у цьому шарі з’являлися 
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вуглеводні детермінанти  αNАcDGal і маскуються залишки βDGal. Відомо, 

що глікополімерам із термінальними залишкам DGal належить вагома роль у 

формуванні та регуляції імунного гомеостазу в організмі [26, 27]. Тому 

відсутність рецепторів βDGal  можна розцінювати як зниження імунного 

статусу організму за умов введення L-тироксину.   

У фотосенсорному шарі сітківки виявили інтенсивне експонування 

вуглеводних детермінант NeuNAcα2-6DGal, DGlcNАc, NeuNAc, GalNAcβ1–

4GlcNAc із різним ступенем їхнього нагромадження в зовнішньому та 

внутрішньому сегментах колбочок та паличок, тоді як лектини LABA, PNA 

та HPA виявили нижчу спорідненість з означеними структурами. 

Задекларовано значний рівень експонування рецепторів лектину SNA у 

внутрішньому сегменті паличок контрольних тварин, тоді як у дослідних 

тварин ступінь зв’язування цього лектину був дещо нижчим.  Високий 

ступінь сіалювання є одним із проявів захисних механізмів [79, 171].  

У зовнішньому ядерному шарі рецептори лектинів CNFA, WGA були 

ідентифіковані у відростках променевих гліоцитів. Отримані нами дані 

співпадають із результатами досліджень авторів [109], які задекларували, що 

галактозоспецифічний лектин WFA, котрий має подібну вуглеводну 

специфічність до CNFA (GalNAcβ1-4GlcNAc), є маркером променевих 

гліоцитів. 

У ділянці синаптичних контактів між аксонами першого та дендритами 

нейронів внутрішнього ядерного шару (у тому числі горизонтальних клітин) 

виявили високе експонування рецепторів лектинів SNA, WGA, CNFA. У 

дослідних тварин рецептори лектину WGA та SNA виявили в тілах окремих 

амакринних клітин. 

Внутрішній сітчастий шар контрольних та дослідних тварин проявив 

помірну спорідненість з усіма використаними  лектинами з  більшим або 

меншим ступенем їхнього експонування. Результати наших досліджень дещо 

відрізняються  від даних [109] які показали, що до компонентів  

внутрішнього  сітчастого  шару  найбільш високу афінність  проявив лектин  
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PNA. Такі розбіжності можуть бути обумовлені міткою лектинів і 

використанням різних способів фіксації гістологічного матеріалу. Окрім 

того, нами були використані лектини мічені пероксидазою, тоді як [109] 

використовували  біотинільовані лектини. 

Великі парасолькові  нейрони гангліонарного шару найвищу афінність 

проявляли до лектинів  LABA та SNA, проте і інші лектини, такі як WGA та 

PNA мали спорідненість до вищезгаданих нейронів із нижчим ступенем 

спорідненості, особливо, з малими нейронами. Лектиногістохімічні 

дослідження показали поліморфність нейронів даного шару та депонування в 

їхніх перикаріонах вуглеводних детермінант βDGal, αLFuc, DGlcNАc, 

NeuNAc.  Накопичення глікополімерів  з термінальними залишками αLFuc та 

NeuNAc у місцях локалізації тигроїда свідчить про важливу роль 

вищезгаданих вуглеводних детермінант у забезпеченні функціональної 

активності нейронів. За умов дії L-тироксину спостерігалося незначне 

зниження реактивності мультиполярних  нейронів із лектинами SNA та PNA. 

Зниження експонування рецепторів лектину SNA в гангліонарних нейронах 

можна трактувати як  передумову до їхнього апоптозу. Шар нервових 

волокон та внутрішня межова перетинка виявили помірне або слабке 

зв’язування з усіма використаними лектинами. 

  Лектиногістохімічні дослідження показали поліморфність нейронів 

гангліонарного шару, серед яких добре ідентифікувалися парасолькові 

нейрони, в перикаріонах яких у місцях локалізації тигроїда, виявлено 

накопичення вуглеводних детермінант,  αLFuc та NeuNAc, що свідчить про 

високу функціональну активність останніх. Лектини SNA та  LАBA можуть 

бути рекомендовані в якості маркерів парасолькових гангліонарних нейронів  

сітківки. За умов дії L-тироксину спостерігалося незначне зниження 

реактивності мультиполярних  нейронів із лектинами SNA та PNA. 

  У стромі рогівки високу специфічність зв’язування з кератоцитами як 

контрольних, так і дослідних тварин проявили лектини SNA, PNA, HPA, 

CNFA, LABA, що правдоподібно обумовлено високим рівнем  
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глікозилювання в елементах комплексу Гольджі з залученням вуглеводних 

залишків βDGal, αDGalNАc, αLFuc, DGlcNАc до процесів біосинтезу 

кератансульфату, що підтримує гідратацію рогівки. Лектини SNA і LABA  

можуть  бути  рекомендовані в якості  селективних гістохімічних маркерів 

мультиполярних нейронів гангліонарного шару, лектин WGA можна 

пропонувати для диференціального виявлення горизонтальних та 

амакринних клітин. 
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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. 

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 
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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 

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). 
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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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