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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСІВ МОРСЬКИХ СВИНОК  

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПОРУШЕННІ  
ЇЇ СИМПАТИЧНОЇ ІННЕРВАЦІЇ 

 
 

Створено модель верхньощелепного синусита шляхом перетину верхнього симпатичного шийного 
ганглія у морських свинок. У різні строки після денервації виявлено зміни слизової оболонки 
синуса, які носили запально-дистрофічний характер. Отримані дані поглиблюють уявлення про 
роль симпатичної іннервації у патогенезі синуситів, а модель можна використовувати для апробації 
перспективних ліків. 
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Слизова оболонка приносових синусів (sinus 
paranasalis) виконує захисну роль при контакту-
ванні з навколишнім середовищем. За тривалого 
впливу несприятливих чинників можуть виникати 
виражені структурні зрушення у слизовій оболонці 
з розвитком хронічного синуситу [5, 7, 10, 18, 20-
23]. Високий рівень захворюваності хронічним си-
нуситом у людей, недостатньо вивчений його пато-
генез, відсутність ефективних методів лікування 
потребують поглиблених досліджень причин і 
механізмів його розвитку [2, 3, 11-13].  

Відомо, що при пошкодженні нервових структур 
виникають запально-деструктивні зміни в тканинах 
[2, 15, 19]. Нашими попередніми дослідженнями була 
доведена можливість відтворення хронічного сину-
ситу у кролів при порушенні симпатичної іннервації. 
Це стало підставою для припущення ролі змін нейро-
трофічної регуляції слизової оболонки синусів у па-
тогенезі хронічного синуситу [14]. Разом з тим, різні 
види лабораторних тварин мають істотні анатомо-
фізіологічні та генетичні відмінності, які можуть 

впливати на моделювання патологічних процесів [6].  
Метою цієї роботи було вивчити можливості 

створення експериментальної моделі синуситу у 
морських свинок шліхом перетину верхнього ший-
ного симпатичного ганглія та дослідити зміни при 
цьому гістологічної структури слизової оболонки 
синуса.  

 
Матеріал та методи. Експерименти виконано 

на 56 морських свинках масою 800-1200 г, яких ут-
римували на стандартному раціоні віварію. Тварин 
розподілили на дві групи по 28 тварин: контрольну 
(інтактні) та основну, тваринам якої під тіопентал-
натрієвим наркозом (40 мг/кг маси тіла) здійсню-
вали поперечне розсічення лівого верхнього ший-
ного симпатичного ганглія. Тварин виводили з 
експерименту шляхом тотального кровопускання 
із серця в умовах тіопентал-натрієвого наркозу 
(60 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно) на 15, 35, 
70 і 90-ту доби постопераційного періоду. Верхню 
щелепу розпилювали пошарово у фронтальній 
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площині так, аби кожний розпил містив тканини 
лівого і правого приносових синусів.  

Для гістологічного дослідження розпили фік-
сували у нейтральному 10 % розчині формаліну, 
декальцінували у суміші трилону В і NaOH та за-
ливали у парафін. Гістологічні зрізи фарбували 
гематоксиліном та еозином. Cтруктурну організа-
цію слизової оболонки як лівого (денервованого), 
так і правого (контрольного) синусів оцінювали, 
користуючись мікроскопом прохідного світла 
KONUS CAMPUS 1000X (Италія).  

Під час роботи з лабораторними тваринами 
дотримувалися міжнародних вимог гуманного 
поводження з ними відповідно до правил “Євро-
пейської конвенції захисту хребетних тварин, яких 
використовують з експериментальною та іншою 
науковою метою” (1984) та методичних рекомен-
дацій ДЕЦ МОЗ України про “Доклінічні до-
слідження лікарських засобів” (2001).  

 
Результати та їх обговорення. При мікроско-

пічному дослідженні слизової оболонки тварин 
контрольної групи виявлено, що епітеліальний по-
крив представлений циліндричними клітинами, 
розміщеними переважно в один ряд, у більшості 
полів зору добре збережений, лише зрідка між 
клітинами епітелію трапляються поодинокі полі-
нуклеари та лімфоцити. Базальна мембрана добре 
контурується, збережена. Підслизовий шар пред-
ставлений клітинами строми та незначною кіль-
кістю колагенових волокон. Судини дрібного ка-
лібру дещо розширені, містять поодинокі еритро-
цити. У товщі підслизового шару спостерігаються 
сформовані щілини (рис. 1А).  

На 15-ту добу після денервації при мікроско-
пічному дослідженні епітеліального шару правого 
(неденервованого) синуса тварин основної групи 

виявлені ознаки початкової стадії гострої запальної 
реакції. Епітеліальний покрив представлений ци-
ліндричними клітинами, розміщеними у декілька 
рядів, у переважній більшості полів зору добре 
збережений, лише зрідка пронизаний поодинокими 
полінуклеарами та лімфоцитами. У товщі підсли-
зового шару сформовані різного розміру щілини 
(псевдокісти). Судини різних розмірів, звичайного 
кровонаповнення добре візуалізуються (рис. 1Б).  

При гістологічному дослідженні епітеліальної 
вистилки лівого (денервованого) синуса на 15-ту 
добу експерименту виявлено виражену гіперплазію 
циліндричного епітелію. Цілісність його місцями 
порушувалась, іноді з вираженою десквамацією. У 
ділянках ушкодження епітелію знайдено вогнищеві 
накопичення лімфо- та гістіоцитів, в окремих полях 
зору — поодинокі полінуклеари. У підслизовому ша-
рі добре візуалізувались судини дрібного калібру з 
підвищеним кровонаповненням, у стромальних ком-
понентах — виражений набряк і незначна лімфо-
гістіоцитарна інфільтрація (рис. 1В).  

На 35-ту добу експерименту слизова оболонка 
синуса тварин контрольної групи не зазнала жодних 
змін (рис. 2А). При гістологічному дослідженні епіте-
ліального шару правого (неденервованого) синуса 
тварин основної групи встановлено, що його струк-
тура мало відрізнялася від епітелію тварин поперед-
ньої групи. Циліндричний епітелій зберігав свої кон-
тури, проте спостерігалась його часткова десква-
мація. У ділянках ураження виявлялися поодинокі 
лімфо- та гістіоцити та одиничні полінуклеари. У 
товщі підслизового шару добре прослідковувались 
різного розміру псевдокісти. Судини мали звичайне 
кровонаповнення, візуалізувались слабо (рис. 2Б).  

У слизовій оболонці лівого (денервованого) си-
нуса тварин основної групи на 35-ту добу спо-
стерігалися виражені гіперпластичні процеси, які 

 
А Б В 

Рис. 1. Структура слизової оболонки приносових синусів морських свинок на 15-ту добу експерименту (гематок-
силін-еозин, ×200). 
А. Структура слизового та підслизового шарів слизової оболонки приносового синуса тварини контрольної 
групи. 
Б. Ознаки початкової стадії запальної реакції правого (неденервованого) синуса тварини основної групи. 
В. Гіперплазія циліндричного епітелію слизової оболонки лівого (денервованого) синуса тварини основної групи.  

 



МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСІВ МОРСЬКИХ СВИНОК ... 

 

"Журн. НАМН України", 2014, т. 20, № 1 

111

проявлялися гіперплазією циліндричних епітеліоци-
тів, порушеннями міжклітинних зв’язків. При цьому 
слизова оболонка була частково гіперемійована, на-
брякла і потовщена, але меншою мірою, ніж при ка-
таральній формі запалення. Внаслідок нерівномірної 
інфільтрації і серозного просочення підслизового 
шару поверхня слизової оболонки була нерівна, гор-
биста і складчаста. У підслизовому шарі судини ві-
зуалізувалися слабо, периваскулярний набряк був 
помірний. Лімфо- та гістіоцитарна інфільтрація 
строми оцінена як незначна (рис. 2В). 

На 70-ту добу слизова оболонка тварин конт-
рольної групи мала ту ж нормальну гістологічну 
картину, що й в попередні строки (рис. 3А). При 
дослідженні епітеліального шару правого (неде-
нервованого) синуса свинок основної групи на 
70-ту добу експерименту встановлено, що струк-

тура його мало відрізнялася від епітелію аналогіч-
них дослідних тварин у попередні строки. Цилінд-
ричний епітелій зберігав свої контури, загальну 
структуру, десквамації його не спостерігалось 
(рис. 3Б). Субепітеліальні структури мали звичай-
ну будову. У стромальному компоненті спостеріга-
лися поодинокі лімфо- та гістіоцити й поодинокі 
полінуклеари. У товщі підслизового шару добре 
прослідковувалися різного розміру дещо розшире-
ні щілини (псевдокісти). Судини мали звичайне 
кровонаповнення, візуалізувалися слабо. Перивас-
кулярного набряку не виявлено. 

При гістологічному дослідженні слизової обо-
лонки лівого (денервованого) синуса на 70-ту добу 
експерименту встановлено, що структура епітелі-
ального покриву дещо відновлювалась. Цилінд-
ричний епітелій розташовувався у кілька рядів, пе-

  
А Б В 

Рис. 2. Структура слизової оболонки приносових синусів морських свинок на 35-ту добу експерименту (гемато-
ксилін-еозин, × 200). 
А. Структура слизового та підслизового шарів слизової оболонки приносового синуса тварини контрольної 
групи. 
Б. Вогнищева десквамація поверхневого епітелію із вогнищевою лімфо- та гістіоцитарною інфільтрацією 
слизової оболонки правого (неденервованого) синуса тварини основної групи. 
В. Гіперплазія циліндричних епітеліоцитів, виражена ексудативна запальна реакція слизової оболонки лівого 
(денервованого) синуса тварини основної групи. 

 
А Б В 

Рис. 3. Структура слизової оболонки приносових синусів морських свинок на 70-ту добу експерименту (ге-
матоксилін-еозин, ×200). 
А. Структура слизового та підслизового шарів тварини контрольної групи.  
Б. Незначне потовщення підслизової основи внаслідок вогнищевого розширення псевдокіст слизової 
оболонки правого (неденервованого) синуса тварини основної групи. 
В. Гіперплазія циліндричного епітелію, ознаки гострої запальної реакції слизової оболонки лівого (денерво-
ваного) синуса тварини основної групи. 
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реважно залишався збереженим, і лише зрідка був 
пронизаним поодинокими лімфоцитами. У підсли-
зовому шарі добре візуалізувалися розширені та 
повнокровні судини, мали місце осередкові крово-
виливи. Слизові залози були дещо збільшеними, 
проте їх просвіти залишались порожніми (рис. 3В). 

На 90-ту добу слизова оболонка верхньощелеп-
них синусів тварин контрольної групи залишалась 
без гістологічних змін (рис. 4А). При гістологічному 
дослідженні епітеліального шару правого (неденер-
вованого) синуса морських свинок основної групи 
встановлено, що структура його дещо змінилась по-
рівняно з попередніми аналогічними групами тва-
рин. Циліндричний епітелій переважно зберігав 
свої контури, проте виявлялися ознаки слабких 
дистрофічних змін і його часткова десквамація 
(рис. 4Б). Клітинна інфільтрація була помірною. У 
товщі підслизового шару добре прослідковувалися 
різного розміру псевдокісти, просвіти окремих із 
них були виповнені незначною кількістю слизу. Су-
дини мали звичайне кровонаповнення, візуалізу-
вались слабо. Периваскулярного набряку не було.  

На 90-ту добу у слизовій оболонці лівого (де-
нервованого) синуса тварин основної групи зміна 
епітеліального шару (гіперплазія, стоншення) була 
виражена нерізко. У судинних стінках спостеріга-
лося розпушування, іноді розволокнення судинних 
мембран, яке супроводжувалось їх потовщенням. 
Периваскулярні інфільтрати носили обмежений 
характер. Волокниста основа підслизового шару 
була представлена переважно пухкою ніжною фук-
синофільною тканиною, яка на дрібних ділянках 
стала пікрінофільною, що свідчило про деструкцію 
колагенових волокон. У деяких ділянках виявля-
лися лише невеликі частини колагенових волокон. 
Новоутворення аргірофільних волокон спостеріга-

лися рідко, як правило, у дрібних осередкових за-
пальних інфільтратах. Слизові залози зменшува-
лись у розмірах, їх просвіти слабо візуалізувалися. 
Субепітеліальна строма була незначно інфільтро-
вана лімфо- та гістіоцитами (рис. 4В). 

У літературі домінує погляд на синусити як 
наслідок взаємодії слизової оболонки придаткових 
пазух носа з патогенними та умовно патогенними 
мікроорганізмами різних видів [9, 16, 17], чому 
сприяють зниження місцевої і загальної резистент-
ності організму під впливом різних шкідливих 
чинників довкілля. У патогенезі захворювання 
важливу роль відводять звуженню і обтурації при-
родних співусть приносових пазух [4, 8]. Сприяю-
чим чинником є порушення носового дихання 
внаслідок деформації перегородки носа, хронічно-
го поліпозного риносинуситу та гіперпластичних 
процесів носової порожнини, які зменшують дре-
нажну функцію приносових пазух [1].  

Результати наших досліджень на морських 
свинках вказують на важливу роль порушення 
нервової регуляції трофічних процесів слизової 
оболонки приносових пазух, які, ймовірно, впли-
вають на її реактивність, знижують місцевий іму-
нітет, що, у свою чергу, може спричиняти активі-
зацію ендогенної інфекції. Виявлені зміни слизової 
оболонки верхньощелепних синусів внаслідок 
виключення симпатичної іннервації можуть су-
проводжуватися пригніченням мукоциліарної 
транспортної системи, яка, як відомо, знижується 
або навіть перестає функціонувати при гострому і 
хронічному синуситах [5]. У слизовій оболонці 
синуса протилежної сторони, яка не піддавалась 
симпатичній денервації, також були виявлені, але 
незначні, запально-дистрофічні зміни. Такі пору-
шення, очевидно, мають рефлекторне походження. 

 
А Б В 

Рис. 4. Структура слизової оболонки синуса морських свинок на 90-ту добу експерименту (гематоксилін-еозин, 
×200). 
А. Структура слизового та підслизового шарів тварини контрольної групи. 
Б. Слабкі дистрофічні зміни та вогнищева десквамація поверхневого епітелію, формування псевдокіст із 
незначною кількістю слизу слизової оболонки правого (неденервованого) синуса тварини основної групи. 
В. Помірні дистрофічні зміни у стінках судин, формування периваскулярних інфільтратів у слизовій 
оболонці лівого (денервованого) синуса тварини основної групи.  
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Подібні запально-дистрофічні процеси у слизовій 
оболонці верхньощелепних синусів спостерігалися 
після перерізки верхніх шийних симпатичних 
гангліїв у кролів [14], тобто мають міжвидовий 
характер. Відтворена на морських свинках модель 

гострого і хронічного верхньощелепного синусита 
дає змогу не лише поглибити уявлення про морфо-
логічні аспекти патогенезу гострого і хронічного 
синуситів, а й використовувати для доклінічної 
апробації перспективних лікувальних препаратів. 
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Создана модель верхнечелюстного синусита путем пересечения верхнего симпатического шейного 
ганглия у морских свинок. В разные сроки после денервации обнаруживали изменения слизистой 
оболочки синуса, которые имели воспалительно-дистрофический характер. Полученные данные 
углубляют представления о роли симпатической иннервации в патогенезе синуситов, а модель 
можно использовать для апробации перспективных лекарств. 
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Developed was a model of maxillary sinusitis through section of the upper sympathetic ganglion of the 
neck of guinea pigs. Revealed within different periods after denervation were inflammatory-dystrophic 
changes in the sinus mucosa. The data obtained deepen ideas about the role of sympathetic innervation in 
the pathogenesis of sinusites, whereas the model can be used for trial of prospective medicinal products.  


