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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ
РОЗДІЛУ «ПЕРИФЕРИЧНІ ЕНДОКРИННІ
ЗАЛОЗИ» В ЛЕКЦІЙНОМУ КУРСІ ТА НА
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ГІСТОЛОГІЇ
Реферат. Важливим в підготовці студентів перших і других курсів на кафедрі гістології
є створення морфологічного підгрунтя для сприйняття на старших курсах матеріалу, що
демонструє розвиток патології ендокринних залоз внаслідок перетворень парехіматозних і стромальних елементів органів. В роботі представлений матеріал щодо морфологічних структур щитоподібної залози органного, тканинного та клітинного рівнів, їх
будова та взаємодія, відображена інформація про ультимобранхіальні похідні тиреоїдної паренхіми та В-клітини, значення цих структур в гістофізіології щитоподібної залози в умовах норми.
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Khripkov I.S. Methodical approaches to teaching the section "Peripheral endocrine glands" in a lecture course and
on a practical training on histology.
Abstract. In training of students of the first and second years at department of histology creation of a morphological basis for
perception on older years of material which shows development of pathology of endocrine glands as a result of
reconstructions of parenchymal and stromal elements of organs is important. Work presents material about the morphological
structures of the thyroid gland of organ, tissue and cellular levels, their structure and interaction, is reflected information
about the ultimobranchial derivatives of thyroid parenchyma and B - cells, the value of these structures in histophysiology of
the thyroid gland due to the normal conditions. Ultimobranchial derivatives are presented by ultimobranchial follicles and
solid cellular nests which are located in the central part of segments of gland, have heterogeneous cellular structure and take
part in a differentiation of C-cells. B-cells are cells with high metabolic activity, are capable to accumulate biogenic
monoamines, belong to APUD - system and participate in adaptation reactions.
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Одним з перспективних напрямів активізації
навчальної діяльності студентів, розвитку у них
пізнавальних інтересів, творчих здібностей, самостійності, дослідницьких умінь є проблемне навчання.
Проблемне навчання - це процес, що організований викладачем і полягає в активній взаємодії
студента з проблемно-представленим змістом
навчання в ході якого суб'єкт залучається до об'єктивних протиріч наукового знання і способів їх
рішення. Вчитися мислити, творчо засвоювати
знання [1].
Важливим етапом проблемного навчання є
постановка викладачем перед студентською аудиторією творчих завдань та їх обгрунтування. Тема
поставленого завдання повинна формувати послідовність знань студентів при вивченні теоретичних і клінічних дисциплін.
Нам видається актуальним формування у
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студентів перших курсів базисних морфологічних знань про нормальну структуру і функції клітинних і тканинних елементів, їх інтеграцію і
взаємодію в підтримці тканинного гомеостазу,
які в умовах патології можуть формувати основний морфологічний субстрат хвороби.
Важливим в підготовці студентів перших і
других курсів на кафедрі гістології є створення
морфологічного підгрунтя для сприйняття матеріалу, що демонструє розвиток патології ендокринних залоз внаслідок перетворень парехіматозних і стромальних елементів органів. В навчальній літературі в неповній мірі представлена іноформація щодо морфологічних структур щитоподібної залози органного, тканинного та клітинного рівнів, їх будови та взаємодії в умовах норми,
не відображена інформація про ультимобранхіальні похідні тиреоїдної паренхіми та В-клітини.
Роль цих структур в розвитку патології щитопо-
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дібної залози широко висвітлена в літературі, однак інформація про значення цих структур в гістофізіології щитоподібної залози в умовах норми
представлена недостатньо.
В структурній організації щитоподібної залози виділяють 3 рівні – органний, тканинний і клітинний.
Органний компартмент щитоподібної залози
утворений мікрочасточками, які складаються з 4-6
фолікулів, кальцитоніноцитів, гемокапилярів і
тканинних базофілів, які оточує оболонка з фібробластів [2].
Компартмент тканинного рівня представлений тиреоїдними фолікулами, які оточені базальними мембранами.
Для тканинного компартмента щитоподібної
залози також характерна наявність ультимобранхіальних фолікулів і солідних клітинних гнізд [3,
4].
Ультимобранхіальні фолікули формують
групи і розташовуються в центральній частині
часток залози [5]. Ультимобранхіальні фолікули
мають поліморфну клітинну стінку і гетерогенний
вміст. Вміст ультимобранхіальних фолікулів має
дрібнозернистий вигляд і ШИК-позитивні речовини, кислі муцини і клітинний детрит. Стінка
ультимобранхіальних фолікулів має гетерогенний
клітинний склад, який представлений війчатими,
базальними, слизовими клітинами, між якими
зустрічаються тироцити і С-клітини [4].
Солідні клітинні гнізда є компактними скупченнями епітеліоцитів діаметром 80-110 мкм, які
розташовані на базальній мембрані і відокремлені
від інших структур прошарками сполучної тканини. Солідні клітинні гнізда формують поодинокі
або групові скупчення в центральній частині частки залози. Клітини гнізд характеризуються великими розмірами, мають полігональну або веретеновидну форму, містять пухирчасте ядро з добре
вираженим ядерцем. Гомогенна цитоплазма клітин має слабо розвинені гранулярну ендоплазматичну сітку і комплекс Гольджі, містить великі
мітохондрії і товсті пучки тонофіламентів. У
складі гнізд часто виявляються С-клітини. Концентрація С-клітин в тиреоїдній паренхімі навколо
гнізд значно вище, ніж в іншіх ділянках паренхіми, що дозволяє припустити участь клітин гнізд в
диференціюванні й міграції С-клітин [3].
Нині встановлено, що паренхіма щитоподібної залози людини складається з 3 типів клітин,
для яких характерні індивідуальні специфічні
структурні, гістохімічні, гістогенетичні і функціональні особливості : А-клітини (фолікулярні або
власне тиреоцити), В-клітини (оксифільні клітини, онкоцити або клітини Ашкеназі-Гюртле) і парафолікулярні нейроендокринні (кальцитоніноцити, С-клітини) клітини [7].
Основним видом клітин тиреоїдної паренхіми є А-клітини (тироцити). Серед тироцитів виділяють 2 види клітин – фолікулярні та інтерфолі-

кулярні. Фолікулярні тироцити утворюють тиреоїдні фолікули, а інтерфоліикулярні формують
епітеліальні острівці, які розташовуються між
фолікулами. Розміри фолікулів можуть бути різними і залежать від віку людини і функціонального стану органу [6, 7]. Для архітектоніки органу характерна наявність більших фолікулів на
периферії частки, а дрібні фолікули розташовані
в її центральній частині [7].
Форма фолікулярних тироцитів може варіювати від плоскої до циліндричної, залежно від
функціональної активності. Цитоплазма фолікулярних ендокриноцитів чутлива як до кислих, так
і до основних барвників. У апікальній частині
клітин виявляються дрібні ШИК-позитивні гранули. Ядра тироцитів мають сферичну або еліпсоїдну форму та орієнтовані паралельно довгій
осі клітини. Цитоплазма клітин містить численні
цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки,
які розташовуються у базальному і латеральному
полюсах клітини. Просвіт цистерн розширений і
заповнений дрібнозернистим матеріалом помірної щільності. У цитоплазмі зустрічаються численні вільні рибосоми і полісоми. Комплекс Гольджі добре розвинений і розташовується в апікальній частині клітини над ядром. Мітохондрії
рівномірно розподілені по усій цитоплазмі, мають видовжену форму і ламмелярні крісти. У
цитоплазмі зустрічаються лізосоми, мультивезикулярні тільця і ліпофусцинові гранули. Цитоскелет тироцитів добре розвинений і представлений мікротрубочками, мікрофіламентами і проміжними филаментами. Проміжні філаменти побудовані з білків цитокератинів, але можуть експресувати і віментин. Апікальна поверхня тироцитів вкрита численними мікроворсинками, між
якими розташовані облямовані ямки. Плазмолема
базальної поверхні тироцитів утворює глибокі
складки і збільшує контактну поверхню з перифоликулярними гемокапилярами. Міжклітинні
контакти тироцитів можна розділити на 3 види бар'єрні (це щільні контакти, які перешкоджають
виходу колоїду з просвіту фолікула в міжклітинний простір), адгезивні (представлені десмосомами та напівдесмосомами), комунікативні (складаються з щілинних контактів, які побудовані з
трансмембранних білків коннексинів 32 і 43 типів, які забезпечують перенесення низькомолекулярних речовин масою менше 1 кд).
Кількість інтерфоликулярних тироцитів в
щитоподібної залозі дорослої людини невелика.
Інтерфоликулярний епітелій розташований в
центральних відділах часток, морфологічно ідентичний фолікулярним тироцитам і має здатність
до взаємної трансформації з фолікулярним епітелієм.
Функція тироцитів полягає в синтезі, накопиченні і секреції гормонів похідних амінокислоти тирозину, що містять йод - трийодтироніну і
тироксину.
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Другим клітинним компонентом паренхіми
щитоподібної залози є парафоликулярні ендокриноцити (С-клітини). Кількість С-клітин в щитоподібній залозі людини складає близько 106 клітин,
а відносний зміст 0,1%. Парафоликулярні клітини
можуть розташовуватися інтерфоликулярно (між
тиреоїдними фолікулами), парафоликулярно (у
складі стінки фолікула між базальною мембраною
і базальними полюсами тироцитів), інтрафоликулярно (між тироцитами). С-клітини в 1,5-2 рази
більше тироцитів, мають полігональну, веретеновидну або овальну форму. Ядро має круглу або
еліптичну форму, добре виражений еухроматин,
містить 1-2 щільні ядерця. Цитоплазма парафоликулярних клітин містить помірно розвинені гранулярну ендоплазматичну сітку і комплекс Гольджи, вільні рибосоми формують розетки, мітохондрії овальної форми з ламеллярными кристами,
зустрічаються окремі лізосоми і мультивезикулярні тільця. Для цитоплазми С-клітин характерна
наявність електронно-щільних мембранних гранул діаметром 100-300 нм з гомогенним дрібнозернистим вмістом, який обумовлює метахромазію і
аргірофілію цитоплазми і дає позитивну імуноцитохімічну реакцію на кальцитонін. Секреторні
гранули заповнюють усю цитоплазму, з більш
високою концентрацією в області базального полюса клітини. С-клітини формують міжклітинні
контакти за допомогою десмосом з сусідніми Склітинами і тироцитами. Парафоликулярні клітини секретують кальцитонін і мають здатність синтезувати пептидні гормони (соматостатин, речовина Р, катакальцин, нейромедин U, тироліберин,
холецистокінін, пептид, пов'язаний з кальцитониновым геном), які чинять аутокринну дію на Склітини і паракринну дію на тироцити і мікроциркуляторне русло щитоподібної залози. У гранулах
С-клітин людини міститься значна кількість серотоніна, який забезпечує аутокринну регуляцію
секреції кальцитоніну [8].
Третій клітинний елемент щитовидної залози
представлений В-клітинами, які відомі як клітини
Гюртле, клітини Ашкеназі, оксифільні клітини
або онкоцити. Перший опис клітин Ашкеназі доводиться на 1898 рік [9], проте глибоке і усебічне
їх вивчення проведене лише на початку восьмидесятих років минулого століття [10].
Походження і функціональна роль оксифільних клітин Ашкеназі залишаються нерозкритими.
Ці клітини традиційно розглядають як результат
дегенеративних змін фолікулярного епітелію.
Підставою до такого висновку служить відомий
факт збільшення їх змісту в тиреоїдній паренхімі
з віком і, особливо, при деяких патологічних станах. Цьому висновку, проте, суперечать відомості
про значний вміст мітохондрій та високу активність окислювально-відновних ферментів в їх цитоплазмі, а також про здатність до накопичення
біогенних амінів, зокрема, серотоніна.
Дослідження поширеності клітин Ашкеназі в
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щитоподібній залозі людей показало, що вони є
дуже реактивною клітинною системою, а їх кількість в тиреоїдній тканині коливається в широких
межах [11].
Вперше В-клітини з'являються в нормальній
щитоподібній залозі тільки під час пубертатного
періоду (14-16 років) [12]. У тканині здорової
щитоподібної залози вони є присутніми в помірній кількості [13], яке наростає з віком, особливо
після 50 років [12]. У великій кількості клітини
Ашкеназі зустрічаються при патологічних процесах, пов'язаних з розвитком аутоіммунних реакцій в тканині щитоподібної залози [14].
Оксифільні клітини Ашкеназі (Гюртля) зустрічаються в щитоподібній залозі людини і деяких тварин. Це великі кубічні, циліндричні або
полігональні клітини з оксифільною дрібнозернистою цитоплазмою і ексцентрично розташованим гіперхромним ядром неправильної форми.
Клітини Ашкеназі часто розташовуються групами, іноді формують дрібні фолікули з малою кількістю колоїду. Специфічною ультраструктурною особливістю клітин Ашкеназі є велика кількість мітохондрій варіабельної форми з добре
розвиненими кристами і матриксом помірної
щільності, які заповнюють майже усю цитоплазму. У цих клітинах часто спостерігається збільшення числа лізосом.
Головними морфологічними ознаками Вклітин є великі розміри, оксифільна зерниста цитоплазма, дуже багата мітохондріями, округле
центрально розташоване ядро, наявність в нім 1-2
чітко виражених ядерець, низьке ядерноцитоплазматичне співвідношення [9, 15].
У цитоплазмі онкоцитів виявляється висока
експрессія окислювально-відновних ферментів,
зокрема, сукцинатдегідрогенази, що відрізняє їх
від фолікулярного епітелію [16-18]. Виявлені гістохімічні властивості В-клітин дають досить
підстав розглядати їх виражену ферментативну
активність як прояв здатності до високої метаболічної активності [17, 19, 27].
В той же час, заслуговує на серйозну увагу
здатність В-клітин накопичувати біогенні моноаміни, у тому числі серотонін [18;20], що дозволяє віднести їх до так званої APUD-системи [21,
22]. Вважається, що накопичення біогенних амінів є головною функцією В-клітин [23].
Вміст в клітинах Ашкеназі серотоніна може
свідчити про їх участь в механізмі регуляції функції щитоподібної залози і гомеостазу організму в
цілому [24]. Згідно з сучасними уявленнями, Вклітини розглядаються як клітини адаптації [2426], що займають особливе місце в адаптивних
реакціях організму, пов'язаних з функцією щитоподібної залози, зокрема, при аутоіммунних зрушеннях [9, 17].
З фолікулярним епітелієм клітини Ашкеназі
зближують іммуноцитохімічна схожість (присутність тиреоглобуліну, тиреоїдних гормонів), а
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також наявність перехідних форм. Залишається
неясним, чи розвиваються ці клітини безпосередньо з фолікулярних, або обидва типи клітин мають загального попередника. Так само не розкриті
чинники, які обумовлюють перетворення фолікулярних клітин на оксифільні клітини або їх диференціювання із загального попередника, відповідно. З'ясування ролі і функціональних особливостей клітин Ашкеназі має істотне клінічне значення, оскільки ці клітини служать джерелом утворення специфічних доброякісних і злоякісних

пухлин щитоподібної залози.
Нам представляється доцільним використовувати інформацію про походження, морфологію
і функції ультимобранхиальных структур і Вклітин щитоподібної залози в лекційному курсі та
на практичних і семінарських заняттях з гістології для створення підгрунтя розуміння студентами
на старших курсах патологічних змін тиреоїдної
паренхіми при розвитку аутоімунних та онкологічних захворювань.
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Хрипков И.С. Методические подходы к преподаванию раздела «Периферические эндокринные
железы» в лекционном курсе и на практических занятиях по гистологии.
Реферат. Важным в подготовке студентов первых и вторых курсов на кафедре гистологии является
создание морфологической основы для восприятия на старших курсах материала, который демонстрирует развитие патологии эндокринных желез в результате перестроек парехиматозных и стромальных элементов органов. В работе представлен материал о морфологических структурах щитовидной железы органного, тканевого и клеточного уровней, их строении и взаимодействии, отражена информация об ультимобранхиальных производных тиреоидной паренхимы и В - клетках, значении этих структур в гистофизиологии щитовидной железы в условиях нормы.
Ключевые слова: гистология, лекционный курс, практические занятия, щитовидная железа, ультимобранхиальные производные, В-клетки.
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