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ABSTRACT. Background. One of actual problems in medical practice are diseases of the urinary system and the bladder in
particular (20%). Many diseases of the urinary system in older children and adults occur in the neonatal period or even before
birth. Objective.The aim of this study was to study the morphological features of the bladder of rats in the period of early
postnatal ontogenesis.Methods. Study consisted of a histological examination of the bladders of 24 rats and the mathematical
processing of data. The containment and manipulations on animals were in accordance with the “General ethical principles of
experiments on animals.” A morphometric study and photomicrography were performed using a ZEIZZ microscope with an
Axiocam 105 color digital microplotter. Variation statistical methods were used to using perform a quantitative analysis of
the results of a morphometric study by using programs such as Excel and STATISTICA. Results. Next properties were studied: the average length and thickness of the folds of the mucous membrane, the thickness of the urothelia and its own plate,
muscle shell and outer shell. The average number of lymphocyte cells in the field of view. An increase in the thickness of the
membranes of the bladder was observed, with a maximum thickness being reached by the 30th day of life. Also, by the end
of the first month, an increase in the quantitative and qualitative composition of cells of the immunomorphological complex
in the mucous structure is well pronounced. This can be attributed to a change in the type of nutrition of the rats, since from
14 to 21 days there is a transition from dairy to natural nutrition.
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Вступ
Актуальною проблемою медицини є захворювання сечовидільної системи і сечового міхура зокрема (20%) [1]. Багато захворювань органів
МВС у дітей старшого віку і дорослих виникають в періоді новонародженості або ще до народження дитини. Дана робота – результат гістологічного дослідження сечових міхурів щурів в
період раннього постнатального онтогенезу.
Особливості порівняльної морфології сечового
міхура щурів дають можливість екстраполяції
експериментальних даних, отриманих при дослідженні щурів, на людину.
Метою дослідження було вивчити морфологічні особливості сечового міхура щурів в період
раннього постнатального онтогенезу.
Матеріали та методи
Матеріалом для цих досліджень були сечові
міхури щури лінії Вістар у віці 1, 14, 30 днів. У
кожній віковій групі досліджувалося 8 тварин.
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Утримання та маніпуляції над тваринами проводилися згідно з «Спільними етичними принципами експериментів над тваринами», прийнятими Першим національним конгресом з біоетики
(Київ, 2001), також керувалися рекомендаціями
«Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» [2,3]. Після евтаназії тварини сечові міхури фіксувалися в 10%
нейтральному формаліні і заливалися в парафін
за загальноприйнятою методикою. Проводилися
серійні зрізи товщиною 5-6 мкм. Фарбування
було виконано гемотоксіліном, еозином, альціановим синім [4]. Морфометричні дослідження та
мікрофотографування проводили за допомогою
мікроскопу ZEIZZ з цифровою мікрофотонасадкою Axiocam 105 color. Кількісній аналіз результатів морфометричного дослідження проводили
методами варіаційної статистики з використанням програм Excel і STATISTICA [5, 6]. Були

__________________________________________________________________________________
MORPHOLOGIA • 2019 • Том 13 • № 1

визначені: середня довжина та товщина складки
слизової оболонки, товщина уротелію, власної
пластинки, середня кількість лімфоцитарних клітин у полі зору.
Результати та їх обговорення
Стінка сечового міхура новонароджених
щурят має виражену тришарову структуру. Чітко
простежується слизова оболонка, м'язова оболонка і серозна (адвентиціальна) оболонка [7]. Слизовий шар має складчасту структуру. Середнє
значення ширини складки (26,09 мкм) слизової
більше, ніж висоти (24,42 мкм). Складки сформовані перехідним епітелієм (уротелієм) і власною пластинкою слизової, яка представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною (ПВСТ).

Рис. 1. Сечовий мiхур щура 1 добу життя. Лiмфоцит в ПВСТ. Забарвлення альціановим синім. ×100.

мфоцити. Діаметр цих клітин 2-4 мкм, це малі
лімфоцити. Розташовуються, загалом, дифузно,
периваскулярно, рідше – в субепітеліальний області. Середня кількість – 1,25.
М'язова оболонка представлена пучками
м’язових волокон, розташованими різноспрямованно. Вона має товщину 69,15 мкм. Включає
прошарки ПВСТ (рис.1). Судини мікроциркуляторного русла м’язової оболонки представлені
артеріолами з середньою кількістю 1,38; венулами в кількості 2,42; капілярами в кількості 9,83;
розмір просвіту артеріол – 4,46 мкм, венул – 5,63
мкм.
Серозна оболонка представленаПВСТ, товщина її 0,77 мкм, покрита одношаровим плоским
епітелієм. На частині поверхні сечового міхура,
де його покриває адвентиціальна оболонка, епітелій відсутній. Причому наголошується переважання периметра серозної оболонки, що пов’язано з інтраперітонеальним розташуванням сечового міхура у щурів. Привертає увагу присутність під серозною оболонкою великої кількості
судин венозного русла.
Уротелій має 3-4 шари. Товщина власної
пластинки слизової – 3,78 мкм (табл. 1). Представлена ПВСТ. Фібробласти в ній мають ядра
овальної неправильної форми, слабо пофарбовані
базофільно. Мікроциркуляторне русло власної
пластинки слизової представлене: артеріолами з
середньою кількістю 1,19 (на 5000 мкм², як і всі
нижченаведені кількісні покажчики); венулами з
середньою кількістю 2,29; капілярами з середньою кількістю 9,71. Діаметр артеріол – 4,09
мкм; венул – 5,17 мкм.

У слизовій оболонці присутні поодинокі ліТаблиця 1
Морфометричні показники сечового міхура новонароджених щурят
1 діб

14 діб

30 діб

Висота складки, мкм

24,41±1,5

80,23±8,9

73,78±2,53

Ширина складки, мкм

26,09±0,65

31,83±2,16

22±4,92

Висота епітелію, мкм

3.92±0,32

7,19±0,24

12,68±0,7

Висота ПВСТ, мкм

3,78±0,56

18,1±1

29,92±1,2

МЦР артеріол в СО

1,19±0.23

2,33±0,12

7,71

МЦР венул в СО

2,29±0,15

1,58±0,43

5.83±0,56

МЦР капілярів в СО

9,71±1,07

8,04±0,98

27.39±3,21

Лімфоцити, клітин

1,25±0,4

1,46±0,3

8,08±0,83

Висота МО, мкм

69,15±3,91

113,3±9,89

134,35±12,27

МЦР артеріол в МО

1,38±0,32

1,57±0,31

9,58±1,23

МЦР венул в МО

2,42±0,42

2,95±0,09

7,38±1,04

МЦР капілярів в МО

9,83±1,01

10,76±1,05

30,75±2,13
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У 14 денних щурів складчастість слизової
сечового міхура посилюється. Висота складки
(80,23 мкм) переважає над шириною (31,83 мкм).
Складка виконана ПВСТ і покрита шаром уротелію (рис.2).

Рис. 2. Сечовий мiхур щура 14 добу життя. Складки слизової сечового мiхура. Забарвлення гематоксиліном та еозином. ×40.

Уротелій має 3-4 шари клітин, з вираженою
пошаровою анізоморфією. З віддаленням від базального шару спостерігається збільшення розміру уротеліаціатів і їх ядер, з максимальною
виразністю в поверхневому шарі. Товщина уротелію становить 7,19 мкм.
ПВСТ власної пластинки слизової має товщину 18,10 мкм. Чіткого поділу власної пластинки і підслизової основи не спостерігається, однак, у власній пластинці присутні одиничні гладкі міоцити. Кількість: артеріол – 2,33; венул –
1,58; капілярів – 8,04. Діаметр артеріол – 6,53
мкм, венул – 8,95 мкм.
Лімфоцитарні клітини розташовані дифузно
і периваскулярно (рис.3), представлені малими
лімфоцитами в кількості 1,46. Зустрічаються поодинокі макрофаги в кількості 0,25 і нейтрофіли
0,12; розташовані периваскулярно.

Рис. 3. Сечовий мiхур щура 14 добу життя. Лiмфоцити – 1. Артеріола – 2. Забарвлення альціановим синім. ×100.
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М’язова оболонка представленагладком’язовою тканиною з прошарками пухкої волокнистої
сполучної тканини. Має товщину 113,30 мкм.
Представлена пучками циркулярно, поздовжньо і
косо розташованих міоцитів. У м’язовій оболонці присутні судини мікроциркуляторного русла:
артеріоли – 1,57; венули – 2,95; капіляри – 10,76.
Діаметр артеріол – 5,28 мкм, венул – 7,63 мкм.
Зовнішня оболонка представлена ПВСТ,
вкритою одношаровим плоским епітелієм на великому протязі – це серозна оболонка, і на невеликій ділянці зовнішньої оболонки епітелій відсутній – це адвентиція. Товщина зовнішньої оболонки становить 1,31 мкм.
При вивченні структури сечових міхурів
щурів 30-денного віку, було з’ясовано, що складчастість слизової посилюється. Висота складки
– 73,78 мкм, ширина – 22,00 мкм.
Слизова покрита шаром перехідного епітелію, товщина якого 12,68 мкм. Уротеліоцити
розташовані в 4-5 шарів (рис.4), ядра слабо базофільно пофарбовані, округло-овальної форми, зі
збільшенням розмірів верхніх шарів.

Рис. 4. Сечовий мiхур щура 30 добу життя. Уротелiй. Забарвлення альціановим синім. ×100.

Власна пластинка слизової не має чітко вираженого м’язової прошарку і виконана ПВСТ.
Товщина власної платівки з підслизової основою
становить 29,92 мкм.
Власна пластинка слизової містить артеріоли – 7,71; венули – 5,83; велику кількість капілярів – 27,39. Діаметр артеріол – 5,00 мкм, венул –
5,95 мкм. У слизовій присутні дифузно та периваскулярно розташовані лімфоїдні клітини і скупчення іммуннокомпетентних клітин [8]. Кількість лімфоцитів – 8,08; макрофагів – 1,07; нейтрофілів – 0,70; плазмоцитів – 0,50; лімфоїдних
скупчень – 0,50. Останні розташовані периваскулярно. М’язова оболонка виражена добре. Товщина її становить 134,35 мкм. Представлена
трьома шарами: зовнішній, поздовжній і внутрішній циркулярний. Циркулярний шар є переважаючим по товщині. Між шарами і пучками міо-
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цитів розташована ПВСТ. Судини мікроциркуляторного русла м’язової оболонки представлені
артеріолами – 9,58; венулами – 7,38; капілярами
– 30,75. Діаметр артеріол – 6,73 мкм, венул – 7,55
мкм.
Серозна (адвентиціальна) оболонка має товщину 2,45 мкм. Представлена ПВСТ, вкритою
одношаровим плоским епітелієм (серозна оболонка).
Підсумок
На підставі проведеного дослідження, ми
прийшли до висновку, що вже у новонародженого щура сечовий міхур має тришарову стінку і
складчасту слизову. Протягом раннього етапу
постнатального онтогенезу, станом на 30 добу,
спостерігаються такі зміни структури: відбувається збільшення складчастості слизової (змінюється співвідношення довжини і ширини на користь довжини), і товщини всіх шарів стiнки сечового мiхура; відзначається збільшення присутності в слизовій сечового міхура клітин імуноморфологічного комплексу, зміни в кількісному

відношенні і в різноманітності клітинного складу, з’являються лімфоцитарні клітинні скупчення; кількість судин мікроциркуляторного русла
збільшується. Всі зміни найбільш стрімко відбуваються на кінець першого місяцю життя. Це
може бути викликано зміною типу харчування
щурят, оскільки з 14 по 21 добу відбуваться перехід з молочного на природне харчування.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні морфологічних особливостей
сечового міхура щурів у різні періоди онтогенезу.
Інформація про конфлікт інтересів
Потенційних або явних конфліктів інтересів,
що пов'язані з цим рукописом, на момент публікації не існує та не передбачається.
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Хитрик А.Й. Морфофункціональні особливості сечового міхура щурів першого місяця життя.
РЕФЕРАТ. Вступ. Актуальною проблемою медицини є захворювання сечовидільної системи та
насамперед сечового міхура (20%). Велика кількість захворювань сечовидільної системи у дітей підліткового віку та дорослих виникають в період новонародженості чи навіть до народження дитини. Метою
дослідження було визначити морфологічні особливості сечового міхура щурів у період раннього постнатального онтогенезу. Методи. Проводилось гістологічне дослідження сечових міхурів 24 щурів і математична обробка даних. Утримання і маніпуляції над тваринами проводили згідно з «Спільними етичними
принципами експериментів на тваринах.» Морфометричне дослідження та мікрофотографування проводили за допомогою мікроскопу ZEIZZ з цифровою мікрофотонасадкою Axiocam 105 color. Кількісний
аналіз результатів морфометричного дослідження проводили методами варіаційної статистики з використанням програми Excel і STATISTICA. Визначали середню довжину та товщину складки слизової оболонки, товщину уротелію, власної пластинки, середню кількість клітин-мігрантів в полі зору. Результати та підсумок. При вивченні структури стінки сечового міхура щурів 1 місяця життя, було виявлено
збільшення товщини оболонок сечового міхура з досягненням максимуму потовщення до 30 дню життя.
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Також до цього часу добре виражене збільшення кількісного й якісного складу клітин імуноморфологічного комплексу у структурі слизової; було виявлено збільшення кількості судин мікроциркуляторного
русла в структурі оболонок сечового міхура. Дані зміни, швидше за все, обумовлені зміною типу харчування щурят, так як з 14 по 21 добу відбувається перехід з молочного на природне харчування.
Ключові слова: постнатальний онтогенез, сечовий міхур, лімфоцити.
Хитрик А.Й. Морфофункциональные особенности мочевых пузырей крыс первого месяца
жизни.
РЕФЕРАТ. Введение. Актуальной проблемой медицины являются заболевания мочевыделительной
системы и мочевого пузыря в частности (20%). Многие заболевания органов мочевыделительной системы у детей старшего возраста и взрослых возникают в периоде новорожденности или еще до рождения
ребенка. Целью исследования было изучить морфологические особенности мочевого пузыря крыс в период раннего постнатального онтогенеза. Методы. Проводилось гистологическое исследование мочевых
пузырей 24 крыс и математическая обработка данных. Содержание и манипуляции над животными проводились согласно с «Общими этическими принципами экспериментов на животных». Морфометрическое исследование и микрофотографирование проводили с помощью микроскопа ZEIZZ с цифровой
микрофотонасадкой Axiocam 105 color. Количественный анализ результатов морфометрического исследования проводили методами вариационной статистики с использованием программ Excel и STATISTICA. Определяли среднюю длину и толщину складки слизистой оболочки, толщину уротелия, собственной пластинки, среднее количество лимфоцитарных клеток в поле зрения. Результаты и заключение.
При изучении структуры стенки мочевого пузыря крыс 1 месяца жизни, было выявлено увеличение толщины оболочек мочевого пузыря с достижением максимума утолщения к 30 дню жизни. Также к этому
времени хорошо выражено увеличение количественного и качественного состава клеток иммуноморфологического комплекса в структуре слизистой; было выявленно увеличение количества сосудов микроциркуляторного русла в структуре оболочек мочевого пузыря. Данные изменения, скорее всего, обусловлены изменением типа питания крысят, поскольку с 14 по 21 сутки происходит переход с молочного на
естественное питание.
Ключевые слова: постнатальный онтогенез, мочевой пузырь, лимфоциты.
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