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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СЛИЗОВИХ ЗАЛОЗ ГЛОТКОВОГО
МИГДАЛИКА ПРИ ЙОГО ПАТОЛОГІЇ

Резюме. Слизові залози глоткового мигдалика і їх протоки реагують на патологічні зміни самого мигдалика розвитком
запальних, склеротичних, атрофічних змін, а іноді і розвитком ретенції секрету з формуванням окремих кіст та полікістозу.
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Вступ
Глотковий мигдалик (ГМ), як лімфоепітеліальний
орган, входить до складу лімфоїдного глоткового кільця
Вальдейєра-Пирогова і, разом із піднебінними, трубними та язиковим мигдаликами бере активну участь у
формуванні гуморальної та клітинної ланок імунітету та
відіграє певну роль у регуляції імунної відповіді, особливо у дитячому віці [Вавилова, 2003; Мельников и др.,
2004; Рауцкіс, Біктіміров, 2005; Лайко та ін., 2010].
Розміщений між отворами слухових труб у носоглотці він недоступний для візуальної оцінки його стану,
тому на сьогодні він вивчений недостатньо. На думку
авторів, ГМ є інформаційним "форпостом" на шляху
повітря при вдосі і першою лінією імунного контролю
та захисту організму від мікробів, вірусів, хімічних та
фізичних факторів зовнішнього середовища, які потрапляють з повітрям. Щодо патології ГМ, то багато питань носять дискусійний характер [Деменков, Напрасников, 2003; Помухина, 2003; Антонив и др., 2004 а, б].
Так, діагностика захворюваності ГМ далека від досконалості, тому семіотика майже повністю відсутня [Богомильський и др., 2004; Богомильський, 2006]. До цього
часу не уточнені критерії вибору адекватного індивідуального лікування аденоїдів: оперативного (аденотомія,
кобляція) чи консервативного.
Як відомо, ГМ, на відміну від піднебінних, є більш
дифузним лімфоїдним утворенням, яке не має сполучнотканинної капсули, але має власні слизові залози,
протоки котрих впадають у кріпти ГМ. Секрет їх зволожує миготливий епітелій і зберігає в цілому орган від
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висихання та пошкодження. Наукових досліджень, присвячених вивченню морфофункціональних змін слизових залоз ГМ в залежності від його патології (гіпертрофії, запалення), вкрай недостатньо.
Враховуючи відмічене, метою даної наукової роботи
стало гістологічне дослідження слизових залоз видалених шляхом аденотомії у дітей.

Матеріали та методи
Вибірково (в якості біопсії) зібрано тканину видалених у дітей аденоїдів ІІ-ІІІ ступеня для гістологічного
дослідження у спеціалізованому відділенні хвороб вуха,
горла і носа Вінницької дитячої обласної клінічної лікарні
за період від 2010 до 2014 р.р. Всього 220 випадків у
дітей віком від 2-х до 14 років.
За даними карт стаціонарного хворого у всіх дітей
були в наявності чітко визначені клінічні показання до
аденотомії. Видалену тканину ГМ фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну. Із фіксованого матеріалу вирізали шматочки із середини органу в напрямку
зверху донизу таким чином, щоб до зрізу потрапляла
основа аденоїда.
Вирізані шматочки проводили через батарею спиртів
і заключали у парафін за загальноприйнятою методикою. Зрізи здійснювали на санному мікротомі і фарбували гематоксиліном, еозином та пікрофуксином за ван
Гізоном. Препарати вивчали у світлооптичному мікроскопі з метою визначити структурно-функціональні особливості слизових залоз ГМ та їх залежність від процесів
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і структурних змін у лімфоїдній тканині та вистеляючому епітелії ГМ.
Необхідно підкреслити, що слизові залози виявлені
лише у 82 випадках аденотомії, що, на наш погляд,
пов'язано з технікою операції та анатомо-топографічними особливостями самих залоз.

Результати. Обговорення
Гістологічне дослідження видалених у дітей аденоїдів
засвідчило, що слизові залози в них виявляються частіше у дітей раннього віку і значно рідше у старших.
Вони представлені окремими часточками, котрі побудовані із різних за розміром ацінусів та нечисельними
протоками, які відмежовані ніжними прошарками пухкої сполучної тканини, що заключає в собі кровоносні
та лімфатичні судини. Від лімфоїдної тканини вони
відмежовуються прошарком м'язових та сполучнотканинних волокон (рис. 1).
Протоки слизових залоз ГМ пронизують лімфоїдну
тканину і впадають в кріпти. При антигенній стимуляції та

значній гіперплазії лімфоїдних фолікулів, коли проліферація лімфоїдних клітин помітна не тільки в центрі, але й
в майтійній зоні фолікулів, лімфоїдна інфільтрація розповсюджується на слизові залози, тоді межа між вказаними структурами стає нечіткою, розмитою (рис. 2). Іноді
інфільтрація виявляється лише перидуктально та перигландулярно. Вона поєднується зі збільшенням кількості
колагенових волокон та посиленням функції залози, що
структурно підтверджується розширенням більшості ацінусів та проток розрідженим слабко еозинофільним
секретом. На сьогоднішній день невідомі варіації вікової
норми структури слизових залоз та їх протоків.
При наявності в ГМ ознак гострого запалення таких
як набухання та десквамація епітеліоцитів, повнокрів'я,
набряк, нейтрофільна, а, часом, і плазмоцитарна та еозинофільна, інфільтрація строми під вистеляючим ГМ епітелієм у слизових залозах теж спостерігається подібні
зміни: перигландулярний та міжацинарний набряк строми з різної інтенсивності запальною інфільтрацією.
Просвіт залозистих структур нерівномірно розширений

Рис. 1. Слизова залоза ГМ нормальної будови чітко відмежована від навколишніх тканин. Гематоксилін-еозин. х100.

Рис. 2. Лімфоцитарна інфільтрація строми слизової залози
ГМ. Межа між лімфоїдною тканиною і залозою нечітка. Гематоксилін-еозин. х100.

Рис. 3. Перигландулярний набряк та нерівномірне розширення просвіту ацінусів розрідженим секретом з наявністю
десквамованих епітеліоцитів при гострому аденоїдиті. Гематоксилін-еозин. х100.

Рис. 4. Ретенція секрету в розширених протоках слизових
залоз ГМ на фоні набряку та незначної запальної інфільтрації
строми. Гематоксилін-еозин. х100.
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Рис. 5. Перидуктальна лімфоцитарна інфільтрація і склероз з десквамацією просвіту і формуванням кісти на тлі хронічного аденоїдиту. Гематоксилін-еозин. х100.

Рис. 6. Значний склероз навколо структур та кровоносних
судин основи ГМ при хронічному аденоїдиті. Гематоксилінеозин. х100.

Рис. 7. Формування аденомоподібних структур під епітелієм глоткового мигдалика. Гематоксилін-еозин. х100.

Рис. 8. Розширення просвіту склерозованих протоків слизових залоз, розрідженим секретом, в якому значна кількість
десквамованих епітеліоцитів. Гематоксилін-еозин. х100.

розрідженим секретом, який вміщує десквамовані епітеліоцити (рис. 3). Місцями протоки залоз деформовані і набувають звивистої будови. В них виявляється
нерівномірна ретенція секрету з формуванням кіст (рис.
4). Частіше кісти в ГМ трапляються на тлі хронічного запалення та поширеного і грубого склерозу за ходом
деформованих протоків (рис. 5). Іноді вони множинні,
іноді поодинокі, але мають досить великі розміри. В основі ГМ часом виявляється значний периваскулярний,
перидуктальний та перигландулярний склероз з вогнищами гіалінозу (рис. 6), з гіперплазією, дезінтеграцією
чи атрофією ацінусів залози. Якщо на такому фоні траплялись протоки чи ацінуси залоз із значною десквамацією епітеліоцитів (рис. 7), то ми діагностували загострення хронічного аденоїдиту. В одному випадку на поверхні під вистеляючим ГМ залозистим епітелієм виявили структури, які нагадували дрібні аденоми (рис. 8).
Враховуючи дані літератури про те, що лімфатичні
судини залоз ГМ спілкуються з внутрішньоорганними та
позаорганними лімфатичними сплетеннями по них

можлива міграція або прогресія запалення в інші ЛОРоргани.
Хронічні запальні, склеротичні, атрофічні та гіперпластичні процеси в слизових залозах ГМ по аналогії з
іншими залозистими органами можна оцінювати як
факультативні передракові стани, які потребують
більшої уваги ніж на сьогодення їм приділяють.
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Висновки та персп ек тиви п одальш их
розробок
1. Видалені аденоїди необхідно досліджувати гістологічно для уточнення семіотики ГМ, особливо при їх
рецидивах.
2. При патології ГМ (запаленні, гіпертрофії) до процесу залучаються слизові залози та їх протоки, що спричиняє їх склероз, гіперплазію, атрофію та формування
дрібних ретенційних кіст.
У перспективі передбачається покращення адекватної індивідуальної терапії і профілактики ускладнень
патології ГМ.
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Кищук В. В. , Рауцкис П . А .
МОРФОФ УН КЦ ИОН А ЛЬН Ы Е ИЗМЕ Н Е Н ИЯ СЛИЗИСТЫ Х ЖЕ ЛЕ З ГЛОТ ОЧН ОЙ МИ Н ДА Л ИН Ы П РИ Е Е
П А Т ОЛ ОГ И И
Резюме. Слизистые железы глоточной миндалины и их протоки реагируют на патологические изменения самой миндалины развитием воспалительных склеротических, атрофических изменений, а иногда развитием ретенции секрета с
формированием отдельных кист и поликистоза.
Ключевые слова: слизистые железы глоточной миндалины у детей, патология.
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MOR FOFUN CTI ON A L CH A N GE S IN MUCOUS GL A N DS OF PH A R YN GE A L TON SIL A T IT S PA TH OL OGY
Summary. Mucous glands of the pharyngeal tonsil and their ducts respond to pathological changes of the tonsil with a development
of inflammatory sclerotic, atrophic changes, and sometimes secret retention with development of separate cysts and polycystic.
Key words: mucous glands of the pharyngeal tonsil in children, pathology.
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