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СТРУКТУРА ЛІМФОЇДНО-АСОЦІЙОВАНОГО ЕПІТЕЛІЮ
ПЕЙЄРОВИХ БЛЯШОК ТОНКОЇ КИШКИ БІЛИХ ЩУРІВ
Резюме. Найбільш показовими і структурованими утвореннями адаптивного імунітету в слизовій оболонці кишок є лімфоепітеліальні утворення (пейєрові бляшки). Ці утворення периферійного відділу
імунної системи здійснюють, опосередковані епітелієм, механізми взаємодії між патогенною мікрофлорою кишок та імунокомпетентними клітинами, ініціюючи цим самим розвиток імунних реакцій у
слизових оболонках. Мета дослідження – встановлення форми і топологічних співвідношень М-клітин
з іншими типами ентероцитів, а також з лімфоїдними елементами пейєрових бляшок тонкої кишки.
Дослідження здійснено на 30 білих щурах-самцях репродуктивного віку, масою 200,0±20,0 грам.
Об’єктом дослідження були відрізки тонкої кишки з наявністю в них пейєрових бляшок. З отриманих
препаратів, укладених в парафінові блоки, виготовляли серійні зрізи товщиною 4 мкм, забарвлені гематоксилін-еозином і за Ван-Гізоном, які вивчалися за допомогою світлового мікроскопа «Коnus», обладнаного цифровою мікрофотонасадкою Sigeta DCM-900 9.0MP. Встановлено, що при збереженні загальної форми будови пейєрові бляшки схильні до пластичної мінливості, що залежить від ситуаційно
мінливих чинників антигенного впливу, тобто для них властивий функціональний поліморфізм. Особливо це стосується їх лімфоїдно-асоційованого епітелію. Ідентифікація М-клітин за допомогою тільки
одних традиційних гістологічних методів на практиці виявляється ускладненою. І все ж у процесі цілеспрямованого вивчення серійних парафінових зрізів вдалося виявити деякі морфологічні ознаки, які
вказують на місце їх розташування.
Ключові слова: лімфоїдно-асоційований епітелій, М-клітини, пейєрові бляшки, тонка кишка, білі
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За останні два десятиліття з'явилося багато публікацій, присвячених подальшому розвитку актуальної проблеми стосовно імунної системи слизових оболонок травного тракту, що отримала назву
мукозо-асоційованої
лімфоїдної
тканини
(МАЛТ), яка містить сфери вродженого (неспецифічного) та адаптивного (специфічного) імунітету
[1-3]. Найбільш показовими і структурованими
утвореннями адаптивного імунітету в слизовій
оболонці кишок є лімфоепітеліальні утворення,
відомі під назвою поодиноких і групових лімфоїдних вузликів (пейєрових бляшок). Давно відомо,
що ці утворення периферійного відділу імунної
системи здійснюють опосередковані епітелієм
механізми взаємодії між патогенною мікрофлорою (та іншими антигенними структурами) кишок
та
імунокомпетентними
клітинами,
ініціюючи цим розвиток імунних реакцій в слизових оболонках [4-7].
У літературі здавна існує концепція, відповідно якої визначальне місце належить особливому типу ентероцитів, які отримали назву М-клітин [8]. При цьому приналежний їм індекс «М»
можна трактувати по-різному. Належність мікроскладчатого рельєфу апікальної поверхні, який
вирізняє їх від типового кишкового (облямівчас-

того) епітелію. Але з урахуванням функціональної спеціалізації варто було б його розцінювати як
вказівку на посередницьку (медіаторну) роль цих
клітин. Цікаво те, що до появи концепції про ініціальну роль цих клітин у розвитку імунних реакцій у слизових оболонках кишкового тракту вони
були відомі під назвою печеристих клітин [9].
За наявними даними, у поляризованому моношарі кишкового епітелію пейєрових бляшок знаходиться не більше 10 % таких клітин [10]. На відміну від прилеглих їх типових ентероцитів вони
мають зменшену цитоплазму через наявність у
них в базолатеральному відділі глибоких інвагінацій, які називаються цитоплазматичними «кишенями» або «нішами». У літературі є дані, що така
незвична форма М-клітин підтримується за допомогою внутрішньоцитоплазматичного щільного
каркасу проміжних філаментів, які утворюють
арки біля цитоплазматичних кишень і навколо
ядра. Необхідно відзначити, що наявність подібного цитоскелета підтверджує їх тотожність з печеристими клітинами [9, 11]. На жаль, не вдалося
з’ясувати походження останньої назви, що допомогло б прояснити їх топологічне положення серед інших клітин.
Відповідно до даних літератури, саме ці цито-
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плазматичні заглиблення в базолатеральних відділах М-клітин є резервуаром для певних сукупностей імунокомпетентних клітин, серед яких знаходяться лімфоцити, макрофаги і дендритні клітини. Потрібно звернути увагу на те безсумнівне
протиріччя, яке полягає в невідповідності між можливим розміром цитоплазматичної інвагінації
окремої М-клітини і кількістю в ній лімфоїдних
елементів. З цим протиріччям доводиться стикатися під час вивчення структурної організації лімфоїдно-асоційованого
епітелію
пейєрових
бляшок. У літературі він називається фолікулоасоційованим епітелієм, що відповідно до загальноприйнятої термінології на сьогодні є неправильним.
М-клітини є ще більш унікальними за своїми
цитофізіологічними властивостями тим, що вони
мають здатність вибірково вловлювати з вмісту
кишок різні патогени і переносити їх шляхом трансцитозу в незмінному вигляді в базолатеральні
кишені, де вони, піддаючись процесингу дендритними клітинами і макрофагами, презентуються
Т-лімфоцитам, запускаючи імунні реакції в слизових оболонках, послідовність яких відома [12-16].
У такому поданні ця концепція тепер є основоположною під час аналізу різних аспектів взаємодії лімфоїдної тканини слизових оболонок травного тракту з його мікробіотою. Проте останнім
часом є публікації, в яких наводяться дані, що фагоцитарні властивості мають практично всі клітини лімфоїдно-асоційованого епітелію пейєрових бляшок, включаючи і келихоподібні клітини
[17-19]. Але водночас виникає питання: як можуть останні поєднувати в собі два взаємно протилежні процеси: екзоцитоз, що лежить в основі
екструзії продуктів слизового секрету, і фагоцитарну активність? Інша справа, якщо питання стосується абсорбуючих (облямівчатих) ентероцитів,
у яких процес всмоктування поживних речовин
збігається за спрямованістю з фагоцитозом.
Мета дослідження: встановити форми і топологічне співвідношення М-клітин з іншими типами ентероцитів, а також з лімфоїдними елементами пейєрових бляшок тонкої кишки.
Матеріал і методи. Дослідження здійснено
на 30 білих щурах-самцях репродуктивного віку,
масою 200,0±20,0 грам. До цього всі тварини
знаходилися у стандартних умовах експериментально-біологічної клініки (віварій) Української
медичної стоматологічної академії, згідно з правилами утримання експериментальних тварин,
встановлених Директивою Європейського Парламенту та Ради (2010/63/EU), наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
01.03.2012 р. № 249 «Про затвердження порядку
проведення науковими установами дослідів,
експериментів на тваринах» і «Загальних етич68

них принципів експериментів на тваринах», прийнятих П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), (Протокол № 155 від
26.04.2017 р. засідання Комісії з біомедичної
етики при Українській медичній стоматологічній
академії) [20-22].
Після евтаназії, яка проводилася шляхом передозування тіопенталового наркозу (75 мг/кг маси
тіла тварини внутрішньом'язово в верхню третину стегна задньої лапи) [23, 24], згідно з усіма
нормами і вимогами, що висувають до проведення
експериментальних досліджень над тваринами, у
них проводився розтин черевної порожнини і промивка всього його вмісту фізіологічним розчином,
після чого їх тушки цілком занурювали в 10% розчин формаліну. Надалі (після промивання в проточній воді) проводили цілеспрямоване вилучення
шлунково-кишкового тракту, з якого виділяли
тонку кишку, слугувала для отримання з неї коротких відрізків з наявністю в них пейєрових бляшок. Отримані таким чином препарати укладали
в парафінові блоки, з яких виготовляли серійні
зрізи товщиною 4 мкм (Microm HM 325). Після забарвлення гематоксилін-еозином і за Ван-Гізоном
вони вивчені і задокументовані за допомогою
світлового мікроскопа «Коnus», обладнаного
цифровою мікрофотонасадкою Sigeta DCM-900
9.0MP з адаптованою для цих досліджень програмою Вiorex 3 (серійний номер 5604). Морфометричні характеристики тканинних структур відповідних препаратів отримували, використовуючи систему візуального аналізу гістологічних
препаратів, а також за допомогою об'єкт-мікрометра Sigeta X 1мм/100 Div.x0.01мм, масштабна
шкала якого (дорівнює 1 мм, де мала поділка відповідає 10 мкм) наносилася на відповідну мікрофотографію, отриману при рівнозначному збільшенні.
Результати дослідження та їх обговорення.
Як відомо, пейєрові бляшки являють собою групову асоціацію лімфоїдних вузликів, серед яких
за розмірами виділяються малі, середні та великі
форми [25]. У наших дослідженнях зосереджено
увагу, в основному, на останніх формах. Під час
вивчення значної кількості серій парафінових
зрізів, забарвлених гематоксилін-еозином, встановлено, що при збереженні загальної форми будови вони схильні до пластичної мінливості, що
залежить від ситуаційно мінливих чинників антигенного впливу, тобто для них властивий
функціональний поліморфізм. Особливо це стосується їх лімфоїдно-асоційованого епітелію [26],
який видається в досить різноманітному вигляді,
що залежить не тільки від ракурсу перетину, але
і, ймовірно, від його реактивного стану. Зокрема,
в одних випадках він представляє собою відносно
рівний моношар кишкового епітелію, що скла-
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дається, в основному, з абсорбуючих ентероцитів,
серед яких найбільш чітко виділяються келихоподібні клітини. При цьому звертає на себе увагу
те, що в апікальних відділах деяких з них є явні
ознаки розриву плазмолеми і наявність у цитоплазмі базофільного зернисто-волокнистого матеріалу невідомого походження (рис. 1).
Досліджуване явище можна інтерпретувати
двояко: або це належить до моменту екструзії секрету з келихоподібної клітини, або спостерігається процес фагоцитозу клітиною якогось пристінкового матеріалу. Напевно, саме такі явища і
слугувало підставою цитованим у вступі авторам
говорити на користь останнього. Однак поки що
варто утриматися від однозначного висновку.
Поряд з такою картиною інші гістологічні
зрізи великих лімфоїдних вузликів пейєрових
бляшок тонкої кишки демонструють інший конфігураційний характер лімфоїдно-асоційованого
епітелію, в якому чітко зазначається кластерний
принцип розподілу клітин у вигляді обмежених
порційних сукупностей (рис. 2).

Рис. 2. Апікальні відділи лімфоїдних вузликів пейєрових бляшок тонкої кишки. Парафінові зрізи; забарвлення за Ван-Гізоном; об’єктив 100: 1 – лімфоцитарні
елементи; 2 – фолікул-асоційований епітелій

Рис. 1. Апікальний відділ лімфоїдного вузлика пейєрової бляшки тонкої кишки. Парафіновий зріз; забарвлення гематоксилін-еозином. А – об’єктив 40 (одна
поділка масштабної шкали – 10 мкм). Прямокутною
скобою вказано ділянку, яка представлена на нижній
мікрофотографії (Б) при більшому збільшенні (об’єктив 100): 1 – лімфоцитарні елементи; 2 – сполучнотканинні прошарки; 3 – фолікул-асоційований епітелій,
серед якого знаходяться келихоподібного типу клітини з явищами фагоцитозу (наведені стрілками)

Варто зазначити, що така брунькоподібна форма, яка має різну, неповторну в кожному випадку, конфігурацію трапляється під час дослідженнь найчастіше.
Що ж стосується М-клітин, які, згідно з даними літератури, повинні мати місце серед ентероцитів лімфоїдно-асоційованого епітелію пейєрових бляшок, то їх ідентифікація за допомогою
тільки одних традиційних гістологічних методів
на практиці виявляється ускладненою. І все ж в
процесі цілеспрямованого вивчення серійних парафінових зрізів вдалося виявити деякі морфологічні ознаки, які вказують на місце їх розташування. У наочному вигляді ті утворення, з якими
повинні бути асоційовані М-клітини, показані на
рисунку 3, на якому зліва представлена оглядова
мікрофотографія, що охоплює бічну ділянку лімфоїдного вузлика (внизу), і (зверху) близько прилеглу до нього крайову кишкову ворсинку.
Наведені утворення, про які йде мова, позначені стрілками. При великому збільшенні вони
представлені на правій мікрофотографії того ж
малюнка. Дані, поруч розташовані утворення, є
неоднаковими за розміром, проте це залежить не
від істинної їх величини, а від рівневого положення їх у гістологічному зрізі, на якому вони
представлені у вигляді світлих комірок округлоїформи. Ці утворення знаходяться серед приле-
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Рис. 3. Мікроскопічна будова лімфоїдно-асоційованого епітелію великого лімфоїдного вузлика і
суміжної кишкової ворсинки пейєрової бляшки тонкої
кишки білих щурів. Парафіновий зріз; забарвлення гематоксилін-еозином; А – об’єктив 40; Б – об’єктив
100: 1 – лімфоїдний вузлик; 2 – пристінкова ділянка
порожнини тонкої кишки; 3 – кишкова ворсинка.
Стрілками наведені брунькоподібні інтраепітеліальні
лімфоїдні комірки

глих їх ентероцитів у такий спосіб, що стають ви
окремленими від вмісту тонкої кишки стоншеним
шаром епітеліального покриву. Окрім того, вдається встановити, що ці комірки мають відгалуження, які в базальному шарі покривного епітелію поєднуються з підлеглими інтерстиціальними
щілинами лімфоїдної тканини вузлика. Цілком
характерно, що дані інтраепітеліальні комірки і їх
відгалуження є резервуаром для імунокомпетентних клітин. З метою більш розбірливої візуалізації
зазначеного, продубльована ця мікрофотографія;
на ній графічно нанесені контури цих утворень і
суміжних з ними структур (рис. 4).

Рис. 4. Дублююча мікрофотографія рисунка 3, на якій
чорним контуром показана межа інтраепітеліальної
лімфоїдної комірки, а червоним кольором забарвлена
передбачувана М-клітина
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Постає питання: які з цих структур можуть
претендувати на роль стверджувальних М-клітин? Звертаємо увагу на те, що навіть при максимальному збільшенні світлового мікроскопа (об'єктив 100) неможливо чітко розрізнити в цьому
місці межу між суміжними епітеліальними клітинами. Єдиним показником може слугувати інтенсивність забарвлення їх цитоплазми. Тут обмежимося лише попередньою вказівкою на ту клітинну
структуру, яка позначена червоним кольором на
рисунку 4. При уважному вивченні в ній
розпізнається наявність розкинутих відростків, в
охопленні яких знаходиться сама лімфоїдноепітеліальна комірка. Така форма дещо співпадає
з описом в літературі М-клітин, а саме в тому, що
вони мають глибокі цитоплазматичні інвагінації.
Однак останні, при такій точці зору, не можуть
бути досить великими, щоб вміщувати в себе хоча
б декілька лімфоцитарних елементів, сумарний
розмір яких суттєво перевищує розмір будь-якого
ентероциту окремо. Це наводить на думку, що насправді М-клітини мають зовсім іншу форму,
пристосовану до виконання в лімфоїдно-асоційованому епітелії пейєрових бляшок особливої, специфічної ролі. За нашим припущенням, цим клітинам належить, насамперед, опорна роль у підтримці структурної сталості тих лімфоцитарних
комірок, які мають місце в лімфоїдно-асоційованому епітелії пейєрових бляшок. На користь
цього побічно засвідчує той, зазначений у вступі,
факт, що М-клітини мають добре розвинений цитоскелет, який представлений переплетенням в
цитоплазмі філаментів проміжного типу (мікрофібрил), які надають клітині стійку форму, і цим,
можуть бути опорою для інших клітин, у комплексі з якими вони перебувають [15, 27]. Якщо це
правильно, то цим прояснюється сенс колишньої
назви М-клітин: печеристі клітини. Цілком можливо, що їх назвали так через свою локалізації в
зоні мікроскопічних «печеристих» ходів у кишковому епітелії, які в поперечному перерізі мають
форму округлих комірок. Слід зазначити, що
подібні утворення знаходяться не тільки в пейєрових бляшках, а й поширені в епітелії слизової оболонки всього кишкового тракту, де, за даними
літератури, мають місце і М-клітини, хоча і в
меншій кількості, ніж у пейєрових бляшках [8,
28].
Висновок. Висловлену точку зору про форму і
топологію М-клітин в лімфоїдно-асоційованому
епітелії пейєрових бляшок підказала трансмісійна
електронограмма, яка фігурує в багатьох
публікаціях, її авторство належить Marian R.
Neutra зі співавторами [18, 29]. Вона є найбільш
демонстративною з усіх ілюстрацій, які у великій
кількості наводяться іншими авторами. Вирішено
використовувати її тут, щоб показати її велику
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схожість з описаною нами вище формою і будовою лімфоїдних комірок у покривному епітелії
пейєрових бляшок (рис. 5).
На ній чітко виділяються своєю електроннооптичною щільністю цитоплазми (за рахунок наявності в ній щільної композиції мікрофібрил) кілька М-клітин, що мають стовпчасту форму. Орім
того, у досить виразній формі візуалізуються їх

Рис. 5. Трансмісійна електронограма М-клітин
пейєрової бляшки тонкої кишки. (Запозичене з атласу
«Basic Histology» за редакцією: Junqueira LC and
Carneiro J (2003) Basic Histology. 10th ed. A Lange
Medical Book. P: 317. Fig. 15-31)

стоншені цитоплазматичні відростки, що покривають апікальну поверхню внутрішньоепітеліальної комірки, у якій зосереджені різні типи імунокомпетентних клітин.
За рахунок цього останні виявляються виокремленими від кишкового вмісту найтоншим цитоплазматичним бар’єром, який значною мірою полегшує взаємодію між ними і пристінково розташованими антигенами. Цілком очевидно, що такий термінальний бар’єр може бути легко вразливим для деяких штамів патогенної мікрофлори,
що призводить, за даними літератури, до інфікування слизової оболонки [11, 12].
Отже, усі вищенаведені факти наводяться, щоб
показати неспроможність вирішення основоположного питання про структурну організацію лімфоїдно-асоційованого
епітелію
пейєрових
бляшок і концептуальну роль в ньому так званих
М-клітин на підставі тільки традиційних гістологічних методів. Але отримані з їх допомогою результати спроможні визначити надалі правильний
підхід для вирішення даної проблеми.
Перспективи подальших досліджень. Детальне вивчення імунокомпетентних клітин пейєрових бляшок тонкої кишки щурів за допомогою відповідних імуногістохімічних маркерів.
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СТРУКТУРА ЛИМФОИДНО-АССОЦИИРОВАННОГО ЭПИТЕЛИЯ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК
ТОНКОЙ КИШКИ БЕЛЫХ КРЫС
Резюме. Наиболее показательными и структурированными образованиями адаптивного иммунитета в
слизистой оболочке кишечника является лимфоэпителиальные образования (пейеровы бляшки). Данные образования периферического отдела иммунной системы осуществляют косвенные эпителием механизмы взаимодействия между патогенной микрофлорой кишечника и иммунокомпетентными клетками, инициируя тем самым развитие иммунных реакций в слизистых оболочках. Целью данного
исследования было установление формы и топологических соотношений М-клеток с другими типами
энтероцитов, а также с лимфоидными элементами пейеровых бляшек тонкой кишки. Исследование
осуществлено на 30 белых крысах-самцах репродуктивного возраста, массой 200,0±20,0 грамм. Объектом исследования были отрезки тонкой кишки с наличием в них пейеровых бляшек. Из полученных
препаратов, заключенных в парафиновые блоки, изготавливали серийные срезы толщиной 4 мкм, окрашенных гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону, которые изучались с помощью светового микроскопа
«Коnus», оборудованного цифровой микрофотонасадкой Sigeta DCM-900 9.0MP. Установлено, что при
сохранении общей формы строения пейеровы бляшки подвержены пластической изменчивости, зависящей от ситуационно изменяющихся факторов антигенного воздействия, то есть для них характерен
функциональный полиморфизм. Особенно это касается их лимфоидно-ассоциированного эпителия.
Идентификация М-клеток с помощью только одних традиционных гистологических методов на практике оказывается усложненной. И все же в процессе целенаправленного изучения серийных парафиновых срезов удалось обнаружить некоторые морфологические признаки, указывающие на место их
расположения.
Ключевые слова: лимфоидно-ассоциированный эпителий, М-клетки, пейеровы бляшки, тонкая кишка, белые крысы.
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THE STRUCTURE OF LYMPHOID-ASSOCIATED EPITHELIUM OF PEYERS’ PATCHES OF
THE ALBINO RATS’ SMALL INTESTINE
Abstract. Over the past two decades, there have been many publications dealing with the further development
of an urgent issue on the immune system of the mucous membranes of the digestive tract, called mucoseassociated lymphoid tissue (MALT), which includes spheres of innate (non-specific) and adaptive (specific)
immunity. Most structured formations and indicators of adaptive immunity in the intestinal mucosa are
lymphoepithelial formation (Peyer's patches). The data on the formation of the peripheral part of the immune
system are carried through the epithelium, mechanisms of interaction between pathogenic intestinal microflora
and immunocompetent cells, thereby initiating the development of immune responses in the mucous
membranes. A concept has long been established in the literature, according to which a leading role in mediating these reactions belongs to a special type of enterocytes, called M-cells. Before the concept of the initial
role of these cells in the development of immune responses in the mucous membranes of the intestinal tract
they were known as caveolated cells. The purpose of this study was to determine the shape and topological
relations of M-cells with other types of enterocytes, and also with lymphoid elements Peyer's patches of the
small intestine. 30 mature albino male rats weighted 200,0±20,0 g were involved into the study. After vivisection, which was carried out by an overdose of thiopental anesthesia (75 mg / kg of animal body weight intramuscularly in the upper third of the thigh of the hind paw) [1] in compliance with the requirements for dissection of the abdominal cavity, the entire complex of the gastrointestinal tract was removed, which was preserved
in 10 % formalin solution. Subsequently, short sections of the small intestine, containing Peyer’s patches, were
selectively excised. Finding the latter was not difficult due to their clear visualization on the external (nonmesenteric) surface of the small intestine in the form of whitish spots. The specimens, after washing from
formalin and dehydration in alcohol of increasing concentration, were embedded into paraffin blocks, from
which serial sections of 4 µm thick (Microm HM 325) were obtained with subsequent staining with
hematoxylin-eosin and Van Gieson. Their study and documentation was carried out using the “Konus” light
microscope equipped with the Sigeta DCM-900 9.0MP digital microphoto attachment and the Biorex 3
program (serial number 5604) adapted for these studies. In the study of many series of paraffin sections stained
with hematoxylin-eosin, it was found that while maintaining the general shape of the structure, lymphoid
nodules are susceptible to plastic variability, which depends on situationally changing factors of antigenic
effect, i.e., functional polymorphism is characteristic of them. This is especially true of their lymphoidassociated epithelium, which appears in a rather diverse form, which depends not only on the section angle,
but also, probably, on its reactive state. Thus, in some cases it is a relatively even monolayer of intestinal
epithelium, consisting mainly of absorbing enterocytes, among which the most distinct are goblet cells. At the
same time, it draws attention to itself that in the apical sections of some of them there are clear signs of rupture
of the plasmolemma and the presence in the cytoplasm of basophilic granular fibrous material of an unknown
nature. Along with this picture, other histological sections of large lymphoid nodules of Peyer's patches of the
small intestine demonstrate a different configurational character of lymphoid-associated epithelium, in which
the cluster principle of cell distribution in the form of limited portioned sets is clearly noted. While maintaining
the general structural shape, Peyer's patches were found to be subjected to plastic variability, which depends
on situationally changing factors of antigenic exposure, i.e., functional polymorphism is characteristic of them.
This is especially true of their lymphoid-associated epithelium. Identification of M-cells using only traditional
histological methods in practice is complicated. And yet, in the process of a focused study of serial paraffin
sections, it was possible to detect some morphological signs indicating their location.
Key words: lymphoid-associated epithelium, M-cells, Peyer's patches, small intestine, albino rats.
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