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ЧАСТИНА  Ⅰ: ВИГОТОВЛЕННЯ  

МІКРОСКОПІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ   

 

 

РОЗДІЛ 1 

ВЗЯТТЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ, ГІСТОЛОГІЧНИХ ТА 

ПАТОГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

1.1. Правила взяття органів та тканин.  

 

Перш за все, при взятті матеріалу потрібно дотримуватись правил техніки 

безпеки. Слід пам’ятати, що органи та тканини, взяті у людини чи 

експериментальних тварин можуть бути джерелом інфекцій, викликати 

алергічні або запальні реакції. Тому всі роботи слід проводити в захисних 

рукавичках та з використанням інших засобів особистої безпеки.  

Робоча поверхня, на якій проводиться розтин повинна бути добре 

освітленою, з гарною вентиляцією, не абсорбційною, легко і багатократно 

відмиватися, в ідеалі забезпечувати можливість працювати як сидячи так і 

стоячи.  

При взятті матеріалу для цитологічних, гістологічних чи 

патогістологічних досліджень потрібно дотримуватися певних правил.  

По-перше, зразки мають бути якомога швидше вийняті з тіла тварини. Це 

обумовлено тим, що після загибелі в організмі розпочинаються посмертні зміни 

і структура органів та тканин спотворюється. В результаті при виготовленні 

препаратів виникають різні артефакти. Швидкість розвитку посмертних змін 

неоднакова в різних органах: найшвидше посмертним змінам піддаються 

структури центральної нервової системи, дещо повільніше такі зміни 

виникають у внутрішніх органах, а такі частини тіла як кістки, шкіра, волосся 
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досить довго не піддаються видимим посмертним змінам. Тому якщо з тіла 

тварини планується брати для досліджень багато різних органів, то їх беруть у 

певній послідовності, пов’язаній з швидкістю розвитку у них посмертних змін. 

Спочатку беруть головний та спинний мозок, потім різні внутрішні органи, далі 

м’язи, кістки, шкіру, останніми беруть волосся і нігті.  

По-друге, з метою максимально швидкого проникнення фіксатора (про 

фіксацію – див. наступний розділ) шматочки мають бути невеликими, оскільки 

фіксатор проникає в тканину за рахунок дифузії. Тому чим меншим буде розмір 

зразка, тим швидше фіксатор проникне у центральні частини зразка. На 

практиці, розміри шматочків беруть від кількох міліметрів до одного 

сантиметра. Конкретний розмір зразка залежить і від застосовуваного 

фіксатора, оскільки різні фіксатори мають різну швидкість дифузії.  

По-третє, при взятті зразків органів для досліджень потрібно враховувати 

мікроскопічну будову органа. Наприклад, у нирках є капсула, коркова та 

мозкова речовини; тому при взятті зразків цього органа вирізають фрагмент, 

який містить всі ці частини, або якщо орган від великої тварини, то беруть 

декілька шматків від кожної зони. Навіть якщо орган має однакову будову в 

різних своїх частинах, то може мати значення напрямок майбутніх зрізів, у 

зв’язку з чим зразок має бути вирізаним під певним кутом. Наприклад, якщо в 

печінці вирізати сегмент пірамідної форми, верхівка якого спрямована до воріт 

печінки і при заливці у парафін зорієнтувати його верхівкою до верху, то зрізи 

пройдуть паралельно напрямку балок і під мікроскопом буде чітко видно 

радіальну структуру печінкових часточок.  

По-четверте, потрібно мінімізувати можливі ушкодження та деформації 

зразка під час його взяття. Тому вирізання проводять гострими інструментами: 

скальпелями, ножицями, лезами. Переносять зразок у фіксатор за допомогою 

пінцета, не допускаючи його здавлювання, або на кінчику скальпеля.  

По-п’яте, об’єкти із патологічно змінених тканин беруть на межі з 

неушкодженою частиною, так щоб захопити і ушкоджені і неушкоджені 

частини. При великих розмірах такого органа рекомендується брати зразки від 
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різних його частин – більш ушкоджених і менш ушкоджених.  

Після взяття шматочки поміщають у фіксуючу рідину (хімічна фіксація) 

або застосовують якийсь з методів фізичної фіксації.  

 

 

1.2. Виготовлення мазків крові.  

 

Мазки крові виготовляють на тонких, чистих і ретельно знежирених 

предметних  скельцях. Крапля крові, нанесена на холодне знежирене скельце, 

повинна рівномірно розтікатися, а не збиратись у дрібні крапельки.  

 

 

предметне скельце 

шліфоване предметне 

скельце 

краплина крові 

краплина крові 

краплина крові 

предметне скельце 

А 

Б 

В 

 

Мал. 1.1. Виготовлення мазка крові.  

 

Для приготування мазка краплину крові наносять на предметне скельце 
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(мал. 1.1.А). Краєм іншого трохи вужчого і шліфованого скельця, нахиливши 

його під кутом ≈45° торкаються краплі крові. Кров при дотику до неї 

шліфованого скельця розтікається вздовж його краю (мал. 1.1.Б). Після цього 

швидко і обережно проводять шліфованим скельцем у напрямку до 

протилежного краю предметного скельця (мал. 1.1.В). Внаслідок капілярності 

кров захоплюється краєм верхнього скла і під час руху розмазується по 

нижньому склі. Правильно виготовлений препарат виходить тонким, 

рівномірним, дещо просвічує та має жовтувате забарвлення.  

 

 

1.3. Виготовлення вагінальних мазків.  

 

Дослідження вагінальних мазків є важливим методом діагностики 

інфекційних процесів, передпухлинних і пухлинних захворювань шийки і тіла 

матки та ряду інших хророб. Взяття матеріалу та виготовлення з нього мазків 

проводиться лікарем. Матеріалом для дослідження найчастіше служать 

виділення піхви, мазки з поверхні матки, мазки з цервікального каналу. При 

виготовленні вагінального мазка з верхньо-бічної частини склепіння піхви 

беруть вільно відторгнутий матеріал, наносять на край предметного скла і 

легким рухом розмазують ребром іншого шліфованого скла.  При виготовленні 

мазка з цервікального каналу лікар за допомогою спеціальної щіточки та 

шпателя забирає клітинний матеріал з шийки матки. Ця ділянка може бути 

ідентифікована як місце переходу плоского епітелію в циліндричний. Взятий 

матеріал розмазується по предметному скельцю і одразу фіксується. Фіксують 

шляхом висушування або за допомогою хімічних фіксаторів. В якості 

фіксаторів використовується 96° етиловий спирт, суміш Нікіфорова та деякі 

інші. В подальшому проводиться фарбування та мікроскопічне дослідження 

взятих мазків.  
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1.4. Біопсія.  

 

Біопсією називається прижиттєве видалення шматка ураженого органа і 

його подальше мікроскопічне дослідження з метою встановлення діагнозу. 

Дуже часто цей метод застосовується в діагностиці онкологічних хвороб.  

У більш вузькому значенні під біопсією розуміють вилучення дрібного 

шматка тканини за допомогою спеціальної голки. У більш широкому значенні 

біопсію поділяють на ексцизійну, інцизійну та пункційну. Ексцизійною 

біопсією називається вилучення всього ураженого органа чи новоутворення під 

час хірургічної операції. Інцизійною біопсією називається вилучення частини 

ураженого органа чи новоутворення також під час хірургічної операції. 

Правила забору зразків для гістологічного дослідження під час операції загалом 

подібні до правил забору інших зразків для гістологічного дослідження і 

описані у підрозділі 1.1.  

При пункційній біопсії лікар за допомогою спеціальної порожнистої 

голки, під’єднаної до шприца, в частині випадків – під контролем УЗД-апарата 

чи томографа, забирає дрібний шматок органа і передає його гістологу для 

подальшої обробки та дослідження. При цьому отримується або аспірат з 

клітинами, або маленький стовбчик тканини. З аспірату може потім бути 

виготовлений мазок для подальшого забарвлення і мікроскопічного 

дослідження клітинного складу мазка.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Яких основних правил слід дотримуватися при взятті зразків для 

гістологічних досліджень?  

2. В якому порядку слід брати зразки різних органів для гістологічних 

досліджень?  
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3. Яким є оптимальний розмір зразків, взятих для гістологічних досліджень? З 

чим це пов’язано?  

4. Яких основних правил слід дотримуватися при взятті зразків для 

патогістологічних досліджень?  

5. Як правильно виготовити мазо крові?  

6. Як проводиться виготовлення вагінальних мазків?  

7. Що таке біопсія? Як вона проводиться?  
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РОЗДІЛ 2 

ФІКСАЦІЯ 

 

Фіксація є наступним етапом після взяття зразків органів та тканин. Як 

вже зазначалося вище, після загибелі організму починаються посмертні зміни, 

які спотворюють мікроскопічну структуру органів і тканин. Ціль фіксації – 

припинити такі посмертні зміни, зберегти зразок в такому стані, в якому він був 

на момент його поміщення у фіксатор, а також – не допустити його деструкції 

мікроорганізмами. Існують фізичні та хімічні методи фіксації.  

 

 

2.1. Методи фізичної фіксації.  

 

Фіксація зразків при застосуванні фізичних методів фіксації досягається 

за рахунок дії певних фізичних факторів. Наприклад фізична фіксація може 

досягатися шляхом заморожування зразків, шляхом нагрівання зразків, шляхом 

вакуумної сушки, тощо. Методи фізичної фіксації в цитологічній та 

гістологічній діагностиці застосовуються вкрай рідко, за виключенням методу 

заморожування.  

Фіксація шляхом заморожування використовується, наприклад, для 

виготовлення заморожених зрізів при кріотомії. Основна проблема при 

заморожуванні біологічного матеріалу – утворення кристалів льоду із води, яка 

міститься в тканинах зразка. Кристали льоду пошкоджують структури клітин і 

тканин. З метою недопущення або мінімізації утворення кристалів льоду при 

заморожуванні біологічного матеріалу користуються кріопротекторами або 

проводять швидке заморожування за допомогою рідкого азоту чи сухого льоду 

(твердий вуглекислий газ). Найбільш поширені кріопротектори: гліцерин, 

пропіленгліколь, етиленгліколь, цукроза (сахароза).  

Також різновидом фізичної фіксації можна вважати висушування на 

повітрі, яке часто застосовується для мазків крові чи інших мазків.  
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2.2. Правила хімічної фіксації.  

 

Фіксація зразків при застосуванні хімічних методів фіксації досягається 

за допомогою певних хімічних речовин або їх сумішей (мал. 2.1). Ці речовини 

називаються фіксаторами. Фіксатори бувають прості і складні. Якщо фіксатор 

містить у своєму складі одну діючу речовину, то він називається простим. 

Якщо ж фіксатор складається з декількох діючих речовин, то він називається 

складним.  

 

 

Мал. 2.1. Баночки з зафіксованим матеріалом.  

 

Припинення посмертних змін і збереження зразків при впливі хімічних 

фіксаторів досягається різними механізмами. Це може бути взаємодія з різними 

функціональними групами речовин зразка, утворення поперечних зшивок між 

макромолекулами, коагуляція білків (зокрема, ферментів, що веде до 

припинення їхньої активності і відповідно до припинення аутолізу), 

дегідратація (зневоднення буде припиняти аутолітичні процеси, оскільки 

переважна більшість біохімічних реакцій відбувається у водному середовищі), а 

також комбінація декількох з вищеперерахованих механізмів (особливо, при 

застосуванні складних фіксаторів). У зв’язку з цим за механізмом дії фіксатори 

можна поділити на коагулянтні, дегідратуючі (наприклад, спирти), такі, що 
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формують поперечні зшивки (наприклад, формалін) і змішаної дії.  

Разом з тим, внаслідок взаємодії фіксуючих речовин з тканинами зразка 

виникає і ряд небажаних ефектів. Перш за все, це ущільнення зразків та їх 

деформації. Також може бути втрата або модифікація певних хімічних речовин 

(що може позначитися на результатах гістохімічних реакцій та якості деяких 

спеціальних методів забарвлення), модифікація антигенних детермінант (це 

може вплинути на якість імуногістохімічних методів забарвлення). Для 

протидії останньому розроблені методи демаскування антигена.  

Різні фіксатори по-різному впливають на зберігаємість різних структур та 

речовин у клітинах та тканинах і ведуть до різних негативних ефектів. Це слід 

враховувати при виборі найбільш адекватного фіксатора залежно від фіксуємих 

органів, цілей дослідження, плануємих методів забарвлення. Найбільш 

універсальним і найчастіше застосовуваним є формалін. Хоча, з іншого боку, 

ідеального і універсального фіксатора не існує; кожен з них має свої переваги і 

свої недоліки.  

Існує ряд правил для якісної фіксації зразків:  

1) Не слід обмивати зразки перед поміщенням їх у фіксатор. Вийняток 

становлять органи кишково-шлункового тракту, які можна відмивати від 

хімусу фізіологічним розчином.  

2) Фіксатор застосовується один раз. Повторно використаний фіксатор не 

застосовують.  

3) Об’єм фіксуючої рідини повинен бути в 20-40 разів більшим за об’єм усіх 

зразків, які в ньому фіксуються.  

4) Якщо після поміщення зразків у фіксуючу рідину вона змінює колір, стає 

каламутною чи забарвлюється кров’ю, то її замінюють.  

5) Для фіксації зразків перевагу віддають банкам з широким дном; це дозволить 

рівномірно розкласти зразки по дну банки. Висота банки може бути 

порівняно невеликою; головне, щоб зразки з деяким запасом були повністю 

покриті фіксуючою рідиною.  

6) Щоб шматки органів не прилипали до стінок посуду або один до одного, їх 
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рівномірно рокладають по банці з фіксатором. Також зразки можна 

перекладати шарами марлі.  

7) Розмір зразків, як уже зазначалося, повинен становити від кількох міліметрів 

до одного сантиметра, щоб проникнення фіксатора всередину зразка було 

достатньо швидким.  

8) Тонкостінні органи (наприклад, шлунок) перед поміщенням у фіксатор 

розтягують на пластинці з картону, корка чи іншого інертного матеріалу.  

Крім того, при роботі з експериментальним матеріалом потрібно 

дотримуватися принципу стандартизації при взятті, фіксації та подальшій 

обробці такого матеріалу. Це дає змогу максимально адекватно провести 

порівняльну оцінку контрольних та різних експериментальних груп, оскільки 

можливі відмінності між цими групами не будуть пов’язані з неоднаковими 

способами обробки матеріалу.  

Хімічна фіксація зазвичай здійснюється при кімнатній температурі. Іноді 

застосовують фіксацію, розміщуючи баночки з фіксатором на льоду, або ж 

тримаючи їх в холодильнику при температурі +4 ℃. Вкрай рідко проводять 

фіксацію в термостаті при +37 ℃. Потрібно пам’ятати, що при збільшенні 

температури зростає швидкість дифузії фіксатора в зразок, однак значно 

зростає і швидкість аутолітичних процесів всередині зразка. А при зниженні 

температури швидкість посмертних змін падає, проте знижується швидкість 

проникнення фіксатора у зразок.  

 

 

2.3. Прості фіксатори.  

 

Формалін: Є найбільш часто застосовуваним і вважається найбільш 

універсальним фіксатором. Формалін являє собою 40 %-ний водний розчин 

формальдегіду (H–CHO).  

Для фіксації найчастіше використовують 10 %-ний розчин формаліну 

(4 %-ний розчин формальдегіду). Для його приготування беруть 1 частину 
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формаліну і 9 частин води. Формалін розводиться водопровідною водою, 

оскільки дистильована вода, будучи позбавленою солей, викликає набухання 

тканин.  

Останнім часом широко використовується забуферений нейтральний 

розчин формаліну. Для його приготування беруть 9 частин фосфатного буфера 

з рН 7,2-7,4 і 1 частину формаліну. Наприклад, для приготування 100 мл 

забуференого нейтрального розчину формаліну потрібно взяти: формаліну – 

10 мл, водопровідної води – 90 мл, NaH2PO4 – 0,4 г, Na2HPO4 – 0,65 г.  

Також використовують різні сольові розчини формаліну: 1) Сольовий 

розчин формаліну: водопровідна вода – 90 мл, формалін – 10 мл, NaCl – 0,9 г. 

Вважається, що він менше викликає стискання клітин і тканин. 2) Забуферений 

сольовий розчин формаліну: водопровідна вода – 90 мл, формалін – 10 мл, NaCl 

– 0,9 г, Na2HPO4 – 1,2 г. 3) Кальцієвий розчин формаліну: водопровідна вода – 

90 мл, формалін – 10 мл, CaCl – 1 г (або ацетат кальцію – 2 г). Цей фіксатор 

краще зберігає фосфоліпіди. 4) Цинковий розчин формаліну: водопровідна вода 

– 90 мл, формалін – 10 мл, NaCl – 0,45 г, ZnCl – 0,16 г (або ZnSO4 – 0,36 г). 5) 

Забуферений цинковий розчин формаліну: до забуференого нейтрального 

розчину формаліну формаліну додається хлорид цинку з рорахунку 0,16 г ZnCl 

на кожні 100 мл фіксатора.  

Формалін досить легко проникає у тканини, тому розміри зразків можуть 

бути порівняно великими: 0,5-1 см. Принцип фіксуючої дії формальдегіду 

полягає у формуванні поперечних зшивок між білками і нуклеїновими 

кислотами (НК): білок–білок, білок–НК, НК–НК.  

Час фіксації залежно від розмірів зразків та їх щільності становить 1-2 

доби. Критерієм достатньої фіксації зразка є рівномірне його ущільнення та 

однаковий, більш блідий, ніж у свіжого зразка, колір, як на поверхні, так і 

всередині зразка. Однією з важливих переваг формаліну є те, що зразки можуть 

залишатися в ньому досить довго і після закінчення фіксації. Проте якщо 

планується імуногістохімічне забарвлення, то зразки після фіксації краще 

перенести у 70° етиловий спирт.  
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Після фіксації рекомендується промити зразки у водопровідній воді, 

фізіологічному розчині, або забуференому фізіологічному розчині.  

Формалін, окрім самостійного застосування в якості фіксатора, також 

входить до складу ряду складних фіксаторів.  

Глютаровий альдегід:  Належить до альдегідів і має структурну формулу: 

CHO–CH2–CH2–CH2–CHO. Вважається, що механізм його фіксуючої дії 

подібний до формальдегіду, тобто, глютаральдегід теж формує поперечні 

зшивки, причому у більших кількостях, ніж формальдегід. В результаті краще 

зберігається ультраструктурна будова зразка, що робить глютаральдегід 

чудовим фіксатором для електронної мікроскопії. Однак формування великої 

кількості поперечних зшивок погіршує якість імуногістохімічних методів 

досліджень.  

Етиловий спирт (CH3–CH2–OH): Застосовується 96° і 100° спирт. Фіксує 

тканини за рахунок їх дегідратації та коагуляції білків. Час фіксації становить 

до 1 доби залежно від розмірів зразків. Основна перевага етилового спирту в 

якості фіксатора в тому, що одночасно з фіксацією він забезпечує і зневоднення 

зразків, а цей етап є необхідним для подальшої заливки матеріалу в парафін. 

Недоліком є помітна деформація тканин.  

Метиловий спирт (CH3–OH): Подібно до етилового спирту метиловий 

спирт фіксує тканини за рахунок їх дегідратації та коагуляції, і він також 

одночасно з фіксацією забезпечує зневоднення зразків. Незамінний при фіксації 

мазків крові. Потрібно пам’ятати, що метиловий спирт є досить отруйним.  

Тетраоксид осмію (OsO4): Фіксує тканини, реагуючи з сульфгідрильними, 

дисульфідними, карбоксильними, амідними, фенольними і гетероциклічними 

групами органічних речовин. Добре реагує з ненасиченими зв’язками у ліпідах, 

і якщо два таких ліпіди розташовані поруч, то формує поперечні зшивки між 

ними. При фіксації в тканинах може утворюватися оксид осмію (OsO2), який 

забарвлений в чорний колір, є електроннощільним і нерозчинним у воді. 

Застосовується як другий фіксатор зразків для електронної мікроскопії після їх 

фіксації глютаральдегідом. Одночасно з фіксацією забезпечує контрастування 
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зразків. Також застосовується для забарвлення жирів на заморожених зрізах.  

 

 

2.4. Складні фіксатори.  

 

Складні фіксатори мають у своєму складі декілька діючих речовин. Як 

правило, ці фіксатори використовуються для фіксації певних органів чи тканин, 

або для збереження певних груп речовин у зразках, або ж для певних 

спеціальних методів забарвлення. На сьогодні відомо багато складних 

фіксаторів; розглянемо найбільш уживані з них.  

Суміш спирту з формаліном: Використовується 5-10 % розчин формаліну  

на спирті від 70° до 96°. Час фіксації – 1-2 доби. Фіксація цією сумішшю 

досягається за рахунок двох основних механізмів: дегідратації і формування 

поперечних зшивок. Фіксація сумішшю спирту з формаліном може бути 

вигідною у великих зразках з великим вмістом жиру. Лімфатичні вузли можуть 

бути виявлені набагато легше в зразках, фіксованих спирт-формаліном 

внаслідок екстракції ліпідів і текстурних відмінностей в порівнянні з 

тканинами, фіксованими у формаліні.  

Фіксатор Буена: Склад фіксатора: насичений розчин пікринової кислоти – 

75 мл, формалін (нерозведений) – 25 мл, концентрована оцтова кислота      

(CH3–COOH) – 5 мл. Для приготування насиченого водного розчину пікринової 

кислоти в гарячій дистильованій воді розчиняють пікринову кислоту з 

розрахунку 2,1 г на кожні 100 мл води і охолоджують. Після охолодження 

частина пікринової кислоти випаде в осад. Для приготування фіксатора розчин 

пікринової кислоти фільтрують або ж обережно зливають зверху, щоб не 

підняти з дна осад. Час фіксації у фіксаторі Буена – 12-24 год. (мінімум – 2 год., 

максимум – кілька діб). Після фіксації для подальшої заливки у парафін 

переносять у 70° спирт, який бажано змінити кілька разів, щоб частково 

позбавитися пікринової кислоти, яка буде виходити з фіксатора і 

підфарбовувати спирт у жовтий колір. Хороший фіксатор для 



 

20 
 

експериментальних досліджень. Фіксація у розчині Буена є основною для 

забарвлення зразків сполучної тканини. Недоліками фіксатора Буена є сильне 

стискання зразків і руйнування мембран. Завдяки наявності кислот цей 

фіксатор може декальцинувати дрібні кістки (про декальцинацію кісток – див. 

підрозділ 3.1).  

Мюллерівська рідина: Склад фіксатора: біхромат калію (K2Cr2O7) – 2,5 г, 

сульфат натрію (Na2SO4) – 1 г, дистильована вода – 100 мл. Солі розчиняють у 

воді при нагріванні. Утворюється прозорий розчин оранжевого кольору. В 

якості самостійного фіксатора застосовується вкрай рідко, проте входить до 

складу цілого ряду інших складних фіксаторів.  

Фіксатор Орта: Являє собою 10 %-ний розчин формаліну на 

мюллерівській рідині. Склад фіксатора: біхромат калію (K2Cr2O7) – 2,5 г, 

сульфат натрію (Na2SO4) – 1 г, дистильована вода – 90 мл, формалін 

(нерозведений) – 10 мл. Формалін додається безпосередньо перед 

використанням, оскільки здатен вступати в реакції окислення з біхроматом 

калію з утворенням мурашиної кислоти та гідратних сполук оксиду хрому. Час 

фіксації – 1-2 доби (за іншими даними – не більше 1 доби), не допускає 

перетримки. Після фіксації обов’язково слід дуже добре відмити від хромових 

солей у проточній воді протягом 1-2 діб. При недостатній відмивці можлива 

пігментація зразків. Під час фіксації до формування формаліном поперечних 

зшивок додається хромування тканин, що може бути корисним при деяких 

методиках забарвлення.  

Фіксатор Рего: Цей фіксатор дуже подібний до фіксатора Орта, має ту ж 

саму сферу застосування, ті ж переваги і недоліки. Склад фіксатора: біхромат 

калію (K2Cr2O7) – 3 г, дистильована вода – 80 мл, формалін (нерозведений) – 

20 мл. Формалін додається безпосередньо перед використанням. Час фіксації – 

1-2 доби (за іншими даними – не більше 1 доби), не допускає перетримки. Після 

фіксації обов’язково слід дуже добре відмити у проточній воді. 

Фіксатор Ценкера: Являє собою 5 %-ний розчин хлодиду ртуті на 

мюллерівській рідині з додаванням оцтової кислоти. Склад фіксатора: 
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дистильована вода – 95 мл, біхромат калію (K2Cr2O7) – 2,5 г, сульфат натрію 

(Na2SO4) – 1 г, хлорид ртуті (сулема) (HgCl2) – 5 г, концентрована оцтова 

кислота – 5 мл. Оцтова кислота додається безпосередньо перед використанням. 

Час фіксації – до 1 доби, не допускає перетримки. Після фіксації потрібна 

відмивка протягом 1-2 діб у проточній воді від хромових солей. Крім того, із 

зразків або зі зрізів перед фарбуванням потрібно видаляти осади сулеми. Це 

роблять за допомогою спиртових розчинів йоду з подальшою обробкою 

тіосульфатом натрію. Хороший фіксатор для кровотворних тканин та для 

проведення трихромного забарвлення.  

Ценкер-формол (фіксатор Хеллі): Являє собою 5 %-ний розчин хлодиду 

ртуті на мюллерівській рідині з додаванням формаліну. Склад фіксатора: 

дистильована вода – 95 мл, біхромат калію (K2Cr2O7) – 2,5 г, сульфат натрію 

(Na2SO4) – 1 г, хлорид ртуті (сулема) (HgCl2) – 5 г, формалін (нерозведений) – 

5 мл. Формалін додається безпосередньо перед використанням. Час фіксації – 

до 1 доби, не допускає перетримки. Після фіксації потрібна відмивка протягом 

1-2 діб у проточній воді від хромових солей. Крім того, із зразків або зі зрізів 

перед фарбуванням потрібно видаляти осади сулеми. Це роблять за допомогою 

спиртових розчинів йоду з подальшою обробкою тіосульфатом натрію. 

Хороший фіксатор для кровотворних тканин та для проведення гематологічних 

забарвлень. Також підходить для вивчення екстрамедулярного кровотворення і 

вставних дисків.  

Фіксатор В5: Склад фіксатора: дистильована вода – 100 мл, ацетат натрію 

(CH3–COONa) – 1,25 г, хлорид ртуті (сулема) (HgCl2) – 6 г. Перед 

використанням до 9 частин цього розчину додають 1 частину нерозведеного 

формаліну. Часто використовується для фіксації червоного кісткового мозку, 

лімфатичних вузлів, селезінки та інших кровотворних органів.  

Фіксатор Карнуа: Склад фіксатора: 100° етиловий спирт – 60 мл, 

хлороформ (HCCl3) – 30 мл, концентрована оцтова кислота –10 мл. Час фіксації 

– 2-3-4 години. Домінуючим механізмом фіксації є дегідратація тканин. Цей 

фіксатор є хорошим для забарвлення РНК (наприклад, метил зеленим 
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піроніном), для збереження глікогену та слизу. Ще одна перевага даного 

фіксатора в тому, що він одночасно з фіксацією зневоднює зразки. А тому при 

подальшій заливці в парафін можна одразу перейти до обробки абсолютним 

спиртом і прискорити дослідження.  

Фіксатор мета-Карнуа: Цей фіксатор є дуже подібним до фіксатора 

Карнуа, але замість етилового спирту тут використовується метиловий спирт. 

Склад фіксатора: метиловий спирт – 60 мл, хлороформ – 30 мл, концентрована 

оцтова кислота –10 мл. Час фіксації – не менше 3 год., але можна залишати на 

довший час. За механізмом дії він подібний до попереднього фіксатора, але 

чинить сильніший дегідратуючий вплив і менше стискає зразки. Також 

одночасно з фіксацією зневоднює тканини, і тому етап зневодення при 

подальшій заливці в парафін можна пропустити. Застосовується, наприклад, 

для збереження глікогену та слизу.  

 

 

2.5. Фіксація методом перфузії.  

 

Крім традиційних методів хімічної фіксації шляхом занурення зразків у 

фіксуючу рідину застосовується також метод хімічної фіксації шляхом 

перфузії. При цьому методі фіксуюча рідина проганяється через кровоносну 

систему тварини. В результаті фіксатор майже одразу опиняється всередині 

органів, а не тільки омиває поверхню зразка з подальшим проникненням 

шляхом дифузії, як при традиційних методах хімічної фіксації. Тому при 

фіксації методом перфузії досягаються кращі результати фіксації і можливою є 

фіксація великих зразків (наприклад, шляхом перфузії можна зафіксувати цілий 

головний мозок дрібної тварини), але цей метод фіксації є трудоємким і тому не 

використовується повсякденно.  

Перед проведенням перфузії тварину наркотизують. Шляхом розтину 

грудної клітки отримують доступ до серця. У лівий шлуночок серця вводять 

голку від апарата для перфузії (мал. 2.2). Для відтоку крові, буфера та фіксатора  
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Мал. 2.2. Апарат для перфузії та проведення фіксації методом перфузії [за 

Gage et al., 2012].  

 

надрізають праве передсердя (або якусь велику судину, залежно від частини 

тіла тварини, яку слід зафіксувати). Спочатку фізіологічним розчином (9 г NaCl 

на 1 л дистильованої води) або буфером (9 г NaCl, 144 мг KH2PO4, 795 мг 

Na2HPO4 на 1 л дистильованої води) вимивають кров із кровоносних судин 
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(малю 2.2.А). Якщо цього не зробити і одразу почати подачу фіксатора, то кров 

згорнеться всередині судин і перфузія стане неможливою. Критерієм повної 

промивки від крові кровоносного русла тварини є ситуація, коли з надрізаного 

передсердя або кровоносної судини перестане витікати кров, а відтікатиме 

фізіологічний розчин. Тоді подачу фізіологічного розчину припиняють і 

починають подачу фіксатора (мал. 2.2.Б). Коли з надрізаного передсердя або 

кровоносної судини почне витікати фіксатор, подачу останнього припиняють. 

Буфер та фіксатор подають під тиском.  

Після перфузії з тварини дістають необхідні для дослідження зразки 

органів і поміщають їх у ємність з фіксатором для остаточної фіксації.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. З якою метою проводиться фіксація зразків, взятих для гістологічних 

досліджень?  

2. Дайте характеристику фізічним методам фіксації.  

3. Охарактеризуйте метод фіксації зразків шляхом заморожування.  

4. Як проводиться хімічна фіксація зразків?  

5. Що таке фіксатори? Які бувають фіксатори?  

6. Опишіть основні правила хімічної фіксації зразків.  

7. Які хімічні речовини можуть бути застосовані в якості фіксаторів?  

8. Застосування формальдегіду (формаліну) для фіксації гістологічних зразків. 

Механізм його фіксуючої дії.  

9. Застосування спиртів в якості фіксаторів.  

10. Застосування кислот в якості компонентів складних фіксаторів.  

11. Охарактеризуйте основні складні фіксатори.  

12. Опишіть хід роботи при проведенні хімічної фіксації методом перфузії.  
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РОЗДІЛ 3 

ЗАЛИВКА МАТЕРІАЛУ В ПАРАФІН ТА ІНШІ СПОСОБИ 

ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛУ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРІЗІВ  

 

 

3.1. Декальцинація кісткової тканини.  

 

Кісткова тканина є твердою через її мінералізацію солями кальцію. Тому 

після фіксації перед проведенням подальших процедур по виготовленню з неї 

препаратів для кісткової тканини слід зробити ще один додатковий етап – 

декальцинацію. Декальцинація – це процес вимивання солей кальцію з кістки, 

що робить кістку м’якою і придатною для виготовлення зрізів. Декальцинація 

проводиться шляхом витримування кістки у розчинах різних кислот. 

Найчастіше використовуються розчини азотної, соляної, оцтової кислот.  

Азотна кислота (HNO3) використовується в концентрації від 3-5 до 10 % 

(іноді до 15 %). При цьому для декальцинації щільних об’єктів (наприклад, 

зуби або компактна речовина кістки) використовують більш концентровані 

розчини, а для декальцинації менш щільних об’єктів (наприклад, губчаста 

речовина кістки) беруть менш концентровані розчини азотної кислоти. Розчини 

азотної кислоти готують на водопровідній воді. При цьому слід звернути увагу, 

що азотна кислота має густину більше 1, і для приготування розчину 

відповідної концентрації кислоти слід брати по вазі, а не по об’єму. По 

закінченні декальцинації зразки ретельно промивають у проточній воді.  

Соляна кислота (HCl) використовується в концентрації 2 % (іноді до 

5-10 %). Її готують на 12-15 %-ному розчині солі (NaCl). Вважається, що в 

несольовому розчині соляна кислота викликає сильні деформації тканин. До 

розчину щодня додають 1-2 мл соляної кислоти для утримання її 

першопочаткової концентрації. По закінченні декальцинації зразки ретельно 

промивають спочатку у 12-15 %-ному розчині солі, а потім – у проточній воді.  

Трихлороцтова кислота (CCl3–COOH) використовується в концентрації 
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5-10 %. Після декальцинації йде промивка у 96° спирті.  

Мурашина кислота (H–COOH) для декальцинації використовується в 

чистому вигляді або в суміші з 70°-96° спиртом у співвідношенні 1:1. Після 

декальцинації зразки промивають у 70°-96° спирті.  

Також для декальцинації можна використати розчин наступного складу: 

насичений розчин пікринової кислоти (10,5 г кислоти на 500 мл розчину) – 

500 мл; формалін (нерозведений) – 167 мл; мурашина кислота – 33 мл.  

Крім того, фіксатори, які містять у своєму складі оцтову та пікринову 

кислоту (перш за все, фіксатор Буена) можуть одночасно з фіксацією 

забезпечити декальцинацію дрібних кісткових об’єктів.  

При проведенні декальцинації слід дотримуватися правил, подібних до 

правил фіксації, а саме: для декальцинації беруть невеликі за розмірами 

шматочки (до 0,5-1 см); об’єм розчину повинен в 25-50 разів переважати об’єм 

зразка; зразки повинні з усіх боків омиватися розчином кислоти; розчини 

кислот замінюють кожні 1-2 доби.  

Періодично якість декальцинації перевіряють препарувальною голкою. 

Коли зразок стане м’яким і еластичним, декальцинація вважається завершеною. 

Зазавичай декальцинація триває декілька діб (а взагалі може варіювати від 

годин до десятків діб).  

По закінченні декальцинації з метою попередження набухання тканин і 

часткової нейтралізації кислоти Меркулов рекомендує перенести зразки в 

5 %-ний розчин алюмо-калієвих галунів на 12-24 год., а після галунів – промити 

у проточній воді протягом 24-48 год..  

 

 

3.2. Зневоднення зразків.  

 

Найбільш поширеним методом подальшої обробки гістологічного 

матеріалу є його заливка в парафін. Але оскільки парафін є гідрофобним, то він 

не буде проникати в тканини, які містять багато вільної води. Тому наступним 
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після фіксації етапом обробки гістологічного матеріалу є зневоднення.  

Зневоднення має на меті видалити вільну воду з гістологічних зразків. З 

цією метою використовуються різні спирти. Спирти дуже добре змішуються як 

з гідрофільними, так і з гідрофобними речовинами. Саме тому вони можуть 

бути проміжним середовищем між водою (яка є основним компонентом зразка 

після взяття і фіксації) та органічним розчинником (яким пізніше має бути 

просочений зразок для його подальшого просочення парафіном).  

Найчастіше використовується етиловий спирт, хоча можуть 

застосовуватись також метиловий,  ізопропіловий, бутиловий. Метиловий 

спирт, наприклад, застосовується для одночасної фіксації та зневоднення мазків 

крові. При роботі з метанолом слід пам’ятати про його високу токсичність. 

Ізопропіловий спирт, наприклад, застосовується в ряді моделей 

автоматизованих процесорів. Вважається, що він викликає менше ущільнення 

тканин зразка порівняно з етиловим спиртом. Бутиловий спирт повільно 

проникає в тканини, забезпечуючи повільне зневоднення, і тому викликає 

менше деформацій. Також для швидкого зневоднення можливе застосування 

ацетону. Ацетон швидко зневоднює, але погано проникає. Не допускає 

перетримки зразків, при перетримці робить тканини крихкими. Ацетон видаляє 

ліпіди з тканини під час обробки. Слід пам’ятати, що ацетон відноситься до 

прекурсорів, тому згідно законодавства України для роботи з ацетоном 

потрібен спеціальний дозвіл. 

Зневоднення повинно проходити повільно, поступово. Якщо градієнт 

концентрацій є занадто високим, то процеси дифузії будуть відбуватися швидко 

і можуть пошкодити тканини зразка. Саме тому зразки не поміщають одразу у 

чистий спирт, а використовують набір розчинів спиртів з поступовим 

підвищенням концентрації спирту. Найчастіше використовують наступний 

набір розчинів етилового спирту: 70°, 80°, 90°, 96°, 100°. Якщо зразки є досить 

ніжними, то можливе використання спочатку 50°, або навіть 30° спирту, а вже 

потім вищенаведеного набору. Для кращого зневоднення можливе 

використання двох порцій 96° та 100° спирту. В автоматизованих процесорах 
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часто після 70° спирту беруть одразу 96° спирт, пропускаючи 80° і 90° спирти.  

Час перебування зразків у кожному розчині повинен бути достатнім для 

повного вирівнювання концентрацій спирту в розчині та у зразку. Цей час 

залежить від швидкості дифузії, а отже – від розмірів та щільності зразків. 

Найчастіше цей час становить від 2-3 год. (для дрібних (кілька мм) зразків) до 

12-24 год. (для більших і/або щільніших зразків). Зразки можуть перебувати у 

спирті і довше, якщо з якихось причин їх подальша обробка затримується. У 

більш низькоконцентрованих спиртах (70° і 80°) зразки можуть перебувати 

впрововж навіть багатьох місяців, а в більш концентрованих (96°, і особливо 

100°) – не більше кількох діб внаслідок можливої сильної деформації зразків.  

Також для остаточного зневоднення можливе використання діоксану 

замість 100° спирту. Діоксан дуже добре змішується як з гідрофільними, так і з 

гідрофобними речовинами. Діоксан має високу щільність, тому зразки, будучи 

поміщеними у діоксан, спочатку плавають по ньому. По мірі просочення зразка 

діоксаном, він поступово занурюється в діоксан, і зрештою падає на дно. Час 

остаточного занурення зразка є орієнтиром його повного просочення 

діоксаном, а отже – повного зневоднення. Зазавичай цей час становить від 

кількох десятків хвилин до кількох годин. При роботі з діоксаном слід 

пам’ятати, що він є досить отруйним.  

Зневоднення етиловим спиртом ведуть при кімнатній температурі.  

Спирти в процесі зневоднення зменшують свою концентрацію внаслідок 

випаровування спирту (спирти є більш леткими, ніж вода) та розведення водою 

(вода виходить із зразків). Вони також забруднюються жирами та іншими 

речовинами, які виходять із зразків. Тому спирти потрібно періодично 

замінювати свіжими. Концентрацію спирту можна перевірити спиртометром. 

Ступінь забруднення спирту жирами можна перевірити за допомогою проби з 

водою. Якщо при змішуванні спирту, що був у використанні, з водою розчин 

стає каламутним, то спирт є забрудненим і його слід замінити.  
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3.3. Заливка зразків у парафін.  

 

Заливка зразків у парафін необхідна для того, щоб мати можливість 

виготовляти тонкі зрізи. Парафін є дуже пластичним і тому можливе 

виготовлення зрізів товщиною навіть 2-3 мкм (хоча найчастіше – 5 мкм). 

Парафін являє собою суміш високомолекулярних насичених вуглеводнів. 

Парафін нерозчинний у воді, стійкий до кислот та лугів, але розчиняється в 

органічних розчинниках: хлороформі, ксилолі, толуолі. Різні сорти парафіну 

плавляться при температурі від +27 до +62 ℃. Також парафін може бути в 

кристалічній або аморфній формі. Кристалічна форма має білий колір, аморфна 

форма є напівпрозорою. Для заливки гістологічного матеріалу в парафін 

підходить аморфна форма парафіну з температурою плавлення 48-52 ℃. На 

сьогодні промисловістю випускаються різні марки парафіну для гістологічних 

лабораторій, і гістологу достатньо підібрати найбільш підходящу для заливки 

того чи іншого гістологічного матеріалу. Ці марки містять не тільки різні сорти 

самого парафіну, а й різні добавки (пластифікатори, синтетичні полімери), які 

впливають на пластичність та інші характеристики парафіну. Разом з тим, 

парафін, придатний для заливки, можна підготувати і самостійно із звичайного 

парафіну. Якщо парафін має кристалічну форму, то його потрібно перевести в 

аморфну форму. Для цього парафін слід розтопити у фарфоровій чашці на 

водяній бані і швидко охолодити на снігу, у холодній воді, тощо. Не бажано 

нагрівати парафін безпосередньо на вогні, бо він підгоряє. Для надання 

парафіну більшої пластичності можна додати віск (до 5 %). Але слід пам’ятати, 

що віск має температуру плавлення ≈65 ℃, і тому додавання воску буде 

підвищувати температуру плавлення парафіну. Якщо парафін має надто низьку 

чи надто високу температуру плавлення, то можна додати відповідно більш 

тугоплавкі або менш тугоплавкі сорти парафіну.  

Після зневоднення зразки спочатку витримують в органічному 

розчиннику, в якому здатен розчинятися парафін. Це забезпечує потрібні умови 

для подальшого просочення зразків парафіном. Критерії для вибору 
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підходящого розчинника: швидке проникнення у тканини, швидке видалення 

дегідратуючого агента, легкість видалення розплавленим парафіном, 

мінімальне пошкодження тканин, низька токсичність, низька вартість. Є два 

варіанти заливки зразків у парафін залежно від використаного органічного 

розчинника: через ксилол (толуол, бензол) і через хлороформ. Слід пам’ятати, 

що бензол та толуол відносяться до прекурсорів, тому згідно законодавства 

України для роботи з ними потрібен спеціальний дозвіл. Також всі ці органічні 

розчинники більшою або меншою мірою токсичні, тому всі роботи з ними 

потрібно проводити під витяжною шафою або приймати ініші міри захисту.  

Вищеназвані органічні розчинники добре змішуються зі спиртами і здатні 

розчиняти парафін. Тому вони необхідні в якості проміжного середовища між 

зневодненням і заключенням у парафін. У хлороформі зразки витримують 

6-12 год., можна за потреби залишити і на ніч. У ксилолі, толуолі чи бензолі 

зразки витримують 1-3 год., перетримувати не слід, бо зразки стануть занадто 

твердими і крихкими. Час перебування в розчиннику залежить від щільності та 

розмірів зразків. Критерієм достатньої обробки зразків органічним 

розчинником є просвітління зразків, тобто, зразки стають скловидними, 

напівпрозорими. Після зневоднення перед органічним розчинником зразки 

можна покласти спочатку в суміш органічного розчинника зі спиртом у 

співвідношенні 1:1 на 6-12 год. при використанні суміші спирту з 

хлороформом, або на 1-3 год. при використанні суміші спирту з ксилолом 

(толуолом, бензолом); проте цей етап можна і пропустити. Обробку органічним 

розчинником проводять при кімнатній температурі.  

Після розчинника зразки витримують в суміші органічного розчинника з 

парафіном (так звані гістологічні “каші”) для поступового і кращого 

просочення парафіном. Зазвичай використовують суміш хлороформу або 

ксилолу (толуолу, бензолу) з парафіном у співвідношенні 1:1. Для ніжних 

тканин можливе також послідовне використання трьох сумішей: 3:1 (3 частини 

розчинника : 1 частина парафіну) → 1:1 (1 частина розчинника : 1 частина 

парафіну)  → 1:3 (1 частина розчинника : 3 частини парафіну). Для 
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приготування суміші органічного розчинника з парафіном беруть розплавлений 

парафін і змішують з відповідним органічним розчинником. Ця суміш при 

звичайній кімнатній температурі має вазеліноподібну консистенцію. Вона 

плавиться при температурі 35-40 ℃. Тому зразки у гістологічних “кашах” 

витримують у термостаті при 37 ℃. Час обробки становить кілька годин. При 

використанні суміші хлороформ-парафін можна залишати на ніч, при 

використанні суміші ксилол-парафін бажано сильно не перетримувати, бо 

ксилол робить зразки крихкими. По мірі використання з гістологічної “каші” 

розчинник буде випаровуватися. Особливо це стосується хлороформу, який має 

температуру кипіння +62 ℃. Трохи менше випаровується бензол, температура 

кипіння якого +80 ℃. Найменше випаровуються ксилол і толуол, бо їх 

температура кипіння становить 110-140 ℃. Тому в гістологічну “кашу” слід 

періодично додавати органічний розчинник.  

Далі зразки переносять у розплавлений чистий парафін. Для цього 

парафін у фарфоровій чашці заздалегідь (за кілька діб до заливки) ставлять у 

термостат при температурі, яка на 2-3 ℃ перевищує температуру плавлення 

обраного сорту парафіну, зазвичай 54-56 ℃ (мал. 3.1). Не слід розплавляти 

парафін на відкритому вогні або водяній бані безпосередньо перед 

використанням, бо він може виявитись перегрітим і буде обпалювати зразки. 

Після повного розплавлення парафіну його розливають по невеликих 

фарфорових чашечках, в які і будуть переносити зразки. Щоб краще позбавити 

зразки від залишків органічного розчинника можна використовувати дві порції 

парафіну. Домішки органічного розчинника будуть робити ці місця у зразку 

крихкими. Загальний час витримування зразків у парафіні становить від 1 до 4 

годин, залежно від розмірів і щільності зразків. Зразки у парафіні витримують у 

термостаті при 54-56 ℃. Перекладання зразків здійснюють теплими пінцетами. 

Для цього їх незадовго до маніпуляції кладуть у той самий термостат, в якому 

знаходиться парафін. Як правило, кладуть не менше двох пінцетів і 

використовують їх почергово: як тільки перший пінцет охолоне, беруть другий, 

а перший кладуть у термостат, щоб він знову нагрівся.  
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Мал. 3.1. Термостат для парафінової заливки.  

 

Останнім часом все частіше для зневоднення зразків та підготовки їх до 

заливки в парафін використовуються автоматизовані процесори (мал. 3.2). 

Першими автоматизованими процесорами були процесори карусельного типу. 

Процесор карусельного типу транспортує блоки тканини, що містяться в 

кошиках, через ряд реагентів, розміщених в стаціонарних контейнерах. 

Тривалість часу занурення в кожен контейнер з відповідним реагентом 

контролюється електронним управлінням, а в більш ранніх моделях – за 

допомогою насічок на циферблаті годинникового диска. Вертикальне 

коливання або механічний підйом і опускання тканини в контейнери з 

реагентами, забезпечують перемішування, необхідне для обробки тканини. На 

зміну процесорам карусельного типу прийшли автономні процесори 

замкнутого типу (автономні системи обміну рідини), які  сьогодні стали 
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основними для більшості гістологічних лабораторій. Для їх програмування 

використовується мікропроцесор. Тканини завантажуються в камеру реторти, 

де вони залишаються протягом усього процесу. Спирти, ксилол, розплавлений 

парафін та інші реагенти послідовно надходять і виходять з камери реторти з 

використанням вакууму і тиску. Кожен крок може бути змінений шляхом зміни 

часу, температури, тиску, вакууму. Перевагами цієї системи є те, що вакуум і 

нагрів можуть бути використані на будь-якому етапі, можливі індивідуальні 

графіки для обробки тканини, а замкнута реторта стримує можливий розлив 

рідини та усуває випари реагентів.  

Після того, як зразок просочиться парафіном його заливають у парафін. 

Для заливки зразків у парафін існують спеціальні формочки (мал. 3.4). Також з 

цупкого паперу можна виготовити формочки самостійно (мал. 3.4.Д). Для 

заливки зразка в парафін у формочку наливають розплавлений парафін (який 

перебуває у великій фарфоровій чашці у термостаті при 54-56 ℃), теплим 

пінцетом дістають зразок із чашечки (в якій він перебував у процесі просочення 

його парафіном), поміщають у формочку із налитим парафіном і ставлять 

формочку охолоджуватися. Якщо використовуються спеціальні формочки, то 

після наливання розплавленого парафіну і поміщення у формочку зразка, 

поверх кладуть спеціальний пластмасовий тримач, доливають ще трохи 

парафіну, і лише після цього ставлять охолоджуватися. Бажано забезпечити 

охолодження парафіну із низу. Для цього формочку ставлять на сніг або у 

холодну воду, але так, щоб вода знаходилася лише знизу та з боків формочки і 

не покрила парафін зверху. Для цього їх ставлять на скляні палички, покладені 

на дно ємності з водою. Формочки, виготовлені із паперу можна обережно 

класти на воду, бо вони будуть плавати по її поверхні. При розміщенні зразків у 

формочці потрібно забезпечити потрібну орієнтацію зразка, щоб мати потім 

можливість робити зрізи у бажаній проекції. Також якщо у формочку кладуть 

декілька зразків, то їх слід розміщувати на деякій відстані один від одного, щоб 

пізніше мати змогу їх вирізати індивідуально.  
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Мал. 3.2. Автоматизований процесор для підготовки фіксованого 

матеріалу до заливки у парафін.  

 

 

Мал. 3.3. Заливочна станція для заливки матеріалу в парафін.  
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Мал. 3.4. Формочки для заливки матеріалу в парафін та тримачі для 

парафінових блоків: А – сучасна пластикова або металева формочка для 

заливки зразка у парафін; Б – сучасні пластмасові тримачі для парафінового 

блока (використовуються також і для автоматичного процесінгу зразків); В – 

дерев’яний тримач для парафінового блока; Г – металева форма для заливки 

декількох зразків у парафін; Д – паперова форма для заливки декількох зразків 

у парафін та послідовність її виготовлення.  

 

Після того як парафін остаточно застигне, залиті зразки (їх називають 

парафіновими блоками) дістають із формочки і наклеюють на дерев’яні кубики 

або спеціальні пластмасові тримачі (мал. 3.6). Якщо у формочку клали декілька 

зразків, то спочатку нагрітим скальпелем залиті в парафін зразки розрізають на 

фрагменти, кожен з яких містить один зразок. Парафіновому блоку надають 

кубічної або прямокутної форми. Скальпелем забирають зайвий парафін 

навколо зразка; зверху та з боків має залишитися хоча б по декілька міліметрів 

вільного парафіну, а знизу (тобто, на тій стороні, якою залитий зразок будуть 

приклеювати до дерев’яного кубика) – не менше 0,5 см. Наклеюють парафінові 
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блоки на дерев’яні кубики, вставляючи нагрітий шпатель або скальпель між 

кубиком і блоком (мал. 3.5).  

 

 

Мал. 3.5. Наклеювання парафінового блоку на дерев’яний тримач.  

 

 

Мал. 3.6. Парафінові блоки, приклеєні до тримачів.  

 

Парафін під зразком розплавиться і блок приклеїться до дерев’яного кубика. 

Перед цим можна на дерев’яний кубик капнути трохи розплавленого парафіну. 

Також для більш міцного прикріплення парафінового блока до дерев’яного 
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кубика можна оконтурити блок в місці прикріплення до кубика розплавленим 

парафіном, надавши йому пірамідної форми. Якщо зразки заливали в парафін із 

використанням спеціальних формочок (наприклад таких, як на мал. 3.3.А), то 

вони ще під час заливки будуть прикріплені до спеціальних пластмасових 

тримачів (наприклад таких, як на мал. 3.4.Б).  

Останнім часом окрім ручної заливки, для заливки зразків у парафін 

використовують спеціальні заливочні станції (мал. 3.3). Ці станції містять 

ємність із парафіном, розплавленим до потрібної температури; кран для 

наливання розплавленого парафіну у формочку; теплу і холодну панелі; пінцет 

із підігрівом; теплу камеру, в якій перебувають зразки після просочення 

парафіном до моменту їх заливки у парафін; панель із штучним снігом для 

охолодження залитих зразків. Тепла панель потрібна, щоб мати можливість 

розігрівати парафін у формочці, якщо він почне передчасно застигати. Холодна 

панель потрібна, щоб мати можливість охолоджувати парафін на дні формочки, 

забезпечуючи його охолодження у правильній послідовності. Також 

можливість охолодити парафін на дні формочки дає змогу поставити зразок у 

бажаній орієнтації, прифіксувавши його до охолодженого і частково застиглого 

парафіну на дні формочки.  

 

 

3.4. Підготовка замороженого матеріалу для кріотомії.  

 

Альтернативним способом виготовлення гістологічних зрізів є їх 

виготовлення за допомогою заморожуючого мікротома або кріотома. Для 

кріотомії можна брати нефіксовані свіжі зразки або фіксовані (наприклад, у 

формаліні). Тобто, зразок, взятий для дослідження піддається заморожуванню 

одразу після взяття з організму або після попередньої хімічної фіксації. Ці 

зразки піддають заморожуванню у спеціальних середовищах, які містять у 

своєму складі кріопротектори, або швидкому заморожуванню у рідкому азоті 

чи у сухому льоді. Заморожувати у воді небажано через можливе утворення 
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кристалів льоду всередині тканин зразка, які будуть порушувати нормальну 

структуру препарата. Найбільш уживані кріопротектори: пропіленгліколь, 

етиленгліколь, гліцерин, цукроза (сахароза). Ось приклад одного з таких 

середовищ: у 100 мл дистильованої води розчинити 1 г гуміарабіку та 30 г 

цукрози. Також на сьогоднішній день промисловістю випускається ряд 

середовищ, призначених для заморожування та заключення в них зразків, 

призначених для кріотомії. Приклади таких середовищ: Neg-50, Cytocool-II 

фірми ThermoScientific; O.C.T. Compound фірми Tissue-Tek. Під час 

заморожування зразків їх одночасно приморожують до спеціальних тримачів, 

якими вони потім будуть закріплені у кріотомі. При цьому зразки орієнтують 

певним чином, щоб мати можливість робити зрізи у бажаній проекції. Сам 

процес заморожування як правило проводять у заморожуючих камерах, якими 

обладнано кріотоми (див. підрозділ 4.3).  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. З якою метою та як проводиться декальцинація кісткової тканини перед 

виготовленням з неї зрізів?  

2. Навіщо зразки заливають у парафін?  

3. Як підготувати та вибрати якісний парафін для заливки гістологічних 

зразків?  

4. Навіщо та як проводиться зневоднення зразків перед їх заливкою у парафін?  

5. Застосування органічних розчинників та їх сумішей  перед заливкою зразків 

у парафін.  

6. Опишіть основні етапи обробки зразків перед їх заливкою у парафін?  

7. Застосування автоматизованих процесорів та заливочних станцій для 

заливки зразків у парафін.  

8. Як залити матеріал у парафін традиційним способом?  

9. Як залити матеріал у парафін за допомогою заливочної станції?  



 

39 
 

10. Наклеювання парафінових блоків на тримачі та їх підготовка до 

виготовлення зрізів.  

11. Як підготувати гістологічні зразки для кріотомії?  

12. Застосування кріопротекторів при підготовці гістологічних зразків для 

кріотомії.  
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РОЗДІЛ 4 

МІКРОТОМИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРІЗІВ 

 

 

4.1. Підготовка предметних скелець  

для розміщення та наклеювання на них зрізів.  

 

Зазвичай використовують предметні скельця розміром 76×25 мм. 

Предметні скельця повинні бути тонкими (товщиною 1,0-1,2 мм), чистими і 

знежиреними. Крапля води, нанесена на холодне знежирене скельце, повинна 

рівномірно розтікатися, а не збиратися у дрібні крапельки. 

Для очистки та знежирення предметні скельця, що були у використанні, 

кип’ятять у мильній воді, потім добре миють у чистій гарячій воді і 

споліскують у проточній воді. Хороші результати дає обробка скелець 

розчином біхромату калію (K2Cr2O7) і сірчаної кислоти (H2SO4). Для її 

приготування у 1 л дистильованої води розчиняють при нагріванні 100 г 

біхромату калію. Коли розчин охолоне, невеликими порціями доливають 100 г 

сірчаної кислоти. Розчин нагрівається і стає коричневим. Ним можна 

користуватися, поки він внаслідок процесів окислення не набуде зеленого 

кольору. Скельця замочують у даному розчині протягом кількох діб. Після 

обробки цим розчином скельця ретельно промивають проточною водою і 

переносять у банку з 96° спиртом. Після цього скельця виймають зі спирту, 

протирають чистою безворсистою ганчіркою і після висихання складають у 

коробочки. Також скельця можна зберігати у спирті до використання.  

Предметні скельця, що не були у використанні, як правило, не миють. За 

потреби їх протирають від пилу чистою ганчіркою (не слід цього робити, якщо 

скельця вже оброблені самим виробником середовищем для приклеювання 

зрізів). Проте, якщо чисті скельця не знежирені, то їх доводиться знежирювати, 

як описано вище. Іноді для знежирення чисті предметні скельця достатньо 

обробити спиртом і протерти.  
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Для того, щоб зрізи могли міцно приклеїтись до предметного скельця і не 

відклеювалися в процесі фарбування зріза та інших подальших маніпуляцій, 

предметні скельця слід обробити певними клеючими середовищами. Слід 

зауважити, що промисловістю випускаються предметні скельця, вже оброблені 

самим виробником таким клеючим середовищем. Найчастіше виробники 

застосовують для цієї цілі полі-L-лізин та 3-амінопропіл-триетокси-сілан. 

Також існують спеціальні сорти скла, які несуть позитивний заряд на своїй 

поверхні і в результаті дозволяють зрізам приклеюватись до скла за допомогою 

електростатичних взаємодій.  

Одним з найпоширеніших середовищ для наклеювання зрізів на 

предметні скельця є суміш яєчного білка з гліцерином. Для її приготування 

беруть свіже куряче яйце, відділяють білок від жовтка. Білок збивають 

шпателем або виделкою до пінистого стану і виливають у воронку з 

широкопористим фільтрувальним папером, змоченим дистильованою водою. 

Фільтрують у скляну ємність близько 1 доби. При цьому крізь фільтр 

проходить більш низькомолекулярна фракція білка. Білок, що не пройшов крізь 

фільтр, видаляють. До профільтрованого білка додають гліцерин у 

співвідношенні 1:1 і перемішують. Щоб суміш не псувалася, в якості 

консерванта зазвичай додають кілька кристалів тимолу, фенолу чи камфори.  

Безпосередньо перед розміщенням зрізів предметне скельце обробляють 

даною сумішшю. Для цього за допомогою скляної палички на чисте знежирене 

предметне скельце наносять дрібну краплину суміші білка з гліцерином і 

розтирають тонким шаром по скельцю, залишивши місце на краю скельця для 

підпису.  

Недоліком суміші білка з гліцерином є те, що до її складу входить білок, 

який зрозуміло буде мати антигенні властивості. Тому даний спосіб 

наклеювання не підходить для зрізів, які планується забарвлювати 

імуногістохімічними методами.  

Способом, який, хоча й дає менш міцне приклеювання зрізів, проте 

підходить для імуногістохімічних методів фарбування, є обробка предметних 
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скелець желатиною. Для цього розчиняють 2,5 г желатини в 500 мл 

дистильованої води, нагріваючи до +50 ℃ і постійно перемішуючи. Після 

повного розчинення желатини додають 0,25 г хромокалієвих галунів. Розчин 

охолоджують і за потреби зберігають в холодильнику при +4 ℃. Перед 

використанням розчин желатини нагрівають до +60 ℃, занурюють в нього 

предметні скельця, виймають і залишають на 1 год. сохнути.  

Кожне скельце слід підписати, зазначивши назву тканини чи органа, 

назву чи номер експериментальної групи та іншу необхідну інформацію. 

Підписи слід робити простим олівцем або спеціальним маркером з хімічно 

нейтральними чорнилами.  

 

 

4.2. Санні та роторні мікротоми і робота з ними.  

 

Зрізи з парафінових блоків для світлової мікроскопії виготовляють за 

допомогою мікротомів. Існує два основних різновиди таких мікротомів: санний 

і роторний. Основна відмінність між цими двома моделями полягає в тому, що 

у санному мікротомі ніж рухається на парафіновий блок, а у роторному 

мікротомі ніж є нерухомим, а парафіновий блок рухається під ніж.  

Санний мікротом (мал. 4.1) у верхній частині станини має шліфовані 

площини, по яких ковзає масивний рухливий повзун з ножем. При відведенні 

ножа в крайнє заднє положення включається напівавтоматичний механізм, що 

піднімає об'єктотримач на задану кількість мікронів, рівну товщині зрізу, а ніж 

далі переміщується вперед в горизонтальній площині, розсікаючи тканину. 

Основними частинами санного мікротома є станина, об’єктотримач, повзун з 

зажимом для ножа, мікротомний ніж, мікрометричний гвинт, планка для 

регуляції товщини зрізів.  

Станина являє собою масивну основу мікротома. Вона, з одного боку, 

поєднує всі частини мікротома, а, з другого боку, за рахунок своєї масивності 

забезпечує стійкість і нерухомість мікротома під час роботи.  
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Мал. 4.1. Санний мікротом.  

 

Об’єктротримач  служить для закріплення парафінових блоків і подачі їх 

під ніж. Найпоширеніший варіант об’єктротримача являє собою конструкцію 

на вертикальному штифті із двох рамок: зовнішньої та внутрішньої. Одна зі 

стінок внутрішньої рамки є нерухомою, а друга рухома, яка приводиться в рух 

спеціальним гвинтом. Парафіновий блок закріплюють у внутрішній рамці між  

її нерухомою та рухомою стінкою, переміщуючи рухому стінку за допомогою 

відповідного гвинта. Рамки здатні нахилятися: одна з рамок – вперед-назад, а 

друга – вправо-вліво. Кожна рамка приводиться в рух своїм гвинтом і має 

фіксатор для закріплення у бажаному положенні. В такий спосіб можна 

зорієнтувати закріплений парафіновий блок у бажаній площині. Груба 

установка об’єктротримача по вертикалі досягається переміщенням штифта, 

який рухається в гладкому вертикальному каналі основи і має ручку-фіксатор 

для закріплення. Основа об’єктротримача закріплена у станині на спеціальній 

похилій площині, яка називається об’єктними салазками. По цій площині 

об’єктротримач може рухатися.  
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Мікрометричний гвинт являє собою стальний стержень з дуже тонкою 

насічкою. Мікрометричний гвинт служить для подачі закріпленого у 

об’єктотримачі парафінового блока під ніж на задану відстань. Найчастіше 

мікрометричний гвинт встановлений у станині під нахилом і зафіксований в 

одному місці. Об’єктротримач при цьому закріплений у станині на похилій 

поверхні і зв’язаний з мікрометричним гвинтом за допомогою розжимної гайки. 

Подача об’єктотримача вверх досягається шляхом обертання мікрометричного 

гвинта, який при цьому штовхає об’єктотримач вверх по похилій площині.  

Повзун являє собою масивний стальний брус, який вільно лежить у 

спеціальній горизонтальній площині на станині, яка називається ножовими 

салазками. До повзуна зверху прикріплений зажим для ножа. Зажим служить 

для закріплення у ньому ножа під певним кутом (найкращим визнано кут ≈15°). 

З правого боку до повзуна приєднана ручка, за допомогою якої повзун разом з 

ножем можна рухати вперед-назад вздовж ножових салазок.  

Регуляція товщини зріза здійснюється за допомогою спеціальної планки, 

яка закріплена у задній частині станини і з’єднана з мікрометричним гвинтом. 

Коли при русі назад повзун з ножем вдаряється у цю планку, то він відсуває її 

назад. Планка, будучи з’єднаною з мікрометричним гвинтом, викликає його 

обертання. Мікрометричний гвинт своїм обертанням штовхає об’єктотримач 

вверх на певну відстань. Ця відстань залежить від того, на яку відстань 

витягнута планка. Чим більше витягнута планка, тим більше обертів зробить 

мікрометричний гвинт при ударі об цю планку повзуна, і тим на більшу 

відстань вверх під ніж буде переміщений об’єктотримач з парафіновим блоком, 

і в результаті більшою вийде товщина зріза. На планці є спеціальні мітки з 

цифрами, які вказують товщину зріза.  

Порядок роботи на санному мікротомі наступний: В об’єктотримачі 

закріплюють парафіновий блок і орієнтують його у бажаній проекції. На 

повзуні у зажимі закріплюють мікротомний ніж і орієнтують його під кутом 

≈15° до поверхні парафінового блока. Розтиснувши зажимну гайку, 

переміщують об’єктотримач до себе на відстань, яка дозволить в подальшому 
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при виготовленні зрізів переміщуватись об’єктотримачу вверх-назад і не дійти 

при цьому до кінця мікрометричного гвинта. Переміщуючи штифт 

об’єктотримача, грубо підводять парафіновий блок під ніж, так щоб він майже 

торкався ножа. Далі, рухаючи повзун з ножем назад-вперед, виставивши при 

цьому за допомогою планки велику товщину зріза, остаточно доводять 

парафіновий блок до ножа і зрізають за потреби верхню частину зразка (як 

правило, це буде парафін, який покриває зразок зверху). Дійшовши до тієї 

частини парафінового блока, з якої слід робити зрізи, регуляторну планку 

встановлюють на потрібну товщину зріза (в більшості випадків – 5 мкм) і 

фіксують. Рухаючи повзун з ножем назад-вперед, виготовляють зрізи. При 

цьому потрібно слідкувати, щоб при русі назад повзун повністю пересував 

регуляторну планку на всю витягнуту її частину, але без різкого удару об задній 

фіксатор, інакше зрізи вийдуть меншої товщини.  

Роторний мікротом (мал. 4.2., 4.3) має нерухомий ніж, горизонтально 

закріплений лезом вгору. Об’єктотримач пересувається вгору і вниз шляхом 

обертання колеса рукою або мотором. Спеціальний механізм висуває 

парафіновий блок, затиснутий у об’єктотримачі при кожному його піднятті на 

задану кількість мікронів (або мікротомний ніж під об’єкт). Зрізи один за іншим 

сповзають з ріжучого краю ножа. Основними частинами роторного мікротома є 

станина, корпус, зажим для ножа, мікротомний ніж, об’єктотримач, мікроме-

тричний механізм, механізм для переміщення об’єктотримача, колесо з ручкою 

для приведення в дію об’єктотримача, ручка для регуляції товщини зрізів.  

Станина роторного мікротома, так само, як і в санного мікротома, являє 

собою масивну основу мікротома, що поєднує всі частини мікротома та 

забезпечує стійкість і нерухомість мікротома під час роботи.  

Об’єктротримач потрібен для закріплення парафінових блоків і 

переміщення їх під нерухомий ніж. Об’єктротримач роторного мікротома являє 

собою рамку з вмонтованою рухомою пластинкою, яка переміщується і 

фіксується за допомогою гвинта. Парафіновий блок закріплюють у цій рамці 

між  її нерухомою стінкою та рухомою пластинкою, переміщуючи цю 
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пластинку за допомогою гвинта.  

 

Мал. 4.2. Роторний мікротом.  

 

 

Мал. 4.3. Сучасна модель роторного мікротома.  
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В корпусі роторного мікротома знаходиться мікрометричний механізм та 

механізм для переміщення об’єктотримача. Приведення в дію цього механізму 

здійснюється від руки за допомогою колеса з ручкою, або за допомогою 

електромотора.  

Мікрометричний механізм роторного мікротома служить для подачі 

мікротомного ножа, закріпленого у зажимі під парафіновий блок, закріплений у 

об’єктотримачі на задану відстань (також існують роторні мікротоми, у яких 

подається не ніж, а об’єктотримач). Механізм мікроподачі включає в себе 

храповик, диференційний механізм, мікрогвинт, лімб, косозубу передачу і 

кулачок. Ключовим елементом механізму мікроподачі є мікрометричний гвинт. 

Мікрометричний гвинт являє собою стальний стержень з дуже тонкою 

насічкою, встановлений у станині горизонтально. До мікрометричного гвинта 

приєднано спеціальну шестерню, яка пов’язує цей гвинт з колесом мікротома. 

Інша шестерня пов’язує мікрометричний гвинт з ручкою регуляції товщини 

зрізів. Також до мікрометричного гвинта за допомогою зажимної гайки 

приєднано зажим для мікротомного ножа. В цей зажим закріплюють 

мікротомний ніж.  

При обертанні колеса мікротома приводний механізм за допомогою 

«собачки» повертає на задану кількість зубців храповик, на осі якого 

знаходиться зубчасте колесо, яке передає через шестерню обертання 

мікрогвинту. В результаті мікрометричний гвинт обертається, що веде до 

поступального руху зажима з ножем, який приєднаний до мікрометричного 

гвинта за допомогою розжимної гайки, на задану відстань. Товщина зрізів 

встановлюється поворотом лімба за допомогою спеціальної ручки, приєднаної 

до шестерні, яка в свою чергу приєднана до мікрометричного гвинта.  

Порядок роботи на роторному мікротомі наступний: В об’єктотримачі 

закріплюють парафіновий блок і орієнтують його у бажаній проекції. У 

спеціальному зажимі закріплюють мікротомний ніж і орієнтують його під 

кутом ≈15° до поверхні парафінового блока. Розтиснувши зажимну гайку, 
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переміщують ніж, так щоб він майже торкався парафінового блока. Далі 

виставляють за допомогою ручки велику товщину зріза і, обертаючи колесо з 

ручкою, остаточно доводять парафіновий блок до ножа і зрізають за потреби 

верхню частину зразка (як правило, це буде парафін, який покриває зразок 

зверху). Дійшовши до тієї частини парафінового блока, з якої слід робити зрізи, 

встановлюють за допомогою ручки потрібну товщину зріза (наприклад, 5 мкм). 

Обертаючи колесо з ручкою, виготовляють зрізи.  

Мікротомні ножі для санного та роторного мікротомів являють собою 

стальні клинки, ріжучий край яких має додаткову клиноподібну заточку 

(мал. 4.4). Довжина ножа може варіювати від 8-10 см до 25 см і більше. За 

формою клинка ножі можуть бути плоскими (коли обидві сторони ножа 

плоскі), плоско-ввігнутими (коли верхня сторона ножа ввігнута, а нижня 

плоска), двояко-ввігнутими (коли обидві сторони ножа ввігнуті). Для різання 

парафінових блоків як правило використовують плоскі ножі. Також у ножів 

може варіювати ступінь витягнутості ріжучого краю: від більш тонкого до 

середнього і далі до більш товстого.  

 

 
 

Мал. 4.4. Мікротомний ніж.  

 

Ріжучий край ножа повинен бути дуже гострим і дуже рівним. Нерівності 

і подряпини на ріжучому краї ножа будуть залишати вертикальні подряпини на 

зрізах. При виявленні таких подряпин потрібно змінити положення ножа, 

пересунувши ніж вправо або вліво. Якщо ж подряпини є в багатьох місцях 

ножа, то його потрібно нагострити.  
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Правка і гостріння мікротомних ножів здійснюються на спеціальному 

точильному брускові. Для цього до ножа приєднують ручку і спеціальний 

направляч, який забезпечує правильне положення мікротомного ножа на 

точильному брускові (мал. 4.5). Правильним є таке положення ножа, коли на 

точильному брускові буде лежати площина заточки повністю паралельно 

поверхні бруска. Поверхню точильного бруска змащують спеціальною 

точильною пастою. Рухами вправо і вліво з одночасним переміщенням від себе 

та до себе гострять ніж. При цьому потрібно вести ніж строго паралельно 

поверхні бруска, не перекошуючи ніж. Також одночасно на бруску повинна 

бути велика по довжині частина ріжучого краю ножа. На ніж не потрібно 

тиснути, він повинен гостритись лише під власною вагою. Перевертати ніж слід 

через направляч, а не через ріжучий край. Якість заточки періодично 

перевіряють під бінокулярною лупою або під малим збільшенням мікроскопа. 

Також існують прилади для точіння і правки мікротомних ножів.  

 

  

Мал. 4.5. Гостріння і правка мікротомних ножів.  

 

На сучасних моделях мікротомів (мал. 4.3) замість мікротомних ножів 

використовують змінні мікротомні леза (мал. 4.6), які фактично являють собою 

змінний ріжучий край ножа. Ці леза кріпляться до верхньої частини стального 

клинка, який за формою нагадує мікротомний ніж і кріпиться у відповідному 

затискачеві мікротома. Таким лезом користуються, поки вздовж ріжучого краю 
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не з’являться дефекти, а тоді замінюють на нове.  

 

 

Мал. 4.6. Змінне мікротомне лезо.  

 

 

4.3. Виготовлення зрізів за допомогою санного та роторного мікротомів.  

 

Для маніпуляцій зі зрізами потрібні м’які щіточки, пінцети та 

препарувальні голки або спеціальні палички з загостреним кінчиком (мал. 4.7). 

Досить зручним інструментом, який з успіхом замінює всі вищеперераховані, є 

гусяче перо, край стержня в якого зрізаний навскіс, так щоб утворився 

загострений гнучкий кінчик (мал. 4.7).  

 

  

Мал. 4.7. Інструменти для маніпуляцій зі зрізами.  

 

Обертаючи ручку роторного мікротома, чи рухаючи вперед-назад повзун 

з ножем санного мікротома, отримують зрізи. Ці зрізи опиняються на 

мікротомному ножі, будучи прикріпленими до його ріжучого краю. Якщо 
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зробити декілька зрізів, то вони як правило будуть скріплені між собою у 

вигляді стрічки і лежати на поверхні мікротомного ножа, будучи 

прикріпленими самим верхнім зрізом до його ріжучого краю (мал. 4.8). Їх 

знімають за допомогою пінцета. Також зрізи можна знімати за допомогою 

загостреної палички або гусячого пера, кінчик якого змочений дистильованою 

водою. Парафінові зрізи досить добре прилипають до змоченого водою кінчика 

пера або палички. Перед цим ці зрізи потрібно від’єднати від ножа. Можна 

верхній зріз від’єднувати від ріжучого краю ножа. Але ріжучий край ножа або 

леза можна подряпати інструментами. Тому краще самий верхній зріз 

залишати, а від’єднувати наступні зрізи від першого (це можна зробити на 

поверхні мікротомного ножа, без необхідності торкатися його ріжучого краю) і 

знімати їх. Від’єднати зрізи один від одного можна за допомогою ребра 

загостреного кінця гусячого пера або за допомогою препарувальних голок чи 

паличок. При необхідності очистити ріжучий край ножа від залишків неякісних 

зрізів чи парафінової стружки, це можна зробити за допомогою м’якої щіточки 

або опахала гусячого пера.  

 

 

Мал. 4.8. Стрічка з парафінових зрізів на мікротомному ножі мікротома.  

 

Далі зрізи поміщають на поверхню теплої води, налиту у спеціальну 
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ванночку (мал. 4.9.А). Зрізи на воду кладуть блискучою поверхнею донизу, 

тобто, тією поверхнею, якою вони були повернуті до ножа при їх виготовленні. 

Парафін на поверхні теплої води розм’якшується і при цьому розправляються 

всі мікрозморшки, які утворилися при виготовленні зріза. Коли зріз повністю 

розправиться (як правило, на це потрібно кілька хвилин), його виловлюють на 

предметне скельце (мал. 4.9.Б). Скельце при цьому повинне бути оброблене 

адгезивним клеючим середовищем (див. підрозділ 4.1). Далі предметні скельця 

зі зрізами висушують на спеціальному нагрівальному столику впродовж 

кількох годин (мал. 4.10).  

 

 
А Б 

 

Мал. 4.9. Розправлення парафінових зрізів у ванночці з теплою водою (А) 

та виловлювання зрізів на предметні скельця (Б).  

 

Існує також інший спосіб. Предметне скельце оброблюють адгезивним 

клеючим середовищем або беруть вже оброблене скельце. Це скельце кладуть 

горизонтально, обробленою поверхнею доверху. На це предметне скельце 

наливають дистильовану воду, так, щоб вода повністю розтіклася по 

обробленій поверхні скельця, але не витікла за межі скельця або на 

необроблену частину скельця (як правило, це та частина скельця, де має бути 

підпис). Зрізи знімають з мікротомного ножа і кладуть на це предметне скельце 

(точніше, на поверхню води цього скельця) (мал. 4.11). Після цього предметне 

скельце зі зрізами акуратно переносять на спеціальний нагрівальний столик 
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(мал. 4.10). Вода на предметному скельці нагрівається і зрізи розправляються. 

Потім під впливом нагрівання вода випаровується і зрізи приклеюються до 

предметного скельця. При цьому потрібно слідкувати, щоб вода не 

випарувалася швидше, ніж зрізи розправляться; за потреби воду можна 

акуратно додавати. Також потрібно слідкувати, щоб під зрізом не утворювалися 

бульбашки повітря (при нагріванні води розчинність газів у ній зменшується, і 

тому можливе утворення бульбашок повітря). Зрізи сушаться на нагрівальному 

столику кілька годин.  

 

 

Мал. 4.10. Нагрівальний столик з розміщеними на ньому предметними 

скельцями зі зрізами для сушіння.  

 

Після повного висихання предметні скельця зі зрізами складають у 

спеціальні папки чи коробки, слідкуючи при цьому, щоб вони не доторкалися 

до будь-чого тією частиною скельця, на якій лежать зрізи. Щоб забезпечити 

максимально міцне прикріплення зрізів до предметного скельця, краще зрізи 

пускати в подальшу обробку (фарбування і т.п) не раніше наступного дня.  
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Мал. 4.11. Парафінові зрізи на поверхні води, нанесеної на предметне 

скельце.  

 

 

4.4. Заморожуючий мікротом та кріотом.  

Виготовлення зрізів з їх допомогою.  

 

Кріотом та заморожуючий мікротом служать для виготовлення зрізів з 

заморожених зразків. Головними перевагами приготування зрізів із 

замороженої тканини є швидкість їх виготовлення і відсутність необхідності 

використовувати спирти, органічні розчинники та парафін для заливки зразків 

тканини. Тому ці методи використовуються для експрес-діагностики 

біопсійного матеріалу. Також це прекрасний метод виготовлення зрізів тканини 

для гістохімічного виявлення ліпідів, білків, активності ферментів.  

Заморожуючий мікротом являє собою звичайний мікротом, що має у 

своєму складі апаратуру, яка дозволяє заморожувати зразок тканини. В більш 

ранніх моделях заморожуючих мікротомів зразок заморожувався за допомогою 

рідкого вуглекислого газу (CO2).  CO2 знаходився у балоні під тиском у рідкому 

стані. З балона рідкий CO2 подавався по трубці в спеціальний випарювач, який 

знаходився у складі об’єктотримача мікротома і виконував роль підставки для 

тканини. У випарювачі CO2 випаровувався і внаслідок швидкого розширення 
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охолоджував зразок, що знаходився на ньому. В результаті зразок швидко 

замерзав.  

В більш сучасних моделях заморожуючих мікротомів використовується 

спеціальний термоелектричний столик, що працює на принципі Пельтьє. В 

основі роботи елементів Пельтьє лежить контакт двох напівпровідників з 

різними рівнями енергії електронів у зоні провідності. При протіканні струму 

через контакт таких матеріалів, електрон повинен отримати енергію, щоб 

перейти у більш високоенергетичну зону провідності іншого напівпровідника. 

При поглинанні цієї енергії відбувається охолодження місця контакту 

напівпровідників.  

Зрізи при різанні на заморожуючому мікротомі залишаються на ножі. 

Коли ніж виведено із зони замороженої тканини, на нього додають краплину 

води. Також краплина води може вже бути під зрізом (ця краплина утворюється 

внаслідок розтавання води, що міститься у зрізі). Зріз оборежно переносять 

м'якою кисточкою або гусячим пером, змоченими водою в ємність з водою 

(наприклад, у чашку Петрі). Далі зріз переносять на предметне скельце, яке 

підводиться під зріз, і висушують на ньому.  

Кріотом являє собою мікротом, поміщений у морозильну камеру, в якій 

підтримується температура -10 – -20 ℃. Таким чином, весь процес різання 

зразка і подальші маніпуляції зі зрізами проходять при низькій температурі. 

Перед різкою тканини весь інструментарій і предметні скельця необхідно 

розмістити в кріостаті для їх охолодження. Зразок кладуть у спеціальну 

формочку і заливають спеціальним середовищем, в якому буде знаходитись 

зразок в процесі різання. Приклади таких середовищ: Neg-50 і Cytocool-II фірми 

ThermoScientific, O.C.T. Compound фірми Tissue-Tek. Коли середовище 

замерзне, залитий у нього зразок обережно дістають з формочки і 

приморожують до спеціального тримача за допомогою невеликої кількості 

вищезазначеного середовища. Тримач разом із зразком приєднують до 

об’єктотримача мікротома. Встановлюють мікротомний ніж і приступають до 

виготовлення зрізів. В кріостаті зрізи залишаються замороженими на ножі 
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мікротома. Зазвичай їх обережно переносять кисточкою на предметне скло і 

акуратно розправляють. Далі скельце злегка підігрівають, лід у зрізі тане, і зріз 

щільно приклеюється до предметного скельця. При необхідності предметні 

скельця перед поміщенням в кріостат покривають адгезивним середовищем для 

приклеювання зрізів. Після розправлення зрізи висушують при кімнатній 

температурі або в кріостаті.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Опишіть будову санного мікротома.  

2. Як виготовити зрізи за допомогою санного мікротома? 

3. Опишіть будову роторного мікротома.  

4. Як виготовити зрізи за допомогою роторного мікротома? 

5. Мікротомні ножі та мікротомні леза. Їх класифікація.  

6. Правка і гостріння мікротомних ножів.  

7. Як підготувати предметні скельця для розміщення на них гістологічних 

препаратів?  

8. Які адгезивні середовища та прийоми можуть бути використані для 

приклеювання зрізів до предметних скелець?  

9. Як приготувати суміш яєчного білка з гліцерином для наклеювання зрізів на 

предметні скельця?  

10. Я провести желатинізацію предметних скелець?  

11. Які є способи розправлення зрізів?  

12. Що таке заморожуючий мікротом? Як виготовити зрізи за допомогою 

заморожуючого мікротома? 

13. Що таке кріотом? Як виготовити зрізи за допомогою кріотома? 

 



 

57 
 

РОЗДІЛ 5  

НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ МЕТОДИ ЗАБАРВЛЕННЯ ПРЕПАРАТІВ 

 

 

5.1. Підготовка зрізів до фарбування.  

Депарафінування парафінових зрізів та їх гідратація.  

 

Парафін, який був використаний для виготовлення тонких зрізів і яким 

просочений виготовлений зріз, більше не потрібен. Тому наступним етапом 

обробки парафінового зріза є видалення з нього парафіну. Цей етап називається 

депарафінування. Депарафінування проводиться шляхом витримування 

предметного скельця з наклеєними на нього зрізами у розчиннику, в якому 

здатен розчинятися парафін. Такими розчинниками є ксилол, толуол, бензол. 

Найчастіше використовується ксилол. Предметні скелькя зі зрізами опускають 

у стакан з ксилолом на 5-6 хв.. За цей час парафін має розчинитись і вимитись 

зі зрізів. Після депарафінування скельця зі зрізами поміщають у 96° спирт. На 

цьому етапі є можливість перевірити якість депарафінування. Одразу після 

виймання з ксилолу скельце зі зрізами має бути прозорим, а після того як воно 

пробуде 5-10 сек. у спирті, зрізи на скельці мають стати чітко видимими і 

навколо них не повинно бути парафіну.  

Зрізи, як правило, забарвлюють різними барвниками. Ці барвники 

застосовуються у вигляді водних або спиртових розчинів. Тому після 

депарафінування наступним етапом є гідратація зрізів, тобто, насичення їх 

водою. З цією метою використовується набір водних розчинів спиртів, 

концентрація яких поступово знижується. Найчастіше використовується 

наступний набір спиртів: 96°, 90°, 80°, 70°. Останньою є дистильована вода. 

Проте якщо буде використано не водний, а спиртовий розчин барвника, то 

останнім є 70° спирт. В кожному розчині спирту та у воді скельце зі зрізами 

витримують 3-5 хв.. Це мінімальний час, який потрібен для того, щоб відбулися 

процеси дифузії і концентрація води у розчині і у зрізах вирівнялася. Якщо з 
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якихось причин не має змоги переносити зріз у наступний розчин, то у спирті 

чи воді він може лежати і довше, особливо, у менш концентрованих спиртах. 

Після того, як зрізи наситилися водою, вони готові до фарбування.  

 

 

5.2. Класифікація методів забарвлення.  

 

Клітини, субклітинні структури, тканини і органи живого організму є 

малоконтрастними і вкрай рідко мають природний колір. Тому на нативному 

препараті при використанні звичайного просвічуючого світлового мікроскопа 

вкрай важно виявляти специфічні деталі будови препарата. Для підвищення 

контрастності та виявлення деяких додаткових структур на препараті можна 

користуватися спеціальними різновидами світлових мікроскопів: фазово-

контрастним, поляризаційним, темнопольним, інтерференційним та деякими 

іншими. Наприклад, фазово-контрастний мікроскоп широко використовується 

при спостереженні за кільтурами клітин in vitro, а також для спостереження за 

ооцитами та ранніми ембріонами в клініках допоміжних репродуктивних 

технологій. Однак основним способом візуалізації різних структур на препараті 

є забарвлення таких препаратів.  

Існують тисячі різних методів забарвлення гістологічних препаратів. Їх 

поділяють на оглядові, спеціальні, гістохімічні (цитохімічні) та 

іміногістохімічні (імуноцитохімічні).  

Оглядові методи служать для візуалізації загального плану будови 

тканини. В основі цих методів часто лежать кислотно-лужні чи гідрофобні 

взаємодії. У зв’язку з цим барвники поділяються на гідрофобні (ліпофільні) і 

гідрофільні, які в свою чергу поділяються на кислотні, оснóвні (лужні) і 

нейтральні. Гідрофобні (ліпофільні) барвники взаємодіють з речовинами 

неполярної гідрофобної природи (наприклад, жирами). Прикладом таких 

барвників є судан, осмієва кислота. Кислотні барвники мають кислотні 

властивості, а тому реагують у клітинах та тканинах з речовинами оснóвної 
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природи. Структури, забарвлені кислотними барвниками називаються 

ацидофільними (оксифільними). Найпоширенішим таким барвником є еозин, 

тому ці структури ще називають еозинофільними. Також до кислотних 

барвників належить кислий фуксин, пікринова кислота, пікрофуксин. Оснóвні 

барвники мають лужні властивості, а тому реагують у клітинах та тканинах з 

речовинами кислотної природи. Структури, забарвлені оснóвними барвниками 

називаються базофільними. До оснóвних барвників належать, наприклад, різні 

різновиди гематоксиліну. Нейтральні барвники реагують з речовинами 

нейтральної природи, або з речовинами, які мають амфотерні властивості. 

Структури, забарвлені нейтральними барвниками називаються 

нейтрофільними.  

Спеціальні методи забарвлення служать для виявлення специфічних 

компонентів клітин і тканин на препараті (наприклад, клітин певного типу, 

певних клітинних органел чи включень, волокон чи інших компонентів 

міжклітинної речовини, тощо). Різні субклітинні структури та різні компоненти 

міжклітинного матриксу відрізняються за своїм хімічним складом, а, отже, і за 

здатністю сприймати різні барвники. Це дозволяє підбирати такі барвники, які 

будуть зв’язуватися переважно з цими структурами на препараті і в такий 

спосіб візуалізувати їх.  

Гістохімічні та цитохімічні методи дозволяють виявляти специфічні 

хімічні речовини в тканинах та клітинах. В основі цих методів як правило 

лежать реакції аналітичної хімії. Основні вимоги до барвників, які 

застосовуються в гістохімічних та цитохімічних методах: реагувати з хімічними 

речовинами, які потрібно виявити, не реагувати з іншими хімічними 

речовинами на препараті, в результаті реакції формувати забарвлений і 

нерозчинний продукт реакції. Однак вкрай важко підібрати такі хімічні 

речовини, які б реагували лише з речовинами, які потрібно виявити на 

препараті і не реагували з іншими подібними речовинами. Тому доводиться 

миритися з можливістю перехресних реакцій. Крім того, ці методи часто дають 

змогу виявляти не конкретні хімічні речовини, а групу речовин, подібних з 
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хімічної точки зору. Наприклад, існує гістохімічна реакція на кислі 

мукополісахариди, без деталізації їх різновидів.  

Імуногістохімічні та імуноцитохімічні методи дозволяють 

високоспецифічно виявляти конкретні сполуки у тканинах та клітинах. 

Особливо добре виявляються сполуки білкової природи. В основі цих методів 

лежить реакція антиген-антитіло. Ця реакція є високоспецифічною. Антитіло 

взаємодіє лише з антигеном, до якого було вироблене і майже не взаємодіє з 

іншими антигенами. Тому є змога виявляти у клітинах та тканинах конкретні 

білки та ряд інших органічних високомолекулярних сполук. До антитіла 

приєднують барвник або іншу мітку, по якій визначають локалізацію продуктів 

реакції.  

В якості мітки найчастіше застосовують флуоресцентні барвники (ця 

група методів називається імунофлуоресцентними) або фермент пероксидазу 

хріну (ця група методів називається імунопероксидазними). В останньому 

випадку візуалізацію продуктів реакції проводять на основі здатності 

пероксидази в присутності пероксиду водню каталізувати реакцію окислення 

3,3'-диамінобензидину з утворенням нерозчинного золотисто-коричневого 

продукту. В якості мітки можуть також використовуватись деякі інші 

ферменти, радіоактивні ізотопи, колоїдне золото.  

Існують прямі і непрямі імуногістохімічні (імуноцитохімічні) методи. 

При прямому методі мітка приєднана до антитіла. При непрямому методі 

використовують немічені первинні антитіла, вироблені безпосередньо до 

антигена, якого слід виявити, і мічені вторинні антитіла, вироблені до 

первинних антитіл (а точніше, до імуноглобулінів тієї тварини, яка є джерелом 

первинних антитіл) (антитіло теж є білком, а тому може виступати в якості 

антигена, на який можна виробляти антитіла). Оскільки з антигеном як правило  

взаємодіє декілька молекул первинних антитіл, а з кожною молекулою 

первинного антитіла взаємодіє по декілька молекул вторинних антитіл, то це 

збільшує чутливість реакції. Тому на сьогоднішній день переважно 

застосовують непрямі методи. Окрім описаного вище існують і більш складні 
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непрямі методи; наприклад, з використанням полімера декстрану, до якого 

приєднані вторинні антитіла та пероксидаза; з формуванням пероксидазно-

антипероксидазних комплексів; з використанням тираміду; авідин-біотиновий 

метод. В останньому методі використано здатність авідину та стрептавідину 

високоспеціфічно зв’язувати біотин. Схема реакції виглядає так: антиген – 

немічені первинні антитіла – зв’язані з біотином вторинні антитіла – 

стрептавідин – зв’язана з біотином пероксидаза (або, як варіант, пероксидаза 

зв’язана з стрептавідином).  

Також методи забарвлення гістологічних препаратів можна поділити на 

прості (коли використовується один барвник) і складні (коли використовується 

декілька барвників). Крім того, існують прогресивні і регресивні методи 

забарвлення. При прогресивних методах препарат оброблюють барвником до 

тих пір, поки він не стане достатньо забарвленим. При регресивних методах 

препарат спочатку перефарбовують, а потім відмивають у диференційних 

середовищах, поки препарат не стане нормально забарвленим.  

 

 

Мал. 5.1. Забарвлення зрізів шляхом занурення у розчин барвника.  
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Забарвлюють препарати шляхом занурення предметних скелець зі 

зрізами, мазками чи іншими гістологічними препаратами у розчин барвника 

(мал. 5.1), або крапельним методом (мал. 5.2). В останньому випадку предметне 

скелеце кладуть горизонтально над ванночкою на дві скляних палички зрізами 

догори. За допомогою піпетки наносять на зрізи чи мазок розчин барвника, так 

щоб він покрив весь препарат. Витримують потрібний час, а тоді барвник 

зливають.  

 

 

Мал. 5.2. Забарвлення зрізів крапельним методом.  

 

Всі роботи по підготовці препаратів до фарбування (депарафінування, 

гідратація тощо), самих процедурах фарбування, а також зневоднення та 

просвітленння після фарбування досить зручно проводити у спеціальних 

гістологічних стаканах (мал. 5.3). Ці стакани з внутрішньої сторони мають 

спеціальні виступи на двох протилежних стінках, що дозволяє розміщувати в 

них одразу декілька предметних скелець з препаратами, так щоб вони не 
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доторкались одне до одного.  

 

 

Мал. 5.3. Стакани для роботи з гістологічними препаратами.  

 

 

Мал. 5.4. Автомат для забарвлення зрізів (стейнер).  
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Окрім ручного способу забарвлення гістологічних препаратів в останні 

десятиріччя стали застосовуватись автоматизовані способи. Для цього 

використовують спеціальні автомати, які часто називають стейнерами. Автомат 

переносить скельця з препаратами з однієї ванночки в іншу (в ці ванночки 

мають бути налиті відповідні реактиви) за заданою програмою. Це дозволяє 

автоматизувати і стандартизувати не тільки процес забарвлення препаратів, а й 

всі етапи підготовки препаратів до фарбування (депарафінування, гідратація та 

інші) і обробки їх після фарбування (зневоднення, просвітлення та інші).  

Нижче наводиться кілька десятків найбільш уживаних методів 

забарвлення гістологічних препаратів. Цим списком далеко не вичерпується 

весь арсенал методів, які є у розпорядженні гістолога, адже на сьогодні існують 

тисячі таких методів. Гістолог завжди може порівняно легко знайти опис 

потрібних йому специфічних методів у спеціальній науковій літературі.  

 

 

5.3. Оглядове забарвлення зрізів гематоксиліном Бемера та еозином.  

 

Забарвлення зрізів гематоксиліном Бемера та еозином є методом, що 

найбільш часто використовується в якості оглядового методу забарвлення зрізів 

самих різноманітних тканин та органів.  

Приготування барвників:  

Приготування гематоксиліну Бемера: Розчинити 1 г гематоксиліну у 

10 мл абсолютного або 96° спирту. Паралельно при нагріванні розчинити 20 г 

алюмо-калієвих або алюмо-аміачних галунів у 200 мл дистильованої води, 

охолодити і профільтрувати. Влити розчин гематоксиліну у розчин галунів, 

зав’язати марлею і залишити стояти на світлі при доступі повітря на кілька 

тижнів для дозрівання. Нещодавно приготовлений розчин гематоксиліну є 

блідо-фіолетовим і не залишає сліду на склі. По мірі дозрівання він все більше і 
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більше темніє і стає темно-фіолетовою рідиною, що залишає слід на склі. По 

мірі дозрівання гематоксилін окислюється і перетворюється у гематеїн, який і є 

фарбуючою речовиною. Гематеїн дає забарвлення тільки при застосуванні 

протрав, в якості яких виступають солі алюмінію (в гематоксиліні Бемера), 

хрому, заліза, міді. Після дозрівання процеси окислення гематоксиліну 

продовжуються і через деякий час (0,5-2 роки) він стає старим і непридатним. 

Час фарбування зрізів сильно залежить від ступеня зрілості гематоксиліну. 

Нещодавно приготовлений розчин гематоксиліну практично не забарвлює 

зрізи. Фарбуюча здатність проявляється через кілька тижнів. По мірі дозрівання 

час фарбування скорочується, а по мірі старіння розчину – знову зростає. При 

стоянні розчину, особливо більш давнього, можливе випадання осадів; тоді 

його перед фарбуванням зрізів слід профільтрувати.  

Приготування розчину еозину: Використовуються 0,1 %, 0,25 %, 0,5 % та 

1,0 % водні та спиртові розчини еозину. Для цього відповідно 0,1 г, 0,25 г, 0,5 г, 

або 1 г еозину розчинити у дистильованій воді або в 70° спирті (хоча можна 

брати і спирт менш концентрований, починаючи від 40°). Спиртові розчини 

еозину забарвлюють сильніше за водні розчини. Розчини еозину рожевого 

кольору; при цьому спиртові розчини дають зелену опалесценцію. Структури 

на зрізах, сприйнятливі до еозину, забарвлюються в різні відтінки рожево-

червоного кольору. Час забарвлення залежить від використаної марки еозину, 

концентрації розчину, розчинника (водний чи спиртовий), різновиду тканини 

(різні тканини та органи можуть мати різну сприйнятливість до еозину).  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

Гідратація 
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7. Забарвлення гематоксиліном Бемера – від кількох десятків секунд до кількох 

хвилин (час слід підібрати експериментально).  

Якщо зрізи виявились перефарбованими гематоксиліном (взагалі, це небажано), 

то їх можна відмити в підкисленому 70° спирті (1 мл соляної кислоти на 

100 мл 70°-ного спирту) протягом кількох хвилин.  

8. Промивка у проточній водопровідній воді – ≈15 хв. (зрізи, які після 

забарвлення гематоксиліном були бузковими, повинні стати синіми).  

9. Дистильована вода – сполоснути. 

10. Забарвлення водним або спиртовим розчином еозину – від 1 до 5-6 хв. (час 

слід підібрати експериментально).  

11. Дистильована вода – сполоснути.  

12. Спирт 70° – 3 хв.  

13. Спирт 80° – 3 хв.  

14. Спирт 90° – 3 хв.  

15. Спирт 96° – 3 хв.  

16. Діоксан – 5 хв. (можна пропустити).  

 

Мал. 5.5. Результат забарвлення зріза гематоксиліном Бемера та еозином 

(печінка, ×400).  

Зневоднення* 
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* – Якщо еозин інтенсивно вимивається, то використати лише 96° спирт, 

прововживши час обробки в ньому до 5-6 хв. та діоксан.  

17. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

18. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.5):  

Ядра клітин синьо-фіолетові (при цьому, як правило, видно ядерну 

оболонку, ядерця та ділянки гетерохроматину), цитоплазма рожева, оболонка 

клітин червона.  

 

 

5.4. Забарвлення зрізів залізним гематоксиліном Генденгайна.  

 

Забарвлення зрізів гематоксиліном Генденгайна дозволяє чіткіше, ніж при 

забарвленні гематоксиліном Бемера, проявити тонку структуру ядер та деяких 

компонентів цитоплазми. Цей метод часто використовується для забарвлення 

м’язової тканини. При цьому у посмугованих м’язах чітко видно поперечну 

посмугованість.  

Приготування барвників:  

Приготування гематоксиліну Генденгайна: 1 г гематоксиліну розчинити у 

10 мл абсолютного або 96° спирту. Влити розчин гематоксиліну у 90 мл 

дистильованої води. Залишити на світлі при доступі повітря на кілька тижнів 

для дозрівання. Спочатку розчин світло-коричневий, при дозріванні темніє. 

Якщо з’являється осад, то розчин слід профільтрувати. Перед використанням 

розчин гематоксиліну розводять вдвоє дистильованою водою.  

Приготування розчину залізо-амонійних галунів: Використовується 2,5 % 

розчин. Для цього 2,5 г залізо-амонійних галунів розчинити у 100 мл 

дистильованої води. Слід використовувати прозорі фіолетові кристали залізо-

амонійних галунів, білуваті та зелені кристали непридатні.  
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Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Протравити зрізи 2,5 % розчином залізо-амонійних галунів – крапельним 

методом впродовж кількох хвилин, обережно підігріваючи над полум’ям 

спиртівки чи газової горілки (не доводити до кипіння!).  

8. Забарвлення гематоксиліном Генденгайна – крапельним методом впродовж 

кількох хвилин (час підібрати експериментально), обережно підігріваючи над 

полум’ям спиртівки чи газової горілки (не доводити до кипіння!); зрізи 

повинні перефарбуватись.  

9. Дистильована вода – сполоснути. 

10. Диференціація під контролем мікроскопа у розчині залізо-амонійних 

галунів (використовується від 0,5 % до 2,5 % розчин). Для цього поставити 

на предметний столик мікроскопа чашку Петрі. Налити в неї розчин галунів, 

так щоб цей розчин міг покрити зрізи. Покласти у чашку Петрі предметне 

скельце зрізами догори. Спостерігати під малим збільшенням мікроскопа. Як 

тільки зрізи стануть нормально пофарбованими, швидко витягнути їх з 

чашки Петрі.  

11. Промивка у проточній водопровідній воді.  

12. Спирт 70° – 3 хв.  

13. Спирт 80° – 3 хв.  

14. Спирт 90° – 3 хв.  

15. Спирт 96° – 3 хв.  

16. Діоксан – 5 хв. (можна пропустити).  

17. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

18. Заключення у бальзам.  

Гідратація 

Зневоднення 
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Результат (мал. 5.6):  

Ядра клітин сіро-чорні, з добре вираженою внутрішньою структурою 

(добре видно ядерну оболонку, зони гетерохроматину, ядерця). Цитоплазма 

сірувата. Чітко видно поперечну посмугованість у посмугованих м’язових 

волокнах. Іноді зріз має синюватий або коричнюватий відтінок.  

 

 

Мал. 5.6. Результат забарвлення зріза м’язової тканини гематоксиліном 

Генденгайна (язик, ×400).  

 

 

 

5.5. Забарвлення зрізів нервової тканини за методом Ніссля.  

 

Забарвлення зрізів за методом Ніссля є одним з двох найбільш часто 

вживаних методів забарвлення для нервової тканини. В цьому методі 

застосовують наступні барвники: метиленовий синій, толуїдиновий синій, 

крезиловий фіолетовий, тіонін.  
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Приготування барвників:  

Використовується 0,1 % розчин метиленового синього, толуїдинового 

синього, тіоніну, або 0,5 % розчин крезилового фіолетового. Для цього 0,5 г 

крезилового фіолетового, або 0,1 г метиленового синього, толуїдинового 

синього чи тіоніну розчинити у 100 мл дистильованої води.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення метиленовим синім, толуїдиновим синім, тіоніном чи 

крезиловим фіолетовим – при кімнатній температурі 12-24 год.; або в 

термостаті при +37 ℃ кілька годин; або крапельним методом над полум’ям 

спиртівки чи газової горілки (нагрівати до появи перших пухирців повітря!) 

кілька хвилин. Зрізи перефарбувати (причому перефарбувати настільки, щоб 

барвник не встиг вимитися впродовж 3-3 хв. перебування їх у 96° спирті – 

див. п. 9).  

8. Дистильована вода – сполоснути.  

9. Диференціація та зневоднення зрізів під контролем мікроскопа у 96° спирті. 

Для цього поставити на предметний столик мікроскопа чашку Петрі. Налити 

в неї 96° спирт, так щоб він міг покрити зрізи. Покласти у чашку Петрі 

предметне скельце зрізами догори. Спостерігати під малим збільшенням 

мікроскопа. Як тільки зрізи стануть нормально пофарбованими, швидко 

витягнути їх з чашки Петрі. При цьому зрізи одночасно зневодняться.  

10. Додаткове зневоднення у діоксані – 5 хв. (можна пропустити).  

11. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

12. Заключення у бальзам.  

Гідратація 



 

71 
 

Результат (мал. 5.7):  

Ядра нервових клітин світлі чи трохи голубуваті з темно-синіми чи 

фіолетовими ядерцями. В цитоплазмі нервових клітин добре видно тигроїдну 

зернистість (скупчення цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки), яка 

інтенсивно забарвлена в синій чи фіолетовий колір. Ядра клітин нейроглії світлі 

чи трохи голубуваті з голубою ядерною оболонкою та голубими ядерцями.  

 

 

Мал. 5.7. Результат забарвлення зріза спинного мозку метиленовим синім 

за Нісслем (×900).  

 

 

5.6. Імпрегнація нервової тканини нітратом срібла за методом Кахаля.  

 

Імпрегнація зрізів сріблом є одним з двох найбільш часто вживаних 

методів забарвлення для нервової тканини. Цей метод дозволяє чітко 

профарбовувати відростки нервових клітин та волокна цитоскелету у нейронах. 

Також використовується для виявлення ретикулярних волокон. На відміну від 

звичної послідовності етапів по виготовленню гістологічних препаратів, 



 

72 
 

імпрегнацію сріблом проводять після фіксації шматочків перед їх зневодненням 

та заливкою в парафін. Можна також піддавати імпрегнації заморожені зрізи.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину нітрату срібла: 3 г нітрату срібла (AgNO3) 

розчинити у 100 мл дистильованої води, налитої у темний скляний посуд. 

Розчин слід зберігати у темному посуді в темноті.  

Приготування проявника: 1-2 г гідрохінону розчинити у 100 мл 

дистильованої води і додати 5-10 мл формаліну.  

Хід роботи:  

!!! – Всі маніпуляції слід проводити за допомогою дерев’яних або скляних 

інструментів. Посуд повинен бути ідеально чистим. При перекладанні зразків у 

розчини срібла або проявника інструменти використовувати однократно або 

ретельно мити після використання у дистильованій воді.  

1. Обробка у розчині нітрату срібла. Зафіксовані шматочки нервової тканини 

розміром 0,3-0,5 см занурити у 3 %-ний розчин нітрату срібла в темноті (для 

цього баночки щільно обгорнути світлонепроникним папером чи іншим 

матеріалом) у термостаті при температурі +37 ℃ на 3-5 діб (до появи 

коричневого забарвлення шматочків тканини).  

2. Дистильована вода – промити ≈1 хв.  

3. Обробка проявником. Занурити зразки у розчин гідрохінону на 1 добу (іноді 

до 3 діб).  

4. Зневоднення зразків та їх заливка у парафін за стандартною методикою.  

5. Виготовлення парафінових зрізів за допомогою мікротома.  

6. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

7. Спирт 96° – 5 хв.  

8. Спирт 100° – 5 хв. 

9. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

10. Заключення у бальзам.  
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Результат (мал. 5.8):  

Тіла та відростки нейронів забарвлені в чорний або темно-коричневий 

колір. Ядро світле з темним ядерцем. В цитоплазмі нейрона видно волокна 

цитоскелету.  

 

 

Мал. 5.8. Результат імпрегнації спинного мозку нітратом срібла (×900).  

 

 

5.7. Забарвлення зрізів сполучної та м’язової тканини  

за методом Ван-Гізона.  

 

За рахунок використання пікрофуксину, який є сумішшю двох барвників: 

пікринової кислоти і кислого фуксину, цей метод дозволяє диференційно 

забарвлювати різні тканини. Кожна тканина сприймає із цієї суміші тільки одну 

якусь частину, ту, до якої має більшу спорідненість. Так, сполучна тканина 

більше сприймає кислий фуксин і забарвлюється ним в яскраво-червоний колір. 

М’язова тканина більше сприймає пікринову кислоту і забарвлюється нею в 

жовтий колір. Також цей метод використовується для виявлення колагенових і 
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еластичних волокон. В якості оснóвного барвника в оригінальній методиці Ван-

Гізона використовують залізний гематоксилін Вейгерта. Проте гематоксилін 

Вейгерта трохи капризний у використанні. Тому існує ряд модифікацій цієї 

методики, коли замість гематоксиліну Вейгерта використовують інші різновиди 

гематоксиліну. Нижче описано фарбування зрізів по Ван-Гізону при 

використанні в якості оснóвного барвника гематоксиліну Бемера.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину пікрофуксину: Спочатку потрібно приготувати 

насичений розчин пікринової кислоти та 1 % розчин кислого фуксину. Для 

приготування насиченого розчину пікринової кислоти в гарячій дистильованій 

воді розчинити пікринову кислоту з розрахунку 1,2 г на кожні 100 мл води і 

охолодити. Після охолодження частина пікринової кислоти випаде в осад. Для 

використання розчин пікринової кислоти обережно зливати зверху або 

набирати піпеткою, так щоб не підняти з дна осад. Для приготування розчину 

кислого фуксину розчинити 0,1 г кислого фуксину в 10 мл дистильованої води. 

Далі змішати два розчини з розрахунку 100 мл розчину пікринової кислоти на 

10 мл розчину фуксину. Хоча співвідношення між цими розчинами може трохи 

варіювати в кожному конкретному випадку, і оптимальне співвідношення 

бажано підбирати експериментально. У розчин можна також додати до 7 

крапель оцтової кислоти.  

Приготування гематоксиліну Бемера – див. підрозділ 5.3.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення гематоксиліном Бемера – орієнтовно 3-4 хв. (час слід підбирати 

Гідратація 
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експериментально). Зрізи слід трохи перефарбувати, оскільки гематоксилін 

буде потім вимиватися пікриновою кислотою.  

8. Водопровідна вода – 10-15 хв.  

9. Забарвлення пікрофуксином – 2-3 хв. (час слід підбирати експериментально).  

10. Дистильована вода – сполоснути протягом 5-15 сек.  

11. Спирт 96°– 3 хв.  

12. Спирт 100° або діоксан – 5 хв.  

13. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

14. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.9):  

Ядра темно-сині, чорні або чорно-коричневі. Сполучна тканина та 

колагенові волокна яскраво-червоні. Гладенькі і посмуговані м’язи, еластичні 

волокна, еритроцити жовті. Нерви сіро-жовті. Фібрин оранжевий або жовтий.  

 

 

Мал. 5.9. Результат забарвлення зріза за методом Ван-Гізона (нирки, 

×100) [із: Гистологические красители и реактивы «БиоВитрум».– СПб, 2017].  

 

 

Зневоднення 
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5.8.  Забарвлення зрізів орсеїном для виявлення еластичних волокон.  

 

Один з основних методів для виявлення еластину та еластичних волокон 

у різних тканинах.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину орсеїну: До 100 мл 96°-ного спирту додати 1 мл 

соляної кислоти і розчинити 1 г орсеїну.  

Приготування літієвого карміну Орта: Спочатку приготувати насичений 

водний розчин карбонату літію (1,52 г карбонату літію на 100 мл дистильованої 

води). Додати 2,5 г карміну. Прокип’ятити 5-10 хв. і профільтрувати.  

Приготування гематоксиліну – див підрозділ 5.3.  

Приготування підкисленого 70° спирту: Взяти 70 мл 96°-ного спирту і 

розвести 26 мл дистильованої води. Додати 1 мл концентрованої соляної 

кислоти.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення літієвим карміном або гематоксиліном – кілька хвилин.  

8. Дистильована вода – сполоснути.  

9. Забарвлення розчином орсеїну – до 1 доби при кімнатній температурі, або 

2-3 год. в термостаті при температурі +37 ℃.  

10. Дистильована вода – сполоснути.  

11. Диференціація в підкисленому 70° спирті – кілька хвилин під контролем 

мікроскопа, поки еластичні волокна не стануть чітко помітними.  

12. Дистильована вода – 2-3 хв.  

Гідратація 
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13. Спирт 70° – 3 хв.  

14. Спирт 80° – 3 хв.  

15. Спирт 90° – 3 хв.  

16. Спирт 96° – 3 хв.  

17. Діоксан – 5 хв. (можна пропустити).  

18. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

19. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.10):  

Еластичні волокна бурого кольору. Ядра клітин червоні, якщо для 

контрастування використовувався кармін; або темно-сині, якщо для 

контрастування використовувався гематоксилін. Також можуть бути 

підфарбованими карміном чи гематоксиліном деякі інші структури на 

препараті.  

 

 

Мал. 5.10. Результат виявлення еластичних волокон орсеїном (еластичний 

хрящ, ×400).  

 

Зневоднення 
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5.9. Забарвлення мазків крові за методом Романовського-Гімзи.  

 

В методі Романовського-Гімзи використовується суміш двох барвників: 

азур ІІ (оснóвний барвник синього кольору) та еозин (кислий барвник рожевого 

кольору).  

Приготування барвників:  

Приготування барвника Романовського-Гімзи: В продажу також є 

готовий барвник Романовського-Гімзи. Перед використанням барвник 

розводять дистильованою водою 1:10.  

Хід роботи:  

1. Виготовлення мазків крові (див. підрозділ 1.2).   

2. Висушування мазків крові на повітрі – кілька хвилин.   

3. Фарбування мазків барвником Романовського-Гімзи – 15-30 хв. (слід 

підбирати експериментально).  

4. Дистильована вода – промити.  

5. Висушування на повітрі – кілька хвилин. 

6. Заключення у бальзам (можна і не заключати).  

Результат:  

Еритроцити рожеві. Ядра лейкоцитів червонувато-фіолетові. Цитоплазма 

лімфоцитів та моноцитів голуба або синювата. Цитоплазма гранулоцитів 

світло-рожева. Гранули нейтрофілів рожеві. Гранули еозинофілів червоні. 

Гранули базофілів темно-фіолетові. Тромбоцити – зовнішня частина більш 

світла синя, внутрішня частина більш темна фіолетова.  

 

 

5.10. Забарвлення мазків крові за методом Май-Грюнвальда.  

 

В методі Май-Грюнвальда використовується складний барвник еозиново-
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кислий метиленовий синій.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину Май-Грюнвальда: В продажу також є готовий 

барвник Май-Грюнвальда.  

Хід роботи:  

1. Виготовлення мазків крові (див. підрозділ 1.2).   

2. Висушування мазків крові на повітрі – кілька хвилин.   

3. Фіксація-фарбування мазків барвником Май-Грюнвальда – 1-5 хв. (слід 

підбирати експериментально).  

4. Дистильована вода – промити.  

5. Висушування на повітрі – кілька хвилин. 

6. Заключення у бальзам (можна і не заключати).  

Результат:  

Еритроцити рожеві. Ядра лейкоцитів синьо-фіолетові. Цитоплазма 

лімфоцитів голуба. Цитоплазма моноцитів сіро-голуба. Цитоплазма 

гранулоцитів рожевувата. Гранули нейтрофілів фіолетові. Гранули еозинофілів 

червоні. Гранули базофілів темно-сині. Тромбоцити – зовнішня частина голуба, 

внутрішня частина фіолетова.  

 

 

5.11. Забарвлення мазків крові за методом Папенгейма.  

 

Метод Папенгейма являє собою комбінацію методів Май-Грюнвальда та 

Романовського-Гімзи.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину Май-Грюнвальда – див. підрозділ 5.10.  

 Приготування розчину Романовського-Гімзи – див. підрозділ 5.9.  

Хід роботи:  
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1. Виготовлення мазків крові (див. підрозділ 1.2).   

2. Висушування мазків крові на повітрі – кілька хвилин.   

3. Фіксація-фарбування мазків барвником Май-Грюнвальда – 1-2 хв. (слід 

підбирати експериментально).  

4. Дистильована вода – промити.  

5. Фарбування мазків барвником Романовського-Гімзи – 8-12 хв. (слід 

підбирати експериментально).  

6. Дистильована вода – промити.  

7. Висушування на повітрі – кілька хвилин. 

8. Заключення у бальзам (можна і не заключати).  

 

 

Мал. 5.11. Результат забарвлення мазка крові за методом Папенгейма 

(×400).  

 

Результат (мал. 5.11):  

Еритроцити рожеві. Ядра лейкоцитів червонувато-фіолетові. Цитоплазма 

лімфоцитів та моноцитів світло-синя. Цитоплазма гранулоцитів рожевувата. 
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Гранули нейтрофілів світло-фіолетові. Гранули еозинофілів червоні або 

червоно-коричневі. Гранули базофілів темно-фіолетові або чорні. Тромбоцити 

синьо-голубі та фіолетові.   

 

 

5.12. Гістохімічне виявлення білка за допомогою нінгідринової реакції.  

 

Нінігідринова реакція є якісною реакцією на білки та амінокислоти. З 

нінгідрином реагують аміногрупи як вільних амінокислот, так і тих, що входять 

до складу білка. Реакція проходить при рН>5. При взаємодії амінокислоти з 

двома молекулами нінгідрину утворюються: 1) альдегід відповідної 

амінокислоти в результаті її відновлення; 2) вуглекислий газ (з кисню 

нінгідрину і вуглецю амінокислоти); 3) вода; 4) забарвлена сполука, яка 

виникає в результаті здвоювання молекули нінгідрину і приєднання до неї азоту 

амінокислоти. Забарвлення з амінокислотами швидко зникає, забарвлення з 

білками більш стійке. Крім того, якщо забарвлюють парафінові зрізи, то вільні 

амінокислоти вже вимилися в процесі заливки в парафін, і реакція на таких 

зрізах обмовлена наявністю білків.  

В силу нестійкості забарвленої сполуки нінгідрину цю методику часто 

поєднують із забарвленням реактивом Шиффа. В процесі обробки нінгідрином 

на амінокислотах формуються альдегідні групи, які, як відомо, взаємодіють з 

реактивом Шиффа, даючи стійке червоно-пурпурове забарвлення.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину нінгідрину: Готують 0,5-1,0 %-ний розчин 

нінгідрину.  

Приготування розчину трихлороцтової кислоти: Готують 5 %-ний розчин 

трихлороцтової кислоти.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  
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2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Обробка трихлороцтовою кислотою – 10-15 хв. Можна пропустити. 

Проводиться, щоб остаточно позбавитися вільних амінокислот, і виявляти 

лише білки.  

8. Забарвлення розчином нінгідрину – крапельним методом, при нагріванні над 

полум’ям спиртівки чи газової горілки, до появи синього забарвлення.  

9. Дистильована вода – 2-5 хв.  

10. Заключення у водорозчинне середовище.  

Результат (мал. 5.12):  

Місця локалізації білків синьо-фіолетового кольору.  

 

 

Мал. 5.12. Результат гістохімічного виявлення білка за допомогою 

нінгідринової реакції (печінка, ×400).  

Гідратація 
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5.13. Гістохімічне виявлення жирів суданом.  

 

Судани є групою барвників червоного або чорного кольору, нерозчинних 

у воді, а розчинних у спиртах, ацетоні, ліпідах. Тому їх використовують в 

якості ліпофільних (гідрофобних) барвників для виявлення жирів, фосфоліпідів 

та інших ліпідів. Зазвичай використовують спиртові розчини судану. 

Розчинність судану у ліпідах вища, ніж у спирті. Тому судан буде 

екстрагуватись ліпідами із спиртового розчину. На цьому і грунтується метод 

забарвлення ліпідів суданом.  

При стандартній процедурі заливки зразків у парафін ліпіди будуть 

вимиватися спиртами, які використовуються для зневоднення. Тому для цієї 

методики із нефіксованих або зафіксованих у формаліні зразків готують зрізи 

на заморожуючому мікротомі або кріотомі.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину судану: Спочатку приготувати 70°-ний етиловий 

спирт. Для цього змішати 70 мл 96°-ного спирту та 26 мл дистильованої води. 

Далі 0,3 г судану III чи судану IV (або 0,1-0,2 г судану чорного) розчинити у 

100 мл 70°-ного спирту, прокип’ятити кілька хвилин на водяній бані, 

охолодити, дати настоятись близько 1 доби і профільтрувати.  

Приготування різних різновидів гематоксиліну – див. підрозділи 5.3, 5.4 

та 5.7.  

Приготування розчину карміну – див. підрозділ 5.14.  

Хід роботи:  

Використовуються заморожені зрізи.  

1. Обробка зрізів 70°-95° спиртом – ≈1 хв.  

2. Забарвлення розчином судану – 5-30 хв. (час підібрати експериментально).  

3. Диференціація в 70°-95° спирті – ≈1 хв.  

4. Промивка у дистильованій або водопровідній воді – 10 хв.  

5. Контрастування ядер.  
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Якщо був використаний судан червоний, то для контрастування ядер 

використати гематоксилін за схемою: 1) забарвлення гематоксиліном – кілька 

хвилин (час підібрати експериментально); 2) промивка у водопровідній воді – 

3-5 хв.  

Якщо був використаний судан чорний, то для контрастування ядер 

використати кармін: забарвлення розчином карміну – кілька хвилин (час 

підібрати експериментально).  

6. Промивка у дистильованій воді – 3-5 хв.  

7. Заключення у водорозчинне середовище.  

Результат (мал. 5.13):  

Місця розташування ліпідів червоного або чорного кольору залежно від 

використаного судану. Ядра сині або чорні залежно від використаного 

різновиду гематоксиліну, або червоні, якщо був використаний кармін.  

 

 

Мал. 5.13. Результат гістохімічного виявлення жирів суданом (печінка, 

судан чорний та кармін, ×900).  
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5.14. Гістохімічне виявлення слизу альциановим синім.  

 

Основним компонентом слизу є кислі та нейтральні мукополісахариди. 

Також ці сполуки є компонентами міжклітинної речовини сполучної тканини. 

Альциановий синій здатний утворювати іонні зв'язки з поліаніонами кислих 

мукополісахаридів з утворенням нерозчинного продукту синього кольору. 

Селективність фарбування забезпечується вибірковою взаємодією 

альцианового синього з карбоксильними і сульфогрупами муцинів. 

Сульфогрупи сульфомуцинів та сульфатованих протеогліканів вже є 

іонізованими при рН=1,0; в той час, як карбоксильні групи сіаломуцинів та 

гіалуронової кислоти іонізуються при рН=2,5. Це дозволяє виявляти різні 

підтипи кислих муцинів, використовуючи забарвлення альциановим синім з 

різним рН.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину альцианового синього: Найчастіше готується 1 % 

водний розчин альцианового синього на 2-3 % оцтовій кислоті. Для цього в 

100 мл дистильованої води розчинити 1 г альцианового синього і додати 2-3 мл 

концентрованої (льодяної) оцтової кислоти. Взагалі може готуватись розчин 

альцианового синього з різним рН. Розчин з рН=2,5 дозволяє забарвлювати 

більшість кислих мукополісахаридів, а розчин з рН=0,5-1,0 забарвлює 

сульфатовані мукополісахариди.  

Приготування розчину карміну: Розчинити при нагріванні 5 г калійних 

або аміачних галунів у 100 мл дистильованої води і додати 1 г карміну. 

Обережно прокип’ятити на слабому вогні протягом 20-30 хв., охолодити і 

профільтрувати через крупнопористий фільтрувальний папір.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  
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2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення розчином альцианового синього – 5-7 хв. (час підбирати 

експериментально).   

8. Дистильована вода – 3-5 хв.  

9. Забарвлення розчином карміну – 1-2 хв. (час підбирати експериментально). 

Можна пропустити. Використовується, щоб забарвити для контрасту ядра у 

червоний колір.  

10. Дистильована вода – 3-5 хв. (пропустити, якщо не проводилось забарвлення 

карміном).  

 

 

Мал. 5.14. Результат гістохімічного виявлення слизу альциановим синім 

(товста кишка, альциановий синій та кармін, ×400).  

 

Гідратація 
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11. Зневоднення у 96°спирті  – дві порції по 5 хв.  

12. Додаткове зневоднення у діоксані – 5 хв. (можна пропустити).  

13. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

14. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.14):  

Місця локалізації кислих мукополісахаридів (наприклад, поверхневий 

слиз та цитоплазма келихоподібних клітин тонкої і товстої кишки) голубого 

кольору. Якщо проводилось забарвлення карміном, то ядра клітин червоні, а 

цитоплазма слабо-рожева; в іншому випадку – незабарвлені.  

 

 

5.15. Гістохімічне виявлення глікогену за методом Беста.  

 

Найбільш поширений метод виявлення глікогену в печінці та інших 

органах.  

Приготування барвників:  

Приготування барвника Беста: До 60 мл дистильованої води додати 2 г 

карміну, 1 г карбонату калію, 5 г хлориду калію. Обережно прокип’ятити на 

малому вогні протягом кількох хвилин. Розчин при цьому сильно піниться і 

стає темно-червоним. Охолодити і додати 20 мл 10 %-ного нашатирного 

спирту. Зберігати в темній склянці в прохолодному місці. Перед використанням 

розвести у співвідношенні: 2 частини вищезазначеного розчину барвника, 3 

частини 10 %-ного нашатирного спирту, 3 частини метилового спирту.  

Приготування гематоксиліну Бемера – див. підрозділ 5.3.  

Приготування диференціюючого середовища: Змішати 100 мл 

дистильованої води, 80 мл 100°-ного або 96°-ного етилового спирту і 40 мл 

метилового спирту.  

Хід роботи:  

Рекомендується фіксація в суміші спирту з формаліном (9:1), суміші пікринової 
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кислоти з формаліном (9:1), фіксаторі Карнуа, абсолютному спирті та деяких 

інших спеціальних фіксаторах. Вважається, що глікоген може трохи 

вимиватися водою.  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення гематоксиліном Бемера – 3-5 хв. Зрізи потрібно перефарбувати, 

бо гематоксилін буде вимиватися в барвнику Беста. Використовують для 

візуалізації ядер клітин. Можна також використати гематоксилін Делафільда, 

Ерліха, Караци.  

8. Промивка у водопровідній воді.  

9. Забарвлення барвником Беста – від 10-15 хв. до 1-2 год.  

10. Диференціація в диференціюючому середовищі – від 10 сек. до кількох хв. 

під контролем мікроскопа. Для цього поставити на предметний столик 

мікроскопа чашку Петрі. Налити в неї диференціююче середовище, так щоб 

воно могло покрити зрізи. Покласти у чашку Петрі предметне скельце 

зрізами догори. Спостерігати під малим збільшенням мікроскопа. Як тільки 

зі зрізів перестануть виділятися хмарки барвника, витягнути їх з чашки 

Петрі.  

11. Спирт 70° – 3 хв.  

12. Спирт 80° – 3 хв.  

13. Спирт 90° – 3 хв.  

14. Спирт 96° – 3 хв.  

15. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

16. Заключення у бальзам.  

 

Гідратація 

Зневоднення 
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Мал. 5.15. Результат гістохімічного виявлення глікогену за методом Беста 

(печінка, ×900).  

 

Результат (мал. 5.15):  

Глікоген яскраво-червоний, ядра клітин сині.  

 

 

5.16. Гістохімічне виявлення вуглеводів реактивом шифф-йодна кислота.  

 

Основний метод для виявлення вуглеводів та сполук, що мають 

вуглеводну частину (наприклад, глікопротеїдів). Реакція складається з двох 

частин: 1) окислення полісахаридів йодною кислотою з утворенням альдегідних 

груп; 2) взаємодія альдегідних груп з фуксинсірчистою кислотою (реактив 

Шиффа) з утворенням забарвленого продукту реакції. Може поєднуватися з 

забарвленням альциановим синім. Тоді альциановий синій забарвлює кислі 

муцини, а реактив Шиффа – нейтральні муцини.  

Приготування барвників:  
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Приготування розчину йодної кислоти або перйодату калію чи натрію: 

Готують 0,5-1,0 %-ний водний розчин йодної кислоти (HIO4). Для цього 0,5-1 г 

йодної кислоти розчинити в 100 мл дистильованої води. Також можна 

приготувати розчин перйодату натрію або перйодату калію. Для цього 1 г 

перйодату калію або 2,5 г перйодату натрію розчинити в 100 мл дистильованої 

води.  

Приготування реактиву Шиффа: Розчинити 1 г основного парафуксину в 

200 мл киплячої дистильованої води і, періодично струшуючи посудину з 

розчином, продовжити кип'ятіння протягом 5 хв. Потім, охолодивши вміст до 

50 ℃, розчин профільтрувати і додати 20 мл однонормального розчину соляної 

кислоти (HCl) (приготування такого розчину кислоти – див. підрозділ 5.17). 

Охолодити до 25 ℃, після чого додати 1 г метабісульфіту натрію (Na2S2O5) або 

калію (K2S2O5) і залишити в темряві на 1 добу. Проходить хімічна реакція, яка 

веде до утворення фуксинсірчистої кислоти, яка є діючою речовиною. Через 

1 добу для очистки в розчин всипати 2 г активованого вугілля, струшувати 

протягом 1 хв. і профільтрувати. Зберігати у темному місці в холодильнику при 

температурі від 0 до +4 ℃. Готовий реактив Шиффа безбарвний або має слабо-

жовте забарвлення. Якщо розчин має виражений жовтий колір, то його ще 

потрібно очищати активованим вугіллям. Почервоніння розчину в процесі 

зберігання свідчить про його розкладання і непридатність до використання.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Окислення розчином йодної кислоти – 3-10 хв., або розчином перйодату 

натрію чи калію – 20-30 хв.  

Гідратація 
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8. Промивка у дистильованій воді – в двох-трьох порціях по 3-5 хв. Потрібна, 

щоб видалити залишок йодної кислоти.  

9. Забарвлення реактивом Шиффа – 10-20 хв. 

10. Обробка свіжоприготовленою сірчистою водою – в трьох порціях по 1-2 хв.  

11. Промивка у водопровідній воді – протягом 10 хв.  

12. Дистильована вода – сполоснути.  

13. Забарвлення гематоксиліном (якщо потрібно) – кілька хвилин. 

Використовується, щоб візуалізувати ядра.  

14. Промивка у водопровідній воді – 10-15 хв. (якщо проводилось забарвлення 

гематоксиліном).  

15. Дистильована вода – 3 хв.  

12. Спирт 70° – 3 хв.  

13. Спирт 80° – 3 хв.  

14. Спирт 90° – 3 хв.  

15. Спирт 96° – 3 хв.  

 

 

Мал. 5.16. Результат гістохімічного виявлення вуглеводів методом 

ШИК-реакції (нирка, ×400).  

Зневоднення 
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17. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

18. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.16):  

Місця локалізації глікопротеїдів, нейтральних мукополісахаридів, 

глікогену забарвлені у різні відтінки червоно-малинового кольору. Ядра клітин 

темно-сині або чорні, якщо проводилось забарвлення гематоксиліном, в іншому 

випадку – незабарвлені.  

 

 

5.17. Гістохімічне виявлення ДНК за методом Фельгена.  

 

Метод для виявлення ДНК. Реакція проходить у три стадії: 1) кислотний 

гідроліз за допомогою соляної кислоти, що веде до селективного відділення 

двох пуринових основ (аденіну і гуаніну) в молекулі ДНК; 2) подальше 

перетворення позбавленої азотистих основ дезоксирибози в альдегід в 

присутності кислоти; 3) взаємодія альдегідних груп з фуксинсірчистою 

кислотою (реактив Шиффа). Реакція Фельгена високоспецифічна для ДНК. 

РНК не здатна до даної реакції, тому що через гідроксильну групу в складі 

рибози вона не реагує з соляною кислотою. В результаті реакції утворюється 

сполука пурпурового кольору. Таким чином, локалізація продукту гістохімічної 

реакції вказує місцезнаходження ДНК, а інтенсивність забарвлення – її 

концентрацію. 

Приготування барвників:  

Приготування однонормального розчину соляної кислоти: Взяти 8,2 мл 

концентрованої соляної кислоти (щільність 1,19) і довести до 100 мл 

дистильованою водою.  

Приготування реактиву Шиффа – див. підрозділ 5.16.  

Приготування сірчистої води для промивання зрізів: Спочатку 

приготувати 10 % розчин бісульфіту калію (K2S2O5). Перед використанням 
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змішати 5 мл 10 % бісульфіту калію та 5 мл однонормального розчину соляної 

кислоти і долити дистильованою водою до 100 мл. В результаті хімічної реакції 

між бісульфітом та кислотою протягом деякого часу буде утворюватися газ 

SO2. Коли реакція припиниться і відповідно перестане утворюватися SO2, 

сірчиста вода стає непридатною і потрібно приготувати свіжу.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

 7. Гідроліз в однонормальному розчині соляної кислоти – сполоснути в 

холодній 1 N HCl, помістити в 1 N HCl при 60 ℃ на 3-8 хв. (стаканчик 

ставлять у водяну баню), сполоснути в холодній 1 N HCl.  

8. Дистильована вода – сполоснути.  

9. Забарвлення реактивом Шиффа – 40-60 хв. в темноті.  

10. Обробка свіжоприготовленою сірчистою водою – в трьох порціях по 1-2 хв. 

у кожній.  

11. Промивка у дистильованій воді – до 10 хв.  

12. Спирт 70° – 3 хв.  

13. Спирт 80° – 3 хв.  

14. Спирт 90° – 3 хв.  

15. Спирт 96° – 3 хв.  

16. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

17. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.17):  

Місця локалізації ДНК пурпурно-червоні.  

 

Гідратація 

Зневоднення 



 

94 
 

 

Мал. 5.17. Результат гістохімічного виявлення ДНК за методом Фельгена 

(печінка, ×400) [із: Гистологические красители и реактивы «БиоВитрум».– СПб, 

2017].  

 

 

5.18. Гістохімічне виявлення ДНК та РНК за методом Браше.  

 

Метод для одночасного виявлення ДНК і РНК в зрізах і мазках. Суть 

методу полягає у вибірковому приєднанні деяких оснóвних барвників до 

нуклеїнових кислот (в цьому методі піроніну Y до РНК і метилового зеленого 

до ДНК). Якщо два послідовних зрізи пофарбувати цим методом і при цьому 

один зі зрізів обробити РНК-нуклеазою, то місця локалізації РНК на 

необробленому зрізі забарвляться у червоний колір, а на обробленому зрізі ці 

місця будуть незабарвленими.  

Приготування барвника:  

Очистка метилового зеленого: Як правило, метиловий зелений має 

домішки метилового синього. Вважається, що якщо таким неочищеним 

барвником забарвити зрізи, то ядра будуть погано контрастовані і матимуть не 
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зелений, а синьо-зелений відтінок. Тому рекомендується очистка метилового 

зеленого. Для цього використовують хлороформ.  

Неочищений барвник заливають хлороформом з розрахунку 100 мл на 

0,2 г барвника (за іншими даними – 10-15 мл хлороформу на 0,1 г барвника), 

збовтують і залишають на 1 добу. Через добу знову збовтують і фільтрують. 

Осад збирають і використовують.  

Також можна очищати не сухий барвник, а розчин метилового зеленого. 

Для цього до водного розчину неочищеного метилового зеленого додають 

хлороформ і збовтують. Коли суміш хлороформу з водою розшарується, 

забарвлений хлороформ виливають. Знову додають трохи хлороформу, 

збовтують, і після розшарування зливають хлороформ. Так роблять декілька 

разів, поки хлороформ не перестане забарвлюватися.  

Приготування розчину метилового зеленого і піроніну Y: Спочатку 

приготувати 5 %-ний водний розчин піроніну (5 г піроніну на 100 мл 

дистильованої води) і 2 %-ний водний розчин метилового зеленого (2 г 

метилового зеленого на 100 мл дистильованої води). Далі змішати 17,5 мл 

5 %-ного водного розчину піроніну та 10 мл 2 %-ного водного розчину 

метилового зеленого з 250 мл дистильованої води.  

Приготування ацетатного буфера з рН=4,8: Селективність взаємодії 

барвника з нуклеїновими кислотами визначається значенням рН розчину. Тому 

з метою диференційного фарбування до розчину барвника додають буфер до 

досягнення рН=4,8. При значеннях рН, менших за 4,8 в кінцевому зразку 

превалює червоний колір (піронін); при більш високих значеннях рН превалює 

синьо-зелений колір (метиловий зелений). Приготування буфера: Взяти 1,2 мл 

льодяної оцтової кислоти і довести водою до 100 мл. Взяти 2,72 г ацетату 

натрію і довести водою до 100 мл. Змішати 77 мл розчину оцтової кислоти зі 

100 мл розчину ацетату натрію.  

Перед використанням змішати розчин барвника і буфер у співвідношенні 

1:1.  

Існують і інші рецептури приготування барвника. Так, Меркулов 
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рекомендує змішати 0,15 г метилового зеленого; 0,25 г піроніну Y або 

піроніну G; 2,5 мл 96°-ного етилового спирту; 20 мл гліцерину; 100 мл 

0,5 %-ного водного розчину карболової кислоти.  

Банкрофт (Bancroft) рекомендує приготувати 2 %-ний водний розчин 

метилового зеленого, очищений хлороформом та 2 %-ний водний розчин 

піроніну Y. Далі змішати 9 мл 2 %-ного розчину метилового зеленого, 4 мл 

2 %-ного розчину піроніну Y, 23 мл ацетатного буфера з рН=4,8, 14 мл 

гліцерину і добре перемішати.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Ацетатний буфер з рН=4,8 – сполоснути.  

8. Забарвлення метиловим зеленим–піроніном – 7-30 хв. (час підібрати 

експериментально).  

9. Ацетатний буфер з рН=4,8 або дистильована вода – промити протягом 

кількох секунд. Підсушити фільтрувальним папером.  

10. Зневоднення в ацетоні* – сполоснути.  

11. Ацетон + ксилол (1:1)* – сполоснути.   

* – Також можливе зневоднення в 96° та 100° спирті. Але барвники 

(особливо, піронін) вимиваються водою і спиртом. Тому потрібно 

контролювати цей процес і проводити зрізи через спирт максимально 

швидко. При цьому є ризик неповного зневоднення. З іншого боку, ацетон 

може при невеликій перетримці у ньому пошкодити зрізи.  

12. Просвітлення у ксилолі – 3-5 хв.  

13. Заключення у бальзам.  

Гідратація 
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Мал. 5.18. Результат гістохімічного виявлення ДНК та РНК метиловим 

зеленим–піроніном за методом Браше (печінка, ×400) [із: Гистологические 

красители и реактивы «БиоВитрум».– СПб, 2017].  

 

Результат (мал. 5.18):  

Місця розташування ДНК (ядра клітин) зелені, хоча можуть мати 

синюватий відтінок. Місця розташування РНК (ядерця, в цитоплазмі) рожево-

червоні.  

 

 

5.19. Виявлення бактерій на мазках шляхом фарбування по Граму.  

 

В діагностичних цілях може знадобитися перевірити гістологічний 

матеріал на наявність мікроорганізмів. При цьому можуть аналізуватися як 

зрізи різних органів, так і мазки, зроблені з різних доступних для виготовлення 

мазків субстанцій (кров, ексудат, гній, слиз), а також відбитки. Класичними 

методами виявлення бактерій на зрізах та мазках є забарвлення метиленовим 
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синім Лефлера, забарвлення по Граму та деякі інші. Останнім часом бактерії у 

тканинах ідентифікують також і за допомогою імуногістохімічних методів 

забарвлення, полімеразної ланцюгової реакції та гібридизації in situ.  

Нижче описаний оригінальний метод фарбування мазків по Граму.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину кристалічного фіолетового: Спочатку приготувати 

насичений спиртовий розчин кристалічного фіолетового. Для цього розчинити 

1 г кристалічного фіолетового в 10 мл 96°-ного або 100°-ного спирту. Далі 

змішати 10 мл цього розчину зі 100 мл 2 %-ного розчину карболової кислоти. 

Перед використанням потрібну кількість вищенаведеного розчину розводити 

дистильованою водою в 5-10 разів.  

Приготування розчину Люголя: Розчинити 2 г йодиду калію і 1 г йоду в 

300 мл дистильованої води.  

Приготування розчину карбол-фуксину: Спочатку приготувати насичений 

спиртовий розчин оснóвного фуксину. Для цього розчинити 1 г оснóвного 

фуксину в 10 мл 96°-ного або 100°-ного спирту. Далі змішати 10 мл цього 

розчину зі 100 мл 5 %-ного розчину карболової кислоти. Перед використанням 

потрібну кількість вищенаведеного розчину розводити дистильованою водою в 

10 разів.  

Хід роботи:  

1. Мазок одразу після приготування висушити на повітрі і зафіксувати шляхом 

несильного нагрівання (приблизно до +70 ℃), провівши предметне скельце 

мазком доверху тричі над полум’ям спиртівки.  

2. Забарвлення розчином кристалічного фіолетового – 2-3 хв. крапельним 

методом. Щоб уникнути утворення осаду, барвник додають через 

фільтрувальний папір.  

3. Водопровідна вода – сполоснути.  

4. Забарвлення розчином Люголя – 1-3 хв. крапельним методом.  

5. Водопровідна вода – сполоснути.  
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6. Диференціація в 96° спирті – поки не перестане виділятися синій барвник, а 

зріз знебарвиться; як правило, на це потрібно кілька десятків секунд. 

Предметне скельце при цьому слід похитувати.  

7. Водопровідна вода – добре сполоснути.  

 

 

Мал. 5.19. Результат виявлення бактерій на мазку шляхом фарбування по 

Граму (×1500).  

 

8. Забарвлення розчином карбол-фуксину – 1-3 хв.  

9. Промивка у водопровідній воді і висушування.  

10. Заключення у бальзам (якщо потрібно).  

Результат (мал. 5.19):  

Грампозитивні бактерії темно-сині. Грамнегативні бактерії червоні.  
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5.20. Виявлення бактерій на зрізах  

модифікованим методом фарбування по Граму.  

 

Для виявлення бактерій на зрізах існує декілька модифікацій 

оригінального методу Грама.  

Приготування барвників:  

Приготування розчину кристалічного фіолетового: Спочатку приготувати 

насичений спиртовий розчин кристалічного фіолетового. Для цього розчинити 

1 г кристалічного фіолетового в 10 мл 96°-ного або 100°-ного спирту. Далі 

змішати 2 мл цього розчину з 18 мл дистильованої води та 80 мл 1 %-ного 

розчину оксалату амонію. Перед кожним використанням фільтрувати.  

Приготування розчину Люголя: Розчинити 4 г йодиду калію і 2 г йоду в 

400 мл дистильованої води.  

Приготування розчину оснóвного фуксину: Розчинити при нагріванні 

0,5 г оснóвного фуксину в 100 мл дистильованої води. Перед використанням 

10 мл вищенаведеного розчину змішувати з 40 мл дистильованої води.  

Приготування розчину пікринової кислоти в ацетоні: Розчинити 0,1 г 

пікринової кислоти в 100 мл ацетону.  

Хід роботи:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

7.  Забарвлення розчином кристалічного фіолетового – 1 хв.  

8. Промивка у дистильованій воді.  

9. Забарвлення розчином Люголя – 1 хв.  

10. Промивка у дистильованій воді. Після промивки промокнути 
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фільтрувальним папером скельце, але не зрізи.  

11. Диференціація в суміші спирту з ацетоном 1:1 – занурити 1-2 рази, поки не 

зникне синє забарвлення. Предметне скельце при цьому слід похитувати. 

12. Забарвлення розчином оснóвного фуксину –1 хв.  

13. Промивка у дистильованій воді. Після промивки промокнути 

фільтрувальним папером скельце, але не зрізи.  

14. Ацетон – сполоснути.  

15. Забарвлення розчином пікринової кислоти в ацетоні – до появи жовто-

рожевого забарвлення зріза.  

16. Ацетон + ксилол (1:1) – занурити кілька разів.   

17. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

18. Заключення у бальзам.  

Результат:  

Грампозитивні бактерії та деякі гриби темно-сині. Грамнегативні бактерії 

червоні. Фібрин, кератогіалін і кератин темно-синій. Ядра клітин червоні. 

Цитоплазма та міжклітинна речовина жовта.  

 

 

5.21. Виявлення бактерій на гістологічних зрізах та мазках шляхом 

фарбування метиленовим синім Лефлера.  

 

Приготування барвника:  

Приготування розчину метиленового синього Лефлера: Спочатку 

приготувати насичений спиртовий розчин метиленового синього. Для цього 

розчинити 1 г метиленового синього в 10 мл 96°-ного або 100°-ного спирту. 

Далі 30 мл насиченого спиртового розчину метиленового синього змішати зі 

100 мл 0,01 %-ного розчину їдкого калію. Поставити в щільно закритому посуді 

на 1 місяць для дозрівання в термостат при +37 ℃.  

Хід роботи для мазків:  
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1. Мазок одразу після приготування висушити на повітрі і зафіксувати шляхом 

несильного нагрівання (приблизно до +70 ℃), провівши предметне скельце 

мазком доверху тричі над полум’ям спиртівки.  

2. Забарвлення розчином метиленового синього Лефлера – 3-5 хв. крапельним 

методом.  

3. Водопровідна вода – добре сполоснути. Після промивки промокнути 

фільтрувальним папером скельце, але не мазок. Висушити.  

4. Заключення у бальзам (якщо потрібно).  

Хід роботи для зрізів:  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  

2. Спирт 96° – 3-5 хв.  

3. Спирт 90° – 3-5 хв.  

4. Спирт 80° – 3-5 хв.  

5. Спирт 70° – 3-5 хв.  

6. Дистильована вода – 3-5 хв.  

 

 

Мал. 5.20. Результат виявлення бактерій на зрізі тканини шляхом 

фарбування метиленовим синім Лефлера (легені, ×400) [із: Гистологические 
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красители и реактивы «БиоВитрум».– СПб, 2017].  

 

7.  Забарвлення розчином метиленового синього Лефлера – 5-10 хв.  

8. Водопровідна вода – добре сполоснути.  

9. Диференціація в 0,5 %-ному водному розчині оцтової кислоти – до чіткого 

проявлення клітинних структур, зазвичай, 3-10 сек.  

10. Промивка у водопровідній воді.  

11. Спирт 96° – 3 хв.  

12. Спирт 100° – 3 хв.  

13. Просвітлення у ксилолі – 5 хв.  

14. Заключення у бальзам.  

Результат (мал. 5.20):  

Бактерії темно-сині. Фон сірий або синюватий.  

 

 

5.22. Імунофлуоресцентні методи забарвлення.  

 

Імуногістохімічні та імуноцитохімічні методи все частіше застосовуються 

в цито-гістологічній діагностиці. Висока специфічність реакції антиген-

антитіло дозволяє виявляти конкретні білки, глікопротеїди тощо. Це можуть 

бути специфічні речовини, характерні для певних мікроорганізмів – збудників 

тих чи інших хвороб. Це можуть бути специфічні маркери певних захворювань: 

наприклад, протеїни, що утворюються у незвичних місцях, або аномальні 

форми протеїнів.  

В імунофлуоресцентних методах в якості мітки використовуються 

флуоресцентні барвники, кон’юговані з вторинними антитілами. Найчастіше 

застосовуються такі флуоресцентні барвники: флуоресцеїн (дає зелену 

флуоресценцію), родамін (дає червону флуоресценцію), техаський червоний 

(дає червону флуоресценцію), фікоеритрин (дає оранжеву флуоресценцію).  

Зневоднення 
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Приготування реактивів:  

Приготування забуференого фізіологічного розчину: На 1 л води потрібно 

взяти: NaCl – 8 г, KCl – 0,2 г, Na2HPO4×2H2O – 1,44 г, KH2PO4 – 0,24 г. 

Вищезазначені кількості солей розвести у 800 мл дистильованої води. Виміряти 

рН. Довести рН до 7,4 шляхом додавання по краплях HCl або NaOH. Додати 

200 мл дистильованої води, тобто, довести загальний об’єм до 1 л.  

Приготування 1 %-ного розчину бичачого сироваткового альбуміну: 

Розчинити 10 мг сухого бичачого сироваткового альбуміну у 10 мл 

забуференого фізіологічного розчину.  

Приготування розчину детергента: Використовується 0,01 %-ний розчин 

детергента Triton X-100. Для його приготування розвести 20 мкл детергента 

Triton X-100 у 200 мл забуференого фізіологічного розчину. Може також 

використовуватись 0,01-0,05 %-ний розчин детергента Tween 20.  

Антитіла слід розводити у 1 %-ному розчині бичачого сироваткового 

альбуміну.  

Загальний хід роботи:  

Інкубація з бичачим сироватковим альбуміном, нормальною сироваткою, 

первинними і вторинними антитілами проводиться крапельним методом при 

постійному коливанні. Для цього предметні скельця зі зрізами розміщують 

горизонтально зрізами доверху у спеціальній камері, де вони будуть перебувати  

протягом всього часу інкубації (мал. 5.21). В камеру під скельця кладуть губку, 

змочену дистильованою водою, щоб забезпечити достатню вологість під час 

інкубації. Перед нанесенням першого розчину зрізи на предметному скельці 

обводяться спеціальним гідрофобним олівцем, який не дозволяє рідині 

виходити за межі обведеного контуру. Крапельним методом за допомогою 

піпетки наноситься відповідний розчин. Камеру зі скельцями накривають 

кришкою і розміщують на поверхні спеціального приладу: шейкера або рокера, 

який буде забезпечувати коливальні рухи протягом інкубації (мал. 5.22).  
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Мал. 5.21. Підготовка зрізів до інкубації.  

 

 

Мал. 5.22. Інкубація зрізів з використанням шейкера (рокера).  

 

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – дві порції по 5 хв.  

2. Спирт 100° – 5 хв.  

3. Спирт 100° – 5 хв.  

4. Спирт 95° – 5 хв.  

5. Спирт 70° – 5 хв.  

6. Дистильована вода – 5 хв.  

Гідратація 
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7.  Забуферений фізіологічний розчин – 10 хв.  

8. Демаскування антигена.  

Після фіксації у формаліні та заливки в парафін антигенні детермінанти 

можуть зазнати певних змін і зробитись недоступними для зв’язування з 

виробленими до них первинними антитілами. Зокрема, під час формалінової 

фіксації формуються метиленові зшивки. Демаскування антигена являє 

собою обробку зріза, спрямовану на відновлення здатності антигена 

реагувати зі своїми антитілами. Найчастіше для цього застосовуються 

трипсин або інші травні ферменти, нагрівання, нагрівання в комбінації з 

травними ферментами, нагрівання в цитратному буфері та в ЕДТА. Існують 

спеціальні комерційні розчини для демаскування антигена, наприклад Target 

Retrieval Solution. Нижче наведено один з варіантів проведення демаскування 

антигена:  

Розвести Target Retrieval Solution дистильованою водою в 10 разів, занурити 

в цей розчин скельця зі зрізами, варити в пароварці 20-25 хв., охолодити до 

кімнатної температури.  

9. Дистильована вода – 1 хв.  

10.  Забуферений фізіологічний розчин – 10 хв.  

11. Інкубація з 1 %-ним розчином бичачого сироваткового альбуміну і 

нормальною сироваткою того виду тварини, з якого було отримано вторинні 

антитіла, розведеними у забуференому фізіологічному розчині – 1-2 год. 

Оптимальну концентрацію нормальної сироватки слід підбирати. 

У тканині завжди є місця, які можуть неспецифічно зв’язувати  антитіла за 

рахунок іонних та гідрофобних взаємодій. Обробка бичачим сироватковим 

альбуміном та нормальною сироваткою мають на меті заблокувати ці місця, 

щоб запобігти неспецифічному зв’язуванню з ними первинних та вторинних 

антитіл.  

12. Змивання розчину альбуміну та сироватки забуференим фізіологічним 

розчином.  

13. Забуферений фізіологічний розчин – 2 порції по 5 хв.  
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14. Інкубація з первинними антитілами, розведеними в 1 %-ному розчині 

бичачого сироваткового альбуміну у забуференому фізіологічному розчині 

(оптимальне розведення слід для кожного антитіла підбирати 

експериментально) – 2 год. при кімнатній температурі, або 16-18 год. при 

+4 ℃.  

15. Змивання первинних антитіл забуференим фізіологічним розчином.  

16. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

17. Обробка 0,01 %-ним розчином детергента Triton X-100 – 5 хв. Цей етап 

потрібен, щоб змити ті первинні антитіла, які могли неспецифічно і 

відповідно слабо зв’язатися з препаратом.  

18. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

19. Інкубація з вторинними антитілами, розведеними в 1 %-ному розчині 

бичачого сироваткового альбуміну у забуференому фізіологічному розчині 

(оптимальне розведення слід для кожного антитіла підбирати 

експериментально) – 1-2 год. в темноті.  

Слід брати вторинні антитіла, вироблені до імуноглобулінів того виду 

тварин, з якого було отримано первинні антитіла. Також вторинні антитіла 

повинні бути зв’язані з флуоресцентним барвником.  

20. Змивання вторинних антитіл забуференим фізіологічним розчином.  

21. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв. в темноті.  

22. Обробка 0,01 %-ним розчином детергента Triton X-100 – дві порції по 5 хв. в 

темноті. Цей етап потрібен, щоб змити ті вторинні антитіла, які могли 

неспецифічно і відповідно слабо зв’язатися з препаратом.  

23. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв. в темноті.  

24. Заключення у водорозчинне середовище. На сьогоднішній день 

промисловістю виробляються спеціальні середовища для заключення зрізів 

після імунофлуоресцентних методів забарвлення. Ці середовища можуть 

містити флуоресцентний барвник DAPI, який зв’язується з ДНК і надає ядрам 

здатності до голубої флуоресценції.  

Готові препарати зберігати в темноті в холодильнику при +4 ℃ не більше 
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кількох тижнів.  

* – Час інкубації з первинними і вторинними антитілами та режими відмивки 

після антитіл можуть варіювати.  

Результат (мал. 5.23):  

Місця локалізації специфічної речовини мають зелену, червону або 

оранжеву флуоресценцію залежно від використаного флуоресцентного 

барвника. Інші частини препарату темні. Якщо для контрастування ядер 

використано DAPI, то ядра мають голубу флуоресценцію.  

Препарати слід вивчати під флуоресцентним мікроскопом.  

 

 

Мал. 5.23. Результат імунофлуоресцентного методу забарвлення зріза 

тканини (спинний мозок, виявлення поліАДФрибоза-полімерази, ×600).  

 

 

5.23. Імунопероксидазні методи забарвлення.  

 

В імунопероксидазних методах в якості мітки використовується 
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пероксидаза хріну. Вона може бути кон’югована з вторинними антитілами 

(звичайний двохступеневий метод), або з біотином чи стрептавідином (авідин-

біотиновий метод).  

Приготування реактивів:  

Приготування забуференого фізіологічного розчину – див. підрозділ 5.22.  

Приготування 1 %-ного розчину бичачого сироваткового альбуміну – 

див. підрозділ 5.22.  

Приготування розчину детергента – див. підрозділ 5.22.   

Антитіла слід розводити у 1 %-ному розчині бичачого сироваткового 

альбуміну.  

Приготування стрептавідин-біотинового кон’югату: Готується з двох 

розчинів: розчину стрептавідину і розчину біотину, де біотин зв’язаний з 

пероксидазою. Як правило, користуються готовими комерційними наборами. В 

такому разі готувати згідно інструкцій виробника. Зазвичай, готують приблизно 

за 30 хв. до використання, щоб дати можливість утворитися комплексам 

стрептавідину з біотином.  

Приготування робочого розчину для візуалізації: Готується 

безпосередньо перед використанням. До його складу входить дистильована 

вода, буферний розчин, диамінобензидин, пероксид водню. Як правило, 

користуються готовими комерційними наборами. В такому разі готувати згідно 

інструкцій виробника.  

Загальний хід роботи:  

Зауваження стосовно інкубації з бичачим сироватковим альбуміном, 

нормальною сироваткою, первинними і вторинними антитілами – див. 

підрозділ 5.22. Такі ж правила діють і при блокуванні ендогенної пероксидази, 

інкубації з стрептавідин-біотиновим кон’югатом.  

1. Депарафінування зрізів у ксилолі – 5 хв.  
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2. Спирт 100° – 5 хв.  

3. Спирт 100° – 5 хв.  

4. Спирт 95° – 5 хв.  

5. Спирт 70° – 5 хв.  

6. Дистильована вода – 5 хв.  

7.  Забуферений фізіологічний розчин – 10 хв.  

8. Демаскування антигена (див. підрозділ 5.22). Розвести Target Retrieval 

Solution дистильованою водою в 10 разів, занурити в цей розчин скельця зі 

зрізами, варити в пароварці 20-25 хв., охолодити до кімнатної температури.  

9. Дистильована вода – 1 хв.  

10.  Забуферений фізіологічний розчин – 10 хв.  

11. Блокування ендогенної пероксидази. Використовують 1,5 %-ний водний 

розчин пероксиду водню – крапельним методом протягом 30 хв.  

12. Змивання пероксиду водню забуференим фізіологічним розчином.  

13. Забуферений фізіологічний розчин – 2 порції по 5 хв.  

14. Інкубація з 1 %-ним розчином бичачого сироваткового альбуміну і 

нормальною сироваткою того виду тварини, з якого було отримано вторинні 

антитіла, розведеними у забуференому фізіологічному розчині – 1-2 год. 

Якщо застосовується авідин-біотиновий метод детекції, то до 

вищенаведеного розчину бажано додати авідин. Оптимальну концентрацію 

нормальної сироватки та авідину слід підбирати. Про ціль такої обробки – 

див. підрозділ 5.22.  

15. Змивання попереднього розчину забуференим фізіологічним розчином.  

16. Забуферений фізіологічний розчин – 2 порції по 5 хв.  

17. Інкубація з первинними антитілами, розведеними в 1 %-ному розчині 

бичачого сироваткового альбуміну у забуференому фізіологічному розчині 

(оптимальне розведення слід для кожного антитіла підбирати 

експериментально) – 2 год. при кімнатній температурі, або 16-18 год. при 

+4 ℃. Якщо застосовується авідин-біотиновий метод детекції, то до 

вищенаведеного розчину бажано додати біотин, оптимальну концентрацію 

Гідратація 
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якого слід підібрати.  

18. Змивання первинних антитіл забуференим фізіологічним розчином.  

19. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

20. Обробка 0,01 %-ним розчином детергента Triton X-100 – 5 хв. Цей етап 

потрібен, щоб змити ті первинні антитіла, які могли неспецифічно і 

відповідно слабо зв’язатися з препаратом.  

21. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

22. Інкубація з вторинними антитілами, розведеними в 1 %-ному розчині 

бичачого сироваткового альбуміну у забуференому фізіологічному розчині 

(оптимальне розведення слід для кожного антитіла підбирати 

експериментально) – 1-2 год.  

Слід брати вторинні антитіла, вироблені до імуноглобулінів того виду 

тварин, з якого було отримано первинні антитіла. Також вторинні антитіла 

повинні бути зв’язані з пероксидазою або бути біотинільованими.  

23. Змивання вторинних антитіл забуференим фізіологічним розчином.  

24. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

25. Обробка 0,01 %-ним розчином детергента Triton X-100 – дві порції по 5 хв. 

Цей етап потрібен, щоб змити ті вторинні антитіла, які могли неспецифічно і 

відповідно слабо зв’язатися з препаратом.  

26. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

* – Етапи 27-31 проводяться, якщо використовується авідин-біотиновий метод. 

Якщо ж пероксидаза кон’югована з вторинними антитілами, то ці етапи 

пропустити, а одразу перейти до етапу 32.  

*27. Інкубація з стрептавідин-біотиновим кон’югатом – 30 хв.  

*28. Змивання попереднього розчину забуференим фізіологічним розчином.  

*29. Забуферений фізіологічний розчин – 5 хв.  

*30. Обробка 0,01 %-ним розчином детергента Triton X-100 – 5 хв.  

*31. Забуферений фізіологічний розчин – 10 хв.  

32. Візуалізація продуктів реакції. Нанести розчин диамінобензидину та 

пероксиду водню – крапельним методом, до появи коричневого забарвлення 
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(зазвичай, кілька хвилин).  

33. Зупинити реакцію, опустивши скельця в дистильовану воду.  

34. Дистильована вода – 5 хв.  

35. Забарвлення гематоксиліном (якщо потрібно) – ≈1 хв. (підібрати 

експериментально). Бажано трохи недофарбувати.  

33. Зупинити реакцію, опустивши скельця у водопровідну воду (пропустити, 

якщо не проводилось забарвлення гематоксиліном).  

34. Водопровідна вода – 10-15 хв. (пропустити, якщо не проводилось 

забарвлення гематоксиліном).  

35. Дистильована вода – 3 хв.  

36. Спирт 70° – 3 хв.  

37. Спирт 80° – 3 хв.  

38. Спирт 90° – 3 хв.  

39. Спирт 96° – 3 хв.  

 

 

Мал. 5.24. Результат імунопероксидазного методу забарвлення зріза 

тканини (шкіра, виявлення нервових закінчень, ×400).  

 

Зневоднення 
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40. Просвітлення у ксилолі – дві порції по 5 хв.  

41. Заключення у бальзам.  

** – Час інкубації та режими відмивки можуть варіювати.  

Результат (мал. 5.24):  

Місця локалізації специфічної речовини темно-коричневі. Інші частини 

препарату безбарвні або мають слабо-коричневий відтінок. Якщо для 

контрастування ядер використано гематоксилін, то ядра сині, також деякі інші 

структури на препараті можуть мати синюватий відтінок.  

 

 

5.24. Зневоднення та просвітлення зрізів і мазків.  

 

Просвітлення препаратів робить їх прозорими, здатними добре 

пропускати промені світла крізь препарат. Ряд речовин можуть бути 

використані для просвітлення зрізів. Їх можна поділити на такі, які 

просвітлюють після води, і такі, які просвітлюють після спирту. До 

водорозчинних належать гліцерин, гліцерин-желатина, суміш Апаті та деякі 

інші. До нерозчинних у воді належать ксилол, толуол та ряд інших. Суттєвим 

недоліком водорозчинних середовищ є важкість або неможливість 

довготривалого (впродовж багатьох місяців і років) збереження препаратів. 

Тому на сьогоднішній день водорозчинні середовища використовують набагато 

рідше, ніж водонерозчинні. Із водонерозчинних середовищ домінує 

застосування ксилолу або толуолу, які є досить індиферентними майже до всіх 

барвників.  

Перед просвітленням препаратів у ксилолі чи толуолі їх потрібно 

спочатку зневоднити. Для цього використовують батарею спиртів висхідної 

концентрації. Найчастіше застосовують такий набір концентрацій етилового 

спирту: 70°, 80°, 90°, 96°. В кожному спиртів зрізи витримують по 3-5 хв. Для 

кращого зневоднення часом використовують і 100° спирт. Також можна 
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використовувати по дві порції 96° і 100° спирту. Відмінну якість зневоднення 

можна отримати, якщо після спирту використати діоксан (зрізи витримують у 

діоксані ≈5 хв). Іноді барвники вимиваються спиртами, тоді доводиться 

розпочинати зневоднення з 96° спирту (при цьому зрізи слід витримувати у 

цьому спирті 5-6 хв).  

Після зневоднення зрізи просвітлюють у ксилолі чи толуолі, зануривши 

скельця зі зрізами у ємність з ксилолом чи толуолом на 5-6 хв.  

 

 

5.25. Заключення препаратів у бальзам та інші середовища.  

 

Препарати для зберігання слід заключити у спеціальні середовища. Ці 

середовища можуть бути водорозчинними та розчинними в органічних 

розчинниках.  

Водорозчинні середовища для заключення застосовуються значно рідше, 

оскільки препарати в них не можуть зберігатися дуже тривалий час (впродовж 

багатьох місяців і років). Зокрема, водорозчинні середовища доводиться 

застосовувати при забарвленні препаратів барвниками, розчинними в 

органічних розчинниках (наприклад, при забарвленні ліпідів жировим 

червоним). Також водорозчинні середовища використовуються для заключення 

зрізів, забарвлених імунофлуоресцентними методами. Прикладом 

водорозчинних середовищ для заключення є суміш Апаті. Для її приготування 

у 100 мл дистильованої води при нагріванні розчиняють 50 г гуміарабіка, 50 г 

сахарози; до цієї суміші в якості консерванта можна додати 100 мг тимолу. В 

якості водорозчинних середовищ для заключення також використовують 

гліцерин та желатину. Тривалість збереження препаратів, заключених у 

водорозчинні середовища можна трохи продовжити, якщо оконтурити щілину 

між покривним і предметним скельцем по периметру водонерозчинним 

середовищем для заключення (наприклад, канадським бальзамом чи 

полістиролом). 
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Значно частіше для заключення препаратів застосовуються середовища, 

розчинні в органічних розчинниках. Із водонерозчинних середовищ найчастіше 

застосовується канадський піхтовий або сибірський кедровий бальзам, які 

являють собою спеціальні сорти очищеної смоли канадської піхти або 

сибірського кедра. Також останнім часом все ширше застосовуються 

синтетичні пластичні речовини для заключення, які випускаються 

промисловістю.  

Канадський піхтовий та сибірський кедровий бальзам розчиняють у 

ксилолі чи толуолі до медоподібної консистенції. Для цього кристали бальзаму 

заливають ксилолом так, щоб він лише покривав кристали і залишають на 

кілька діб для розчинення. Бальзам розчиниться швидше, якщо його поставити 

у термостат при температурі 37-40 ℃. Після повного розчинення бальзаму 

доводять розчин до потрібної густоти, додаючи ксилол або даючи йому 

частково випаруватись.  

 

 

А 

Б 

В 

 

Мал. 5.25. Заключення зрізів у бальзам.  

 

Для заключення предметне скельце зі зрізами дістають з ксилолу (де воно 

перебувало для просвітлення – див. попередній підрозділ) і кладуть на 

горизонтальну поверхню зрізами догори. За допомогою скляної палички або за 
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допомогою дозатора з ємності з розчиненим бальзамом чи синтетичним 

середовищем наносять прямо на зрізи невелику краплину бальзаму 

(мал. 5.25.А). Кількість нанесеного бальзаму повинна бути такою, щоб бальзам 

міг повністю покрити всі зрізи на предметному скельці, але він майже не 

повинен виступити за межі покривного скельця, яким буде накрито препарати. 

Потім беруть чисте покривне скельце, за потреби протирають від пилу і, 

тримаючи його за ребра лівою рукою, ставлять трохи лівіше від зрізів одним 

ребром на предметне скельце, притримуючи інший край пінцетом, 

препарувальною голкою чи іншим інструментом (мал. 5.25.Б). Після цього 

плавно опускають інший край покривного скельця на краплю бальзаму, яка 

рівномірно розтікається між покривним і предметним скельцями, слідкуючи, 

щоб не утворилися бульбашки повітря, і злегка притискують скляною 

паличкою (мал. 5.25.В). Якщо з’явилися бульбашки повітря, то їх видавлюють 

за межі покривного скельця, обережно натискуючи на покривне скельце 

пінцетом чи скляною паличкою. Слід пам’ятати, що предметне скельце дуже 

тонке, тому може легко зламатися. При всіх маніпуляціях з покривним 

скельцем його можна брати руками лише за ребра. Препарат залишають у 

горизонтальному положенні до висихання, бажано під витяжною шафою. Через 

деякий час ксилол чи інший розчинник випарується, а бальзам чи синтетичне 

середовище затвердне. Після цього препарат можна перекласти у коробочку для 

зберігання, де він може зберігатися багато років.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Навіщо та як проводиться депарафінування парафінових зрізів перед їх 

забарвленням?  

2. Навіщо та як проводиться гідратація зрізів перед їх забарвленням?  

3. Навіщо проводиться забарвлення гістологічних препаратів?  

4. Які існують групи методів забарвлення гістологічних препаратів?  
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5. Охарактеризуйте оглядові методи забарвлення гістологічних препаратів.  

6. Охарактеризуйте спеціальні методи забарвлення гістологічних препаратів.  

7. Охарактеризуйте цитохімічні (гістохімічні) методи забарвлення 

гістологічних препаратів.  

8. Дайте загальну характеристику імуноцитохімічним (імуногістохімічним) 

методам забарвлення гістологічних препаратів.  

9. Яка різниця між простими і складниим методами забарвлення?  

10. Яка різниця між прогресивними і регресивними методами забарвлення?  

11. Автоматизація процесу забарвлення гістологічних препаратів. Стейнери.  

12. Опишіть хід роботи при забарвленні зрізів гематоксиліном Бемера та 

еозином.  

13. Опишіть хід роботи при забарвленні зрізів залізним гематоксиліном 

Генденгайна.  

14. Опишіть хід роботи при забарвленні зрізів нервової тканини за методом 

Ніссля.  

15. Опишіть хід роботи при імпрегнації нервової тканини нітратом срібла за 

методом Кахаля.  

16. Опишіть хід роботи при забарвленні зрізів сполучної та м’язової тканини за 

методом Ван-Гізона.  

17. Опишіть хід роботи при забарвленні зрізів орсеїном для виявлення 

еластичних волокон.  

18. Охарактеризуйте основні методи забарвлення мазків крові.  

19. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні білка за допомогою 

нінгідринової реакції.  

20. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні жирів суданом.  

21. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні слизу альциановим синім.  

22. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні глікогену за методом 

Беста.  

23. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні вуглеводів реактивом 

шифф-йодна кислота.  
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24. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні ДНК за методом 

Фельгена.  

25. Опишіть хід роботи при гістохімічному виявленні ДНК та РНК за методом 

Браше.  

26. Виявлення бактерій на мазках шляхом фарбування по Граму.  

27. Виявлення бактерій на зрізах модифікованим методом фарбування по 

Граму.   

28. Виявлення бактерій на гістологічних зрізах та мазках шляхом фарбування 

метиленовим синім по Лефлеру.  

29. Дайте характеристику імунофлуоресцентним методам забарвлення.  

30. Опишіть хід роботи при проведенні імунофлуоресцентного забарвлення 

препарату.  

31. Дайте характеристику імунопероксидазним методам забарвлення.  

32. Опишіть хід роботи при проведенні імунопероксидазного забарвлення 

препарату.  
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ЧАСТИНА  Ⅱ:  МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО  ТА 

ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ МІКРОПРЕПАРАТІВ   

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕТОДІВ АНАЛІЗУ МІКРОПРЕПАРАТІВ 

 

Цитологічний аналіз – це процес отримування з цитологічного препарату 

кількісної та якісної інформації.  

Існує декілька різновидів цитологічних та гістологічних препаратів: зріз, 

мазок, суспензія, відбиток, репліка, скол та інші (мал. ІІ.1).  

 

 

цитологічний, гістологічний 

мікропрепарат 

зріз 

мазок 

відбиток 
репліка 

суспензія 

 

Мал. ІІ.1. Типи гістологічних препаратів.  

 

Найпоширенішим типом цитологічних та гістологічних препаратів є зріз. 

Необхідно завжди пам’ятати, що в процесі виготовлення зрізів відбувається 

редукція числа вимірів досліджуваного об’єкта. Тобто, зріз N-мірної структури 

має (N–1) вимірів. Відповідно, вірно й зворотне: елемент гістологічного зрізу, 

що має N вимірів, відповідає (N+1)-мірному об’єкту в досліджуваному зразку 

тканини. Так, об’ємна структура на зрізі буде представлена площиною перерізу, 
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площина – лінією; лінія – крапкою (мал. ІІ.2). Пам’ятаючи про це правило, 

можна правильно і швидко ідентифікувати на гістологічному зрізі ту чи іншу 

структуру.  

 

п  л  о  щ  и  н  а     з  р  і  з  а

 

Мал. ІІ.2. Правило редукції числа вимірів.  

 

Реальність 3-вимірної організації цитологічних та гістологічних об’єктів 

можна враховувати (група стереометричних методів) або не враховувати (група 

планіметричних методів).  

Планіметричні методи – це методи вимірювання елементів тканин чи 

клітин на зрізах при ігноруванні просторових (3-мірних) властивостей останніх. 

Планіметричними методами можна вимірювати: 1) кількість певних структур 

(абсолютну, відносну, питому (на одиницю площі)); 2) лінійні розміри (діаметр, 

висота, ширина, товщина і т.п); 3) площу перерізу певних структур; 4) оптичну 

щільність (густину).  

Стереометричні методи – це комплекс спеціалізованих методів, що 

дозволяють одержувати 3-мірну інформацію про об’єкт на підставі аналізу його 

2-мірних зрізів чи проекцій. Математичну основу стереології складають теорія 

імовірності й аналітична геометрія. Стереометричними методами можна 

вимірювати такі параметри як: 1) об’єми і співвідношення об’ємів; 2) площа 
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поверхні на одиницю об’єму та абсолютна площа поверхні; 3) довжина на 

одиницю об’єму та абсолютна довжина; 4) число частинок на одиницю об’єму 

та їх абсолютна кількість; 5) розмірні розподіли частинок; 6) кривизна 

поверхні; 7) орієнтація частинок; 8) форма частинок.  

Однак для здійснення всіх цих вимірів препарати повинні відповідати 

відповідним вимогам: 1) досліджувані об’єкти повинні бути випадковим чином 

розподілені в 3-мірному просторі; 2) об’єкти повинні бути добре визначені і 

представлені одним зрізом; 3) розмір частинок повинен бути малим у 

порівнянні з загальним досліджуваним об’ємом; 4) зрізи повинні бути тонкими 

і випадково орієнтованими. 

Для визначення просторового вигляду певних цитологічних структур 

застосовується також тривимірна реконструкція серійних зрізів. Тривимірна 

реконструкція – це комплекс методів, які дозволяють відновити просторовий 

вигляд тих чи інших мікроскопічних структур на основі їхніх серійних зрізів. З 

цією ж метою може застосовуватися і конфокальна мікроскопія.  
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РОЗДІЛ 6 

ПЛАНІМЕТРИЧНІ МЕТОДИ  

МОРФОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Планіметричні методи – це методи вимірювання елементів тканин чи 

клітин на зрізах при ігноруванні просторових (3-мірних) властивостей останніх.  

Планіметричними методами можна вимірювати: 1) кількість певних 

структур (абсолютну, відносну, питому (на одиницю площі)); 2) лінійні розміри 

(діаметр, висота, ширина, товщина і т.п); 3) площу перерізу певних структур; 4) 

оптичну щільність (густину).  

Перш ніж перейти до розгляду конкретних планіметричних методів 

морфометричних досліджень, розглянемо специфічне обладнання, яке для 

цього використовується.  

 

 

6.1. Окуляр-мікрометри, об’єкт-мікрометри, морфометричні тест-системи.  

 

Окуляр-мікрометри призначені для вимірювання лінійних розмірів 

мікроскопічних об’єктів. Вони являють собою своєрідні насадки, які 

встановлюються замість окуляра на тубус мікроскопа. Існує два основних 

різновиди окуляр-мікрометрів: звичайний і гвинтовий.  

Звичайний окуляр-мікрометр є більш простим і зовні схожий на окуляр 

мікроскопа (мал. 6.1.А). Всередину такого окуляра вмонтовано мікрометричну 

шкалу (мал. 6.1.Б). Принцип вимірювання таким окуляр-мікрометром 

заключається у підрахункові кількості поділок мікрометричної шкали, що 

потрапляють в профіль вимірюваного мікроскопічного об’єкта і переведенні їх 

у лінійний розмір в мікрометрах. Детально проведення вимірювань звичайним 

окуляр-мікрометром описане нижче (див. підрозділ 6.7).  
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Б. А. 

 

Мал. 6.1. Звичайний окуляр-мікрометр: А – зовнішній вигляд, Б – 

мікрометрична шкала в полі зору мікроскопа.  

 

 

 0   1   2   3   4   5   6   7   8 

Б. А. 

 

Мал. 6.2. Гвинтовий окуляр-мікрометр: А – зовнішній вигляд, Б – поле 

зору.  

 

Гвинтовий окуляр-мікрометр є дещо складнішим. Він також 

встановлюється на мікроскоп замість окуляра. Основними частинами 

гвинтового окуляр-мікрометра є окуляр, мікрометрична шкала (вмонтована 

всередину окуляра, показує сотні), барабан (показує десятки і одиниці) 

(мал. 6.2.А). В полі зору такого окуляр-мікрометра видно нерухому 

мікрометричну шкалу і рухомі перехрещені лінії та подвійну лінію (мал. 6.2.Б). 
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Перехрещені лінії та подвійна лінія  при обертанні барабана переміщуються 

вправо або вліво. Проведення вимірювань лінійних розмірів мікроскопічних 

об’єктів з допомогою гвинтового окуляр-мікрометра описано нижче (див. 

підрозділ 6.7).  

Об’єкт-мікрометри (або предмет-мікрометри) служать для калібровки 

морфометричних приладів, для визначення коефіцієнтів переводу результатів 

морфометричних вимірів з умовних одиниць в одиниці системи СІ (наприклад, 

у мікрометри). Існує об’єкт-мікрометр у вигляді мікрометричної шкали і 

об’єкт-мікрометр у вигляді мікроскопічних геометричних фігурок.  

Об’єкт-мікрометр у вигляді мікроскопічних геометричних фігурок являє 

собою предметне скельце з нанесеними на нього геометричними фігурками 

мікроскопічних розмірів (кругами, прямокутниками, трикутниками і т.п) 

(мал. 6.3). У формулярі, що додається до цього об’єкт-мікрометра, зазначені 

різні розміри цих фігурок (площа, висота і ширина для прямокутника; площа і 

діаметр для круга; тощо).  

 

 

 

Мал. 6.3. Об’єкт-мікрометр.  

 

Щоб відкалібрувати окуляр-мікрометр чи інший морфометричний 

прилад, потрібно встановити об’єкт-мікрометр замість препарата на 

предметний столик мікроскопа і знайти в полі зору мікроскопа одну з 
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мікроскопічних фігурок. При цьому режим збільшення мікроскопа повинен 

бути таким самим, який був використаний при вимірюванні структур 

препарата. Наприклад, якщо вимірювання проводились з використанням 

об’єктива з кратністю збільшення 40 і окуляра з кратністю збільшення 10, то 

цей же об’єктив і цей же окуляр повинні бути використані і при роботі з об’єкт-

мікрометром. Як правило, вибирають фігурку, яка за формою та розмірами 

найбільше нагадує об’єкт дослідження (структури цито- гістологічного 

препарата, розміри яких вимірюються); це дозволяє зменшити похибки. Потім 

слід виміряти розмір цієї фігурки таким самим способом, яким вимірювались 

структури цито- гістологічного препарата. Наприклад, якщо вимірюються 

діаметри ядер клітин, то потрібно вибрати один з кругів (той, що найближче за 

розміром до вимірюваних клітинних ядер) і виміряти діаметр цього круга. 

Якщо вимірюються площі перерізів ядер клітин, то потрібно вибрати один з 

кругів (той, що найближче за розміром до вимірюваних клітинних ядер) і 

виміряти площу цього круга. Детальніше методики калібровки 

морфометричних приладів описані в підрозділах, присвячених вимірюванням 

тих чи інших морфометричних параметрів.  

Щоб визначити коефіцієнт перерахунку для морфометричної 

комп’ютерної програми, як і в попередньому випадку, потрібно встановити 

об’єкт-мікрометр замість препарата на предметний столик мікроскопа 

морфометричної установки; знайти в полі зору мікроскопа фігурку, яка за 

формою та розмірами найбільше нагадує об’єкт дослідження; зробити за 

допомогою фото-відеокамери морфометричної установки цифрову 

мікрофотографію цієї фігурки і занести її в пам’ять комп’ютера. При цьому 

режим збільшення мікроскопа та роздільна здатність цифрової мікрофотографії 

повинні бути такими самими, які були використані при вимірюванні структур 

препарата. Наприклад, якщо фотографування об’єктів дослідження 

проводилось з використанням об’єктива з кратністю збільшення 90 і окуляра з 

кратністю збільшення 15, то цей же об’єктив і цей же окуляр повинні бути 

використані і при роботі з об’єкт-мікрометром. Так само, якщо збереження цих 
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мікрофотографій робилось з роздільною здатністю 150 пікселів на сантиметр, 

то з такою ж роздільною здатністю слід зробити цифрову мікрофотографію 

фігурки об’єкт-мікрометра. Потім у відповідній морфометричній програмі слід 

провести відповідні виміри цієї фігурки і визначити коефіцієнт перерахунку 

(детальніше див. підрозділи, присвячені роботі з морфометричними 

програмами і вимірюванню конкретних морфометричних параметрів за 

допомогою морфометричних програм).  

Об’єкт-мікрометр у вигляді мікрометричної шкали являє собою 

предметне скельце з нанесеною на нього мікроскопічною лінійкою, ціна 

поділки якої становить 1 мкм. Такий об’єкт-мікрометр також використовується 

для калібровки морфометричних приладів (наприклад, для визначення діаметра 

поля зору мікроскопа, для визначення довжини ліній чи кіл у морфометричній 

тест-системі). Щоб визначити, наприклад, діаметр поля зору мікроскопа, 

потрібно встановити даний об’єкт-мікрометр замість препарата, знайти в полі 

зору мікроскопа мікрометричну лінійку, встановити її в екваторіальній площині 

поля зору мікроскопа і підрахувати кількість поділок цієї лінійки, що проходять 

через поле зору мікроскопа. Це і буде діаметр поля зору мікроскопа для 

обраного режиму збільшення. Подібним чином проводиться калібровка і в 

інших випадках.  

Морфометричні тест-системи призначені для визначення тих чи інших 

морфометричних розмірів планіметричними та стереометричними методами. 

Морфометричні тест-системи виготовляються зі скла чи іншого прозорого 

матеріалу, на цей матеріал наносяться певні графічні структури (квадратики, 

рівномірно розташовані точки, паралельні лінії, концентричні кола, тощо), і 

далі вони вмонтовуються в об’єктив мікроскопа (див. мал. 6.55., 6.73.А, Б). 

Детально проведення вимірювань з їх допомогою описано у підрозділах 6.8., 

6.9., 7.1., 7.2..  
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6.2. Сучасні комп’ютеризовані морфометричні установки.  

 

З розвитком ком’ютерної та фото- відео- техніки вони стали 

застосовуватись і для проведення морфометричних досліджень. Перші 

комп’ютеризовані морфометричні установки, що були створені у 70-х – 80-х 

роках ХХ ст. складались з мікроскопа, аналогової відеокамери, аналогово-

цифрового перетворювача і ЕОМ (мал. 6.4). Зображення з мікроскопа 

реєструвалося відеокамерою, переводилось у цифрову форму за допомогою 

аналогово-цифрового перетворювача і передавалось на екран ЕОМ. Далі за 

допомогою ЕОМ на цьому зображенні можна було проводити певні 

морфометричні вимірювання.  

 

 

Мал. 6.4. Напівавтоматичний цитоаналізатор «Інтеграл-2МТ».  

 

Ще один підхід – це за допомогою фотонасадки до мікроскопа отримати 

звичайну мікрофотографію. Далі цю мікрофотографію за допомогою сканера 

перевести у цифрову форму і зберегти як рисунок у пам’ять комп’ютера. Потім 

за допомогою спеціальних програм (наприклад, ImageJ, Scion Image, тощо) 
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провести необхідні вимірювання.  

 

 

Мал. 6.5. Морфометрична установка фірми «Zeiss».  

 

 

Мал. 6.6. Морфометрична установка фірми «Olympus».  
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Сучасні комп’ютеризовані морфометричні установки складаються з 

мікроскопа, цифрової фото-відеокамери і комп’ютера (мал. 6.5., 6.6). Цифрова 

відеокамера монтується до тубуса мікроскопа і, в свою чергу, за допомогою 

USB-порта приєднується до комп’ютера. Для управління процесом зйомки 

мікропрепаратів та збереження зображень створені спеціальні комп’ютерні 

програми, наприклад, Scope Photo.  

Головне вікно програми Scope Photo після її завантаження має наступний 

вигляд (мал. 6.7). Щоб вмикнути відеокамеру, потрібно натиснути піктограму з 

зображенням відеокамери (мал. 6.8 – вказано стрілкою). Після вмикання 

відеокамери можна, переміщуючи препарат по предметному столику 

мікроскопа, вибирати необхідні для подальших вимірів ділянки 

мікропрепарата. Щоб сфотографувати обрану ділянку мікропрепарата, 

необхідно натиснути піктограму з зображенням фотоапарата (мал. 6.9 – вказано 

стрілкою). 

 

 

Мал. 6.7. Ярлик та головне вікно програми Scope Photo.  

 

 

Мал. 6.8. Вмикання відеокамери у програмі Scope Photo.  

 

В програмі Scope Photo існує можливість вибору роздільної здатності 

мікрофотографії. Для цього слід обрати пункт меню Setup / Video Stream Format 

і у вікні, що при цьому відкриється, поставити відмітку проти обраної 
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роздільної здатності (мал. 6.10). Також у програмі Scope Photo (пункт меню 

Setup / Video Source Property) існує можливість регулювати яскравість/контраст 

(пункт меню Color у вікні, що відкривається), кольоровий баланс у системі RGB 

(пункт меню White Balance у вікні, що відкривається), час експозиції (пункт 

меню Exposure у вікні, що відкривається) (мал. 6.12).  

 

 

Мал. 6.9. Зйомка мікрофотографій у програмі Scope Photo.  

 

За допомогою програми Scope Photo можна також знімати 

відеофрагменти (пункт меню Capture / Start Capture Video – щоб розпочати 

зйомку відео та пункт меню Capture / Stop Capture Video – щоб зупинити 

зйомку відео) (мал. 6.11).  

Збереження мікрофотографій можливе у будь-яких графічних форматах: 

JPEG, BMP, TIFF тощо.  

Далі ці цифрові мікрофотографії можуть бути використані для 

проведення морфометричних вимірів на них з допомогою відповідних 

морфометричних програм (наприклад, ImageJ, Scion Image).  
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Мал. 6.10. Вибір роздільної здатності мікрофотографій у програмі Scope 

Photo.  

 

 

Мал. 6.11. Зйомка відео у програмі Scope Photo.  
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Мал. 6.12. Регулювання параметрів зйомки у програмі Scope Photo.  

 

 

6.3. Комп’ютерна програма для морфометричних вимірів ImageJ.  

 

Комп’ютерна програма для морфометричних вимірів ImageJ створена 

Національним Інститутом Здоров’я США і є у вільному доступі (мал. 6.13).  
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Мал. 6.13. Ярлик та головне меню морфометричної програми ImageJ.  

 

Головне меню цієї програми містить такі пункти: File, Edit, Image, 

Process, Analyse, Plugins, Window, Help (мал. 6.14). Пункт меню File 

призначений для роботи із файлами: відкривання, закривання, збереження 

файлів, створення нових, тощо (мал. 6.15). Пункт меню Edit служить для роботи 

з фрагментами мікрофотографії: їх копіювання, вирізання, тощо (мал. 6.16). 

Цей пункт меню використовується рідко, оскільки для редагування 

мікрофотографій найчастіше використовується програма Photoshop. Пункти 

меню Image та Process мають ряд можливостей для обробки цілих 

мікрофотографій та їх груп (використовуються рідко). Дуже важливим є пункт 

меню Analyse, який служить для проведення морфометричних вимірювань та 

має деякі можливості для первинного аналізу результатів вимірів. Пункт меню 

Plugins містить ряд макросів (з можливістю створення власних), утиліт та 

деяких інших можливостей (використовується рідко). Пункт меню Window дає 

змогу змінювати загальний вигляд вікон, переключатися між вікнами і т.п.. 



 

134 
 

Пункт меню Help призначений для виклику допомоги (інформації про програму 

ImageJ, інструкцій по роботі з даною програмою, пошуку шляхів вирішення 

проблемних ситуацій і т.п).  
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Мал. 6.14. Характеристика головного меню морфометричної програми 

ImageJ.  

 

 

Мал. 6.15. Пункт меню File для роботи з файлами програми ImageJ.  
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Мал. 6.16. Пункт меню Edit програми ImageJ.  

 

В другому ряді головного меню міститься ряд піктограм (на малюнку 

6.14. позначені цифрами від 1 до 21). Частина цих піктограм має відношення до 

процесу вимірювання, частина – до редагування мікрофотографій та 

маніпулювання з ними.  

Під час вимірювання необхідно обводити контури вимірюваних структур 

(див. нижче). Для цього служать піктограми 1–7 (мал. 6.14). Піктограма № 1 (у 

вигляді прямокутника) призначена для виділення прямокутного фрагмента 

мікрофотографії, піктограма № 2 (у вигляді кола) – для виділення округлого чи 

овального фрагмента мікрофотографії. Піктограми № 3 і № 4 дозволяють 

обводити замкнуті контури мікроскопічних структур будь-якої форми: 

піктограма № 3 (у вигляді багатокутника) дозволяє створювати обведення 

багатокутної форми, піктограма № 4 (у вигляді “серця”) дозволяє створювати 

обведення довільної форми. Піктограма № 5 (у вигляді лінії) служить для 

створення незамкнутих прямолінійних чи криволінійних обведень контурів 

мікроскопічних об’єктів при вимірюванні їхніх лінійних розмірів. Натиснувши 
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на червоний трикутник внизу піктограми № 5, отримаємо меню, в якому можна 

вибрати спосіб лінійного обведення: у вигляді прямої (Straight Lines), у вигляді 

ламаної лінії (Segmented Lines), або у вигляді кривої лінії довільної форми 

(Freehand Lines) (мал. 6.17). Піктограма № 6 призначеня для вимірювання кутів. 

Піктограма № 7 дозволяє створювати точкові обведення. Найчастіше 

використовуються наступні способи обведення: полігональний (багатокутний), 

вільний та різновиди лінійного (піктограми 3, 4 і 5). Існує можливість зміни 

кольору лінії обведення. Для цього потрібно вибрати пункт меню 

Edit / Options / Colors і у вікні, що при цьому відкриється, вибрати бажаний 

колір (мал. 6.18).  

 

Мал. 6.17. Різновиди лінійного обведення мікроскопічних об’єтів у 

програмі ImageJ.  

 

Інші піктограми служать для маніпулювання з мікрофотографією. 

Розглянемо найбільш уживані з них. Піктограма № 9 дозволяє робити написи 

на мікрофотографіях у вигляді текстового фрагмента, а піктограми №№ 16, 17, 

18, 19 – для нанесення відміток на мікрофотографію у вигляді точок, ліній, 

стрілок і т. п.. Ці інструменти подібні до відповідних інструментів програми 

Photoshop. Піктограма № 10 служить для збільшення масштабу мікрофотографії 

(буває корисним, якщо вимірювані структури на мікрофотографії є дуже 

дрібними), піктограма № 10 дозволяє переміщувати різні частини 

мікрофотографії в межах її вікна (буває корисним, якщо мікрофотографія має 

розміри, більші за екран комп’ютера, а зменшення масштабу небажане через 

дрібні розміри вимірюваних структур). Остання піктограма (№ 21) дозволяє 
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відкривати додаткові піктограми з меню, яке при цьому відкривається.  

 

 

Мал. 6.18. Зміна кольору обведення у програмі ImageJ.  

 

Першим і дуже важливим етапом роботи з програмою ImageJ є її 

калібровка. Для цього за допомогою команди File / Open відкриваємо 

мікрофотографію еталонної фігурки (мал. 6.19). [Еталонну фігурку потрібно 

попередньо сфотографувати за допомогою морфометричної установки. Для 

цього на предметний столик мікроскопа потрібно встановити об’єкт-мікрометр; 

знайти в полі зору мікроскопа фігурку, яка за формою та розмірами найбільше 

нагадує мікроскопічні структури, розмір яких буде вимірюватись; і 

сфотографувати її за допомогою фотовідеокамери морфометричної установки. 

Режим збільшення мікроскопа і роздільна здатність цифрового зображення 

повинні бути такими самими, як у мікрофотографій мікроскопічних об’єктів, 

розміри яких будуть вимірюватись (див. підрозділ 6.1).] Після цього, 

використавши прямолінійне обведення (піктограма № 5), проводимо лінію 

вздовж діаметра, висоти чи ширини еталонної фігурки (жовта лінія на 
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мал. 6.19) (в нашому прикладі вибрано фігурку-круг і обведено її діаметр). 

Вибираємо пункт головного меню Analyse / Set Scale (мал. 6.20). Відкриється 

вікно, зображене на малюнку 6.21. В цьому вікні (у пункті Distance in Pixels) 

програма сама визначила значення обведеного діаметра у пікселах (в нашому 

прикладі на малюнку 6.21 ця величина становить 171 піксел).  Нам потрібно 

знайти у формулярі, що додається до об’єкт-мікрометра, діаметр еталонної 

фігурки в одиницях системи СІ і ввести його в пункт Known Distance (в нашому 

прикладі, 50 мкм), а в пункті Unit of Lenght слід вказати одиниці виміру (в 

нашому прикладі, мікрометри). Тепер програма може визначити, скільки 

пікселів на мікрофотографії відповідають одному мікрометру (так званий 

коефіцієнт перерахунку); це значення вона показує в пункті Scale (в нашому 

прикладі, 3,420 пікселів на мікрометр). Щоб програма запам’ятала це значення і 

використовувала його для морфометричних вимірів експериментальних 

об’єктів, потрібно поставити відмітку у пункті Global і натиснути OK 

(мал. 6.21).  

 

Мал. 6.19. Калібровка програми ImageJ: відкривання мікрофотографії 

еталонної фігурки і обведення її діаметра.   
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Мал. 6.20. Калібровка програми ImageJ: відкривання вікна для визначення 

коефіцієнта перерахунку.  

 

 

Мал. 6.21. Калібровка програми ImageJ: введення розміру еталонної 

фігурки в мікрометрах і отримання коефіцієнта перерахунку.  
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Мал. 6.22. Вибір морфометричних параметрів у програмі ImageJ.  

 

А. 

Б. 
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Після калібровки потрібно вибрати морфометричні параметри, які будемо 

вимірювати. Для цього вибираємо пункт головного меню 

Analyse / Set Measurements (мал. 6.22.А). Відкриється вікно з переліком 

морфометричних параметрів, які можуть вимірюватись програмою ImageJ 

(мал. 6.22.Б). Потрібно поставити відмітки проти тих морфометричних 

параметрів, які плануємо вимірювати. Наприклад, якщо плануємо вимірювати 

площу перерізу якоїсь мікроскопічної структури, то вибираємо пункт Area; 

якщо плануємо вимірювати той чи інший лінійний розмір (діаметр, довжину, 

ширину, висоту, довжину звивистої лінії і т.п), то вибираємо пункт Perimeter; 

якщо плануємо вимірювати оптичну щільність цілого мікропрепарата або 

якоїсь мікроскопічної структури на ньому, то вибираємо пункт 

Integrated Density (мал. 6.22.Б). Натискуємо OK.  

Тепер можна приступати до власне вимірювань. Відкриваємо файл з 

мікрофотографією, на якій потрібно проводити морфометричні виміри 

мікроскопічних структур. Залежно від вимірюваних параметрів та 

особливостей самих мікроскопічних об’єктів (їх форми, розташування, тощо) 

вибираємо один зі способів обведення контурів цих об’єктів (піктограми № 1 – 

№ 5 (див. мал. 6.14)). Обводимо відповідний контур і натискуємо в головному 

меню Analyse / Measure. Після першого виміру з’являється вікно з результатами 

морфометричних вимірів. Якщо бажаємо помітити дане обведення, то 

натискуємо Analyse / Label. Після проведення всіх необхідних вимірів цифрові 

результати копіюємо в програму, в якій будемо їх аналізувати (Excel, Statistica, 

тощо). Детально проведення морфометричних вимірів тих чи інших 

морфометричних параметрів з допомогою програми ImageJ описано у 

підрозділах, присвячених визначенню конкретних морфометричних параметрів 

(див. підрозділи 6.6.–6.10).  
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6.4. Підрахунок відносної кількості мікроскопічних об’єктів.  

 

Визначення кількості мікроскопічних об’єктів є однією з найпростіших 

задач планіметрії. Планіметричними методами, як правило, визначають не 

абсолютну, а відносну кількість, а також,– питому кількість на площині. 

Відносна кількість – це кількість мікроскопічних об’єктів певного різновиду до 

загальної кількості об’єктів даної категорії (наприклад, кількість клітин, що 

діляться по відношенню до загальної кількості клітин (мітотичний індекс)); або 

ж це співвідношення між різними різновидами мікроскопічних об’єктів 

(наприклад, співвідношення між різними типами лейкоцитів (лейкоцитарна 

формула)). Відносна кількість найчастіше визначається у процентах.  

Прикладом вимірювання відносної кількості є визначення на мазках крові 

людини лейкоцитарної формули. Лейкоцитарна формула являє собою 

процентне співвідношення між різними формами лейкоцитів (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1. Лейкоцитарна формула людини у нормі. 

 середнє 

значення 

межі нормальних 

коливань 

нейтрофіли юні, % 0,2 0–0,5 

нейтрофіли паличкоядерні, % 3,5 1–6 

нейтрофіли сегментоядерні, % 58 45–70 

еозинофіли, % 3 0–5 

базофіли, % 0,5 0–1 

лімфоцити, % 28,5 18–40 

моноцити, % 6 2–9 

 

Згадаємо, що лейкоцити поділяються на декілька груп (мал. 6.32). Ті 

лейкоцити, у цитоплазмі яких міститься специфічна зернистість, називаються 

зернистими (гранулоцитами). Відповідно до відмінностей у фарбуванні 

цитоплазматичної зернистості в цій групі виділяють три різновиди клітин: 
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нейтрофільні, еозинофільні (ацидофільні) і базофільні гранулоцити, або 

нейтрофіли, еозинофіли (ацидофіли) і базофіли. Нейтрофіли мають середні 

розміри (10–12 мкм) і округлу форму. Їхні гранули дрібні (0,2–0,4 мкм), при 

фарбуванні мазків за методом Романовського–Гімзи гранули забарвлюються в 

рожево-фіолетовий колір (мал. 6.32.– 3–5). За формою ядра (відповідно до віку 

клітини) розрізняють три види нейтрофілів: юні, паличко-ядерні і 

сегменто-ядерні. Юні нейтрофіли є наймолодшими формами, ядро в них має 

форму боба, їх кількість невелика і становить 0-0,5 % (мал. 6.32.– 3). Паличко-

ядерні нейтрофіли мають ядро у вигляді зігнутої палички або літери S, їх вміст 

– 1-6 % (мал. 6.32.– 4). Сегменто-ядерні нейтрофіли є зрілими формами, їхнє 

ядро складається з кількох сегментів (від 2 до 5, частіше 3–4), з’єднаних 

тонкими перетяжками (мал. 6.32.– 5). Еозинофіли мають середні розміри (12–

14 мкм) і округлу форму. Ядро найчастіше має сегментовану форму і 

складається з 2–3 сегментів. Гранули еозинофілів великі, оксифільні 

(ацидофільні) (тобто, фарбуються кислими барвниками) (мал. 6.32.– 6). На 

препаратах, забарвлених за методом Романовського-Гімзи, гранули еозинофілів 

забарвлюються еозином в яскраво-рожевий або червоний колір. Базофіли 

мають середні розміри (11–12 мкм) і округлу форму. Ядро найчастіше має 

сегментовану форму і як правило складається з 2 сегментів. В їх цитоплазмі 

містяться великі базофільні гранули, які при фарбуванні по Романовському-

Гімза забарвлюються метахроматично в пурпурно-фіолетовий колір (мал. 6.32.–

 7). Еозинофіли та базофіли проходять ті ж стадії розвитку, що й нейтрофіли, 

тобто існують юні, паличко-ядерні та сегменто-ядерні форми. Але, оскільки 

вміст цих клітин у крові невеликий, юні і паличко-ядерні форми еозинофілів та 

базофілів трапляються дуже рідко і при обчисленнях не відокремлюються від 

сегменто-ядерних форм. Незернисті лейкоцити (агранулоцити) 

характеризуються відсутністю специфічної зернистості в цитоплазмі і 

несегментованими ядрами (мононуклеарні). У групі агранулоцитів виділяють 

два різновиди клітин: лімфоцити і моноцити. Лімфоцити мають невеликі 

розміри (від 4,5 до 10 мкм) і округлу форму. Ядро в них округле і займає майже 
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всю клітину, цитоплазма вузьким обідком оточує ядро (мал. 6.32.– 8). 

Моноцити є найбільшими серед лейкоцитів (18-20 мкм на мазках), ядро в них 

найчастіше бобовидної форми (мал. 6.32.– 9).  
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Мал. 6.32. Мазок крові людини (мікропрепарат) (А) [із: Гистология. / Под 

ред. Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А. .– М.: Медицина, 1989] та схема 

мікроскопічної будови клітин крові людини (Б): 1 – еритроцит; 2 – тромбоцит; 

3 – юний нейтрофіл; 4 – паличкоядерний нейтрофіл; 5 – сегментоядерний 

нейтрофіл; 6 – еозинофіл (ацидофіл); 7 – базофіл; 8 – лімфоцит; 9 – моноцит.  

 

Співвідношення між окремими видами лейкоцитів (лейкоцитарна 

формула, лейкограма, імунограма) є цілком сталим у здорової людини (табл. 

6.1), тому воно має важливе діагностичне значення у медичній практиці і 

визначається при загальному аналізі крові.  

Для визначення на мазках крові лейкоцитарної формули ставимо 

препарат на предметний столик мікроскопа і знаходимо чітке зображення 

клітин крові мазка. Переміщуючи препарат по предметному столику 



 

145 
 

мікроскопа, ідентифіковуємо та підраховуємо всі лейкоцити, що трапляються в 

полі зору. Підрахувати слід 200 лейкоцитів. Оскільки при виготовленні мазка 

крові різні форми лейкоцитів неоднаково розміщуються по мазку, то 

переміщувати препарат по предметному столику слід зигзагоподібно 

(мал. 6.33), так, щоб захопити центральні і периферійні зони мазка.  

 

Мал. 6.33. Спосіб переміщення по мазку крові при підрахунку 

лейкоцитарної формули.  

 

Іншим прикладом вимірювання відносної кількості є визначення 

мітотичного індексу в меристемі корінця цибулі. Мітотичний індекс – це 

відношення кількості клітин, що діляться (тобто, перебувають на різних стадіях 

мітозу) до загальної кількості клітин. Це співвідношення виражають або в 

процентах (тобто, на 100 клітин), або в проміле (тобто, на 1000 клітин):  

100,%
.

=
заг

мітоз

N

N
MI                                                     (6.1) 

1000,
.

=
заг

мітоз

N

N
‰MI                                                   (6.2) 

де: MI, % – мітотичний індекс в процентах;  

MI, ‰ – мітотичний індекс в проміле;  

Nмітоз – кількість клітин, що діляться;  

Nзаг. – загальна кількість клітин.  

Можна підрахувати також % клітин на різних фазах мітозу. Згадаємо, що 

клітинний цикл поділяється на інтерфазу (період між поділами клітини) і 

власне поділ клітини (наприклад, мітоз). Інтерфаза поділяється на три періоди: 
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пресинтетичний, синтетичний і постсинтетичний. На стадії інтерфази в клітині 

чітко помітно ядро  (мал. 6.34.– і1), в ядрі знаходиться 1-2 ядерця  (мал. 6.34.–

 і2). Процес мітотичного поділу клітини поділяється на 4 фази: профазу, 

метафазу, анафазу і телофазу. На стадії профази відбувається конденсація 

хромосом (тому на місці ядра в такій клітині видно скупчення хромосом у 

вигляді темних нитчастих структур) (мал. 6.34.– п3), зникнення ядерець, 

руйнування ядерної оболонки, формування веретена поділу (мал. 6.34.– п). На 

стадії метафази хромосоми вишиковуються в екваторіальній площині 

(мал. 6.34.– м3), а нитки веретена поділу підходять до хромосом, або ж йдуть 

від полюса до полюса (мал. 6.34.– м4). На стадії анафази хромосоми 

розходяться до полюсів (мал. 6.34.– а3), рухаючись по ниткках веретена поділу  
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Мал. 6.34. Клітини кореневої меристеми цибулі на різних стадіях 

клітинного циклу: і – інтерфаза, п – профаза, м – метафаза, а – анафаза, т – 

телофаза; 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – хромосоми, 4 –веретено поділу, 5 – 

фрагмопласт (перегородка між двома новоутвореними клітинами).  

 

(мал. 6.34.– а4). На стадії телофази хромосоми деконденсуються  (мал. 6.34.–
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 т3), формується нова ядерна оболонка, нитки веретена поділу поступово 

розбираються (процес розборки розпочинається на полюсах і йде в напрямку до 

екватора, тому нитки веретена поділу найдовше залишаються саме в області 

екватора), в області екватора формується перегородка між новоутвореними 

клітинами (мал. 6.34.– т5).  

 

 

6.5. Підрахунок кількості об’єктів на одиницю площі.  

 

Питома кількість на площині – це кількість певних мікроскопічних 

структур на одиницю площі зріза. Вона вимірюється у шт./мкм2, шт./мм2 і т.п..  

Для підрахунку питомої кількості потрібно знати площу поля зору 

мікроскопа (при обраному збільшенні). Ця площа зазначена у формулярі до 

мікроскопа або ж визначається самостійно з допомогою об’єкт-мікрометра. При 

самостійному визначенні площі поля зору мікроскопа на предметний столик 

мікроскопа поміщаємо об’єкт-мікрометр. Об’єкт-мікрометр, який 

використовується в даному випадку, являє собою предметне скельце, на яке 

нанесено мікрометричну шкалу. За допомогою цієї шкали вимірюємо діаметр 

поля зору мікроскопа і за відомою формулою для площі круга: 
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(sо – площа круга, rо – радіус круга, dо – діаметр круга, π – число "пі") 

вираховуємо площу поля зору мікроскопа для даного збільшення.  

Для визначення кількості об’єктів на одиницю площі в полі зору 

мікроскопа підраховуємо кількість відповідних мікроскопічних об’єктів і 

ділимо отримане значення на площу поля зору мікроскопа:  

o

S
s

n
N =

 , де:                                           (6.3) 

NS – питома кількість на площині (кількість об’єктів на одиницю площі зріза);  
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n – кількість об’єктів у полі зору мікроскопа;  

so – площа поля зору мікроскопа.  

Наприклад, на малюнку 6.35 в полі зору мікроскопа площею 635000 мкм2 

знаходиться 15 волосин. Отже, кількість волосин на одиницю площі шкіри 

становить: 22 мм

шт24
мкм

шт 0,000024
635000

15
====

o

S
s

n
N .  

  

волосяні фолікули 

з волосинами 

 

Мал. 6.35. Підрахунок кількості волосин на одиницю площі шкіри.  

 

Так робимо деяку кількість разів, тобто, підраховуємо кількість об’єктів 

на одиницю площі в декількох полях зору мікроскопа і визначаємо середнє 

арифметичне.  

Може статися так, що частина об’єктів не повністю потраплятиме в поле 

зору мікроскопа. Зрозуміло, що якщо врахувати ці об’єкти, то отримаємо 

завищений результат, а якщо не врахувати, то результат буде занижений. Тому 

режим збільшення мікроскопа потрібно обрати такий, щоб розміри 

досліджуваних об’єктів були значно меншими за розмір поля зору мікроскопа. 

Це зменшить ймовірність неповного потрапляння досліджуваних об’єктів в 

поле зору мікроскопа. Наприклад, на малюнку 6.36 обраний режим збільшення 
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придатний для підрахунку кількості об’єктів-багатокутників, але не придатний 

для підрахунку кількості об’єктів-кругів. Для підрахунку кількості 

об’єктів-кругів на одиницю площі потрібно обрати менше збільшення 

мікроскопа.  

 

 

Мал. 6.36. Правильне і неправильне співвідношення між розміром 

об’єктів і розміром поля зору мікроскопа.  

 

Підрахунок кількості мікроскопічних об’єктів на одиницю площі 

необхідний для визначення їх абсолютної кількості та питомої кількості (тобто, 

кількості об’єктів на одиницю об’єму). З методиками визначення питомої та 

абсолютної кількості ми познайомимося пізніше (див. підрозділ 7.4).  

 

 

6.6. Вимірювання лінійних розмірів мікроскопічних об’єктів.  

 

Традиційним методом визначення лінійних розмірів мікроскопічних 

об’єктів є їх вимірювання за допомогою звичайного або гвинтового окуляр-

мікрометра.  

Вимірювання лінійних розмірів мікроскопічних об’єктів звичайним 
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окуляр-мікрометром: Як вже зазначалося вище, звичайний окуляр-мікрометр 

являє собою окуляр з вмонтованою в нього мікрометричною шкалою. На 

предметний столик мікроскопа поміщаємо препарат і за допомогою макро- та 

мікрогвинтів отримуємо чітке зображення мікропрепарату в полі зору 

мікроскопа. Щоб виміряти розмір мікроскопічної структури, потрібно підвести 

її лівий край під одну з перших поділок мікрометричної шкали. Далі слід 

підрахувати кількість поділок мікрометричної шкали, які знаходяться між лівим 

та правим краями цієї структури (в нашому прикладі на малюнку 6.37. – 40 

поділок).  
 

 

Мал. 6.37. Поле зору звичайного окуляр-мікрометра та проведення 

вимірювань з його допомогою.  

 

Після цього потрібно визначити ціну однієї поділки мікрометричної 

шкали. Для цього слід застосувати об’єкт-мікрометр. Об’єкт-мікрометр являє 

собою предметне скельце з нанесеними на нього геометричними фігурами 

(кругами, прямокутниками, трикутниками і т.п), розміри яких нам відомі. 

Поміщаємо об’єкт-мікрометр замість препарата на предметний столик 

мікроскопа, знаходимо в полі зору мікроскопа одну з фігурок (бажано вибрати 

фігурку, яка за формою і розмірами найбільше нагадує об’єкт дослідження). 

При цьому режим збільшення мікроскопа повинен бути таким самим, яким він 
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був при вимірюванні дослідного препарата (тобто, окуляр та об’єктив 

змінювати не можна!). Способом, описаним вище, визначаємо кількість поділок 

мікрометричної шкали, що знаходяться між лівим та правим краями фігурки. 

Оскільки розмір даної фігурки в мікрометрах нам відомий (він зазначений у 

формулярі, що додається до об’єкт-мікрометра), то ціну однієї поділки 

мікрометричної шкали можна визначити шляхом ділення розміру фігурки на 

кількість поділок мікрометричної шкали, що потрапили в її профіль. Тепер, 

щоб отримати розмір нашого мікроскопічного об’єкта в мікрометрах, потрібно 

помножити кількість поділок мікрометричної шкали, що потрапили в його 

профіль, на ціну однієї поділки даної шкали.  

Вимірювання лінійних розмірів мікроскопічних об’єктів гвинтовим 

окуляр-мікрометром: Гвинтовий окуляр-мікрометр встановлюється на 

світловий мікроскоп замість окуляра. Вигляд поля зору в цьому випадку 

зображено на мал. 6.38.  

 0   1   2    3   4    5   6   7    8

 

Мал. 6.38. Поле зору гвинтового окуляр-мікрометра.  

 

В складі гвинтового окуляр-мікрометра є барабан, на якому міститься 

шкала з поділками від 0 до 100. При обертанні барабана подвійна лінія і 

перехрещені лінії переміщуються в полі зору. Якщо поставити подвійну лінію 
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на одну з поділок в полі зору окуляр-мікрометра, то на барабані навпроти 

позначки буде цифра 0. Якщо зробити один повний оберт барабана, то подвійна 

лінія та перехрещені лінії перемістяться до сусідньої поділки в полі зору 

окуляр-мікрометра. Тобто, одна поділка в полі зору відповідає 100 поділкам на 

шкалі барабана.  
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Мал. 6.39. Вимірювання діаметра сім’яного канальца з допомогою 

гвинтового окуляр-мікрометра.  
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Щоб зробити виміри, на предметний столик поміщаємо препарат і за 

допомогою макро- та мікрогвинтів отримуємо чітке зображення 

мікропрепарату в полі зору мікроскопа. Знаходимо структуру, розмір якої слід 

виміряти (в прикладі, зображеному на малюнку 6.39, діаметр сім’яного 

канальця (вказано стрілкою)) і підводимо перехрест ліній (або подвійну лінію) 

на лівий край об’єкта (сім’яного канальця) (див. мал. 6.39.А). За допомогою 

шкали в полі зору, яка позначає сотні, та шкали на барабані окуляр-мікрометра, 

яка позначає десяті й одиниці, отримуємо деяке тризначне число (в нашому 

прикладі 072) (див. мал. 6.39.А). Потім підводимо перехрест ліній (або подвійну 

лінію) на правий край об’єкта (сім’яного канальця) (див. мал. 6.39.Б) і 

способом, описаним вище, отримуємо друге число (в нашому прикладі 538). 

Далі від другого числа віднімаємо перше і отримуємо розмір вимірюваного 

об’єкта (в нашому прикладі, сім’яного канальця) в так званих барабанних 

одиницях (538–072=466).  

Для переводу розмірів виміряної структури, виражених в барабанних 

одиницях, в розміри, виражені в одиницях системи СІ – метри, міліметри, 

мікрометри, нанометри тощо, потрібно визначити ціну однієї поділки барабана. 

Для цього використовується об’єкт-мікрометр – предметне скельце з 

нанесеними на нього геометричними фігурами (кругами, прямокутниками, 

трикутниками і т.п), розміри яких зазначені у формулярі, що додається до 

об’єкт-мікрометра. Вимірюємо способом, описаним вище (див. мал. 6.39) 

розмір фігури, яка за формою і розмірами приблизно нагадує досліджувану 

структуру. При цьому режим збільшення мікроскопа (тобто, використаний 

об’єктив і окуляр) повинен бути таким самим, як при вимірюванні дослідної 

структури! Отримуємо розмір цієї фігури, виражений в барабанних одиницях. 

У формулярі дивимось розмір фігури, виражений в мікрометрах. Поділивши 

число, яке виражає розмір фігури в мікрометрах на число, яке виражає розмір 

фігури в барабанних одиницях, отримуємо коефіцієнт перерахунку, на який 

потрібно помножити виміряні розміри досліджуваних структур. Наприклад, 
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виміряний розмір фігури становить 350 барабанних одиниць, а у формулярі 

зазначено, що її розмір становить 87,5 мкм. Ділимо 87,5 на 350 і одержуємо 

коефіцієнт 0,25. Отже, реальний розмір сім’яного канальця, який в нашому 

прикладі становить 466 барабанних одиниць, дорівнює: 

466 б.о.×0,25=116,5 мкм.  

Вимірювання лінійних розмірів мікроскопічних структур за 

допомогою комп’ютерної програми ImageJ: Незалежно від програми, що 

буде використана для проведення морфометричних вимірювань, спершу 

потрібно отримати цифрові мікрофотографії вимірюваних об’єктів. Для цього 

служать вже згадувані вище морфометричні установки. Основними 

структурними частинами такої установки є мікроскоп, цифрова фотокамера та 

комп’ютер. Зображення з мікроскопа фотографується і переводиться у цифрову 

форму цифровою фотокамерою, після чого заноситься у пам’ять комп’ютера і 

зберігається за допомогою спеціальної програми (наприклад, Scope Photo). При 

цьому важливо, щоб всі мікрофотографії з однієї дослідної серії були отримані 

не лише при однаковому режимі збільшення мікроскопа, а й збережені з 

однаковою роздільною здатністю (тобто, повинні мати однакову кількість 

пікселів на см). Деталі роботи з морфометричними установками див. у 

підрозділі 6.2.  

Після того, як виготовлено достатню кількість цифрових 

мікрофотографій, можна приступати до вимірів. Для цього завантажуємо 

програму ImageJ. Перш за все, слід відкалібрувати програму (тобто, визначити 

коефіцієнт перерахунку) (див. підрозділи 6.1 та 6.3., мал. 6.19.–6.21). Після 

того, як програма ImageJ визначила і запам’ятала коефіцієнт перерахунку, 

потрібно вказати, що будемо вимірювати лінійні розміри. Для цього за 

допомогою команди Analyse / Set Measurements відкриваємо вікно з переліком 

морфометричних параметрів. В цьому вікні ставимо відмітку проти параметра 

Perimeter (мал. 6.40). Після цього слід вибрати інструмент, яким будемо 

обводити контури вимірюваних структур, натиснувши на відповідну 

піктограму (піктограми № 3, № 4 або № 5 (див. мал. 6.14)) (наприклад, на 
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мал. 6.41. для обведення контурів вимірюваних структур вибрано криву лінію 

довільної форми).  

Далі відкриваємо звичайним способом (командою File / Open) 

мікрофотографію, на якій слід проводити виміри (в нашому прикладі, 

поперечний зріз шкіри, на якому будемо вимірювати її довжину) (мал. 6.42). 

Потім обводимо контур мікроскопічної структури, лінійний розмір якої 

потрібно виміряти (мал. 6.43). Щоб виміряти довжину обведеного контура, 

натискуємо Analyse / Measure (мал. 6.44). У вікні Results має з’явитись 

результат виміру (мал. 6.44). Щоб під час майбутнього аналізу результатів 

морфометричних вимірів була можливість співставити кожен отриманий 

результат зі структурою мікропрепарата, з якої цей результат був отриманий, 

бажано помітити щойно виміряну структуру. Для цього натискуємо 

Analyse / Label (мал. 6.45). Обведення змінює свій колір і поряд з цим 

обведенням з’являється його порядковий номер (під цим же номером у вікні 

Results знаходиться цифровий результат цього виміру) (мал. 6.45).  

 

 

Мал. 6.40. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: вибір 

морфометричного параметра.  
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Мал. 6.41. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: вибір 

інструмента для вимірювання.  

 

 

Мал. 6.42. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: відкривання 

цифрової мікрофотографії.  
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Мал. 6.43. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: обведення 

контура шкіри (лінія пурпурного кольору).  

 

 

Мал. 6.44. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: вимірювання.  
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Мал. 6.45. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: мічення.  

 

 

Мал. 6.46. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: копіювання 

результатів вимірів.  
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Мал. 6.47. Вимірювання довжини шкіри програмою ImageJ: видалення 

результатів вимірів.  

 

Після того, як зроблено потрібну кількість вимірів, їх результати потрібно 

зберегти. Для цього у вікні Results (не у головному вікні програми ImageJ !) 

потрібно вибрати команду Edit / Copy (мал. 6.46). Потім ці результати потрібно 

вставити у програму, в якій плануємо їх зберігати та аналізувати (наприклад, у 

програму Excel, у програму Statistica). Щоб видалити збережені результати 

попередніх вимірів і очистити таким чином місце для наступних вимірів, 

потрібно виділити ці результати і вибрати у вікні Results команду Edit / Clear 

(мал. 6.47). Якщо в ході вимірів випадково зроблено помилковий вимір, то його 

можна видалити цією ж командою (тобто, виділяємо помилковий вимір і 

натискуємо Edit / Clear).  
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6.7. Визначення площі перетину мікроскопічних структур. 

 

Традиційними методами площа перетину мікроскопічної структури може 

бути визначена за допомогою наступних методів: 1) планіметричного методу; 

2) методу точкового рахунку; 3) методу лінійного інтегрування. В кожному з 

цих методів використовуються так звані морфометричні тест-системи. 

Морфометричні тест-системи виготовляються зі скла чи іншого прозорого 

матеріалу, на цей матеріал наносяться певні графічні структури, і далі вони 

вмонтовуються в об’єктив (детальніше див. підрозділ 6.1). Крім того, площа 

перерізу мікроскопічних структур може бути виміряна за допомогою 

комп’ютерних програм ImageJ та Scion Image.  

Вимірювання площі перерізу мікроскопічних структур 

планіметричним методом: В цьому методі використовується морфометрична 

тест-система у вигляді рівномірно розміщених квадратиків (мал. 6.55.А). 

Сутність методу полягає в тому, що якщо на площину спостереження накласти 

суму рівномірно розміщених квадратиків, то відношення кількості квадратиків, 

які потрапили на вимірюваний об’єкт, до загального числа квадратиків 

дорівнює питомій площі об’єкта. Тобто, підраховуємо кількість квадратиків, які 

повністю або більша частина яких потрапила на вимірювану структуру. Для 

більшої точності вимірів розміри квадратиків повинні бути суттєво меншими за 

розміри вимірюваних структур. Орієнтація об’єктів не впливає на результат 

вимірів.  

Таким чином, щоб виміряти площу якоїсь мікроскопічної структури 

планіметричним методом, в окуляр мікроскопа вмонтовуємо морфометричну 

тест-систему у вигляді квадратиків. На предметний столик мікроскопа 

поміщаємо препарат і за допомогою макро- та мікрогвинтів отримуємо чітке 

зображення мікропрепарату в полі зору мікроскопа. Знаходимо структуру, 

площу якої слід виміряти (в прикладі, зображеному на малюнку 6.56, це 

апікальна площа поверхні клітини мезотелію, що вказана стрілкою). 

Підраховуємо кількість квадратиків, які повністю або більша частина яких 
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потрапила на вимірювану структуру. Наприклад, на малюнку 6.56 в профіль 

вивчаємої клітини мезотелію повністю або більшою своєю частиною потрапили 

квадратики: 4І, 5И, 5І, 5К, 5Л, 5М, 6И, 6І, 6К, 6Л, 6М, 6Н, 7И, 7І, 7К, 7Л, 7М, 

7Н, 8И, 8І, 8К, 8Л, 8М, 8Н, 9І, 9К, 9Л, 9М. Тобто, всього в профіль клітини в 

нашому прикладі потрапило 28 квадратиків.  

 

А

В

Б

 

Мал. 6.55. Морфометричні тест-системи для вимірювання площі перерізу 

мікроскопічної структури різними методами: А) планіметричним методом; Б) 

методом точкового рахунку; В) методом лінійного інтегрування.  

 

Далі потрібно визначити площу одного квадратика. Для цього 

застосовується об’єкт-мікрометр, який являє собою предметне скельце з 
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нанесеними на нього геометричними фігурками (кругами, прямокутниками, 

трикутниками і т.п). Розміри цих фігурок зазначені у формулярі, що додається 

до об’єкт-мікрометра. Ставимо в поле зору фігурку, яка за формою і розмірами 

приблизно нагадує досліджувану структуру. Підраховуємо кількість 

квадратиків, що потрапили в профіль цієї фігурки. У формулярі дивимось 

площу цієї фігурки, виражену в квадратних мікрометрах. Поділивши площу 

фігурки, виражену в квадратних мікрометрах, на кількість квадратиків, що 

потрапили в профіль цієї фігурки, отримуємо площу одного квадратика. Тепер 

всі виміри потрібно помножити на вищеотриману площу одного квадратика. 

Наприклад, в профіль фігурки потрапило 35 квадратиків, а у формулярі 

зазначено, що її площа становить 311,5 мкм2. Ділимо  311,5 мкм2 на 35 

квадратиків і одержуємо, що площа одного квадратика становить 8,9 мкм2. 

Отже, якщо в нашому прикладі в профіль вивчаємої клітини мезотелію 

потрапило 28 квадратиків, то площа її апікальної поверхні становить: 

28×8,9=249,2 мкм2.  

  

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М НО П Р С Т 
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Мал. 6.56. Вимірювання апікальної площі поверхні клітин мезотелію 

планіметричним методом.  



 

163 
 

 

Вимірювання площі перерізу мікроскопічних структур методом 

точкового рахунку: При вимірюванні площі методом точкового рахунку 

використовується морфометрична тест-система у вигляді рівномірно 

розміщених точок (мал. 6.55.Б). Сутність методу полягає в тому, що якщо на 

площину спостереження накласти суму рівномірно розміщених точок, то 

відношення кількості точок, які потрапили на вимірюваний об’єкт, до 

загального числа точок, дорівнює питомій площі об’єкта. Орієнтація об’єктів не 

впливає на результат вимірів. Тобто, потрібно підрахувати кількість точок, що 

потрапили в профіль вимірюваної структури. При цьому розміри точок повинні 

бути суттєво меншими за розміри досліджуваних об’єктів. Далі подібно до 

планіметричного методу, потрібно визначити за допомогою об’єкт-мікрометра 

площу, що припадає на одну точку.  

Вимірювання площі перерізу мікроскопічних структур методом 

лінійного інтегрування: При вимірюванні площі методом лінійного 

інтегрування використовується морфометрична тест-система у вигляді 

паралельних ліній з поділками (мал. 6.55.В). Сутність методу полягає в тому, 

що якщо на площину спостереження накласти систему паралельних ліній, то 

відношення сумарної довжини відрізків ліній, які потрапили на вимірюваний 

об’єкт, до загальної довжини ліній, дорівнює питомій площі об’єкта. При цьому 

ціна поділки лінії повинна бути суттєво меншою за розміри досліджуваних 

об’єктів. Орієнтація об’єктів не впливає на результат вимірів.  

Вимірювання площі перерізу мікроскопічних структур за допомогою 

комп’ютерної програми ImageJ: Спочатку потрібно за допомогою 

морфометричної установки виготовити достатню кількість цифрових 

мікрофотографій мікроскопічних об’єктів, площу яких плануємо вимірювати 

(детальніше див. підрозділ 6.2).  

Потім приступаємо до роботи з програмою ImageJ. Перед початком 

вимірів програму потрібно відкалібрувати (командою Analyse / Set Scale) за 

допомогою мікрофотографії еталонної фігурки, сфотографованої з об’єкт-
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мікрометра (детальніше див. підрозділи 6.1 та 6.3., мал. 6.19.–6.21). Програма 

повинна визначити і запам’ятати коефіцієнт перерахунку.  

Далі командою Analyse / Set Measurements відкриваємо вікно з переліком 

морфометричних параметрів, які може вимірювати програма ImageJ. Оскільки 

плануємо вимірювати площу перерізу мікроскопічних структур, то вибираємо 

параметр Area (мал. 6.57).  

Потім вибираємо спосіб обведення мікроскопічних об’єктів, натиснувши 

на відповідну піктограму (№ 1–№ 4) (мал. 6.14). Найчастіше використовується 

обведення у вигляді багатокутника (піктограма № 3), або довільної форми 

(піктограма № 4). Піктограма № 5, яка дозволяє створювати незамкнуті 

обведення, не може бути використана при вимірюванні площ.  

Тепер розпочинаємо власне вимірювання. Командою File / Open 

відкриваємо мікрофотографію, на якій слід проводити виміри (в нашому 

прикладі, зріз нерва, на якому будемо вимірювати площу перерізу нервових 

волокон) (мал. 6.58). Обводимо контур мікроскопічної структури, площу якої 

потрібно визначити (мал. 6.59). В прикладі, показаному на цьому малюнку, 

контур поперечного перерізу нервового волокна обведено замкнутим контуром 

довільної форми (піктограма № 4). Далі командою Analyse / Measure вимірюємо 

площу обведеної структури; результат виміру з’являється у вікні Results 

(мал. 6.59). Щоб під час майбутнього аналізу результатів морфометричних 

вимірів була можливість співставити кожен отриманий результат зі структурою 

мікропрепарата, з якої цей результат був отриманий, бажано помітити щойно 

виміряну структуру. Для цього вибираємо команду Analyse / Label (мал. 6.60). 

Обведення змінює свій колір і в межах цього обведення з’являється його 

порядковий номер (під цим же номером у вікні Results знаходиться цифровий 

результат цього виміру) (мал. 6.60).  

Після того, як зроблено потрібну кількість вимірів, їх результати потрібно 

зберегти. Для цього у вікні Results (не у головному вікні програми ImageJ !) 

потрібно вибрати команду Edit / Copy (мал. 6.61). Потім ці результати потрібно 

вставити у програму, в якій плануємо їх зберігати та аналізувати (найчастіше у  
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Мал. 6.57. Вимірювання площі перерізу нервових волокон програмою 

ImageJ: вибір морфометричного параметра (площі). 

 

 

Мал. 6.58. Вимірювання площі перерізу нервових волокон програмою 

ImageJ: відкривання мікрофотографії і вибір способу обведення.  
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Мал. 6.59. Вимірювання площі перерізу нервових волокон програмою 

ImageJ: обведення контура вимірюваної структури і визначення її площі.  

 

 

Мал. 6.60. Вимірювання площі перерізу нервових волокон програмою 

ImageJ: мічення.  
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Мал. 6.61. Вимірювання площі перерізу нервових волокон програмою 

ImageJ: копіювання результатів вимірів.  

 

програму Excel). Щоб видалити щойно збережені результати вимірів і очистити 

таким чином місце для наступних вимірів, потрібно виділити ці результати і 

вибрати у вікні Results (не у головному вікні програми ImageJ !) команду 

Edit / Clear (мал. 6.61).  

 

 

6.8. Вимірювання довжини неправильної лінії на одиницю площі.  

 

Вимірювання довжини неправильних ліній на одиницю площі 

проводиться за методом випадкових дотичних на площині. В основі цього 

методу лежить визначення геометричної ймовірності перетину наугад 

проведеної лінії з системою ліній на площині, так звана задача Бюффона "про 

голку".  
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Мал. 6.62. Задача Бюффона "про голку". 

 

Нехай горизонтальна площина розділена системою паралельних ліній, 

розташованих на однаковій відстані одна від одної 2a. На цю площину 

кидається відрізок, довжина якого 2l і є меншою за відстань між цими 

паралельними прямими. Кинутий в такий спосіб відрізок може перетнути або 

не перетнути одну з паралельних ліній або не перетнути жодної з ліній. 

Оскільки довжина відрізка менша за відстань між лініями, то відрізок не може 

перетнути одразу дві лінії.  

Знайдемо ймовірність того, що відрізок перетне якусь з паралельних 

ліній. Позначимо через y відстань від центра відрізка до найближчої лінії, а 

через x позначимо кут, утворений відрізком з цією лінією (мал. 6.62.А). x та y 

повністю визначають положення відрізка на площині. x може змінюватись від 

0 (0˚) до π (180˚), а y може змінюватись від 0 до a; отже всі можливі положення 

відрізка визначаються площею прямокутника зі сторонами π та a (мал. 6.62.Б). 

Позначимо через c довжину перпендикуляра від центра відрізка до його краю 

(мал. 6.72.А). Видно, що: xsinlc = . З малюнка 6.72.А видно, що для того, щоб 

відрізок перетнув лінію, потрібно, щоб: cy  , тобто: xly sin . Таким чином, 

всі можливі положення відрізка, при яких він перетне лінію, дорівнюють площі 

під кривою y=lsinx. Тому вищевказана ймовірність дорівнює відношенню площі 

заштрихованої області до площі прямокутника: 
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При великому числі повторних кидань відрізка ("голки") кількість його 

перетинів з тестовими лініями буде становити: 
a

nl
pnml



2
== , де: ml – кількість 

перетинів відрізка з тестовими лініями; n – загальне число кидань відрізка на 

тестові лінії. Відрізок ("голку") можна замінити лінією будь-якої довжини і 

кривизни, будь-яким контуром, відкритим чи закритим, плавно зігнутим чи 

ломаним, прямолінійним чи криволінійним – не має ніякого значення, все одно. 

При заміні "голки" довільною лінією чи контуром довжиною L, її можна 

розділити на елементарні відрізки довжиною l кожний. Згідно закону складання 

ймовірностей кількість перетинів цієї лінії чи контура з тестовими лініями буде 

в стільки разів більшою, у скільки разів довжина цієї лінії чи контура більша за 

довжину "голки" (іншими словами, якщо довільну лінію чи контур довжиною 

L, розбито на n елементарних відрізків довжиною l кожний, то кількість 

перетинів цієї лінії чи контура з тестовими лініями ml становитиме: 

a

L

a

nl
mL



22
== . Звідси: am

am
L L

L

22


== .  

Зауважимо, що величина 
a

1
 є сумарною довжиною всіх тестових ліній, 

нанесених на площину, на одиницю площі цієї площини; тобто, питомою 

довжиною тестових ліній. Дійсно, якщо на площині виділити квадрат зі 

сторонами та площею, рівними одиниці (наприклад, його сторони будуть 

рівними 1 мкм, а площа тоді буде становити 1 мкм2), причому дві сторони його 

направити паралельно тестовим лініям, то довжина кожної тестової лінії 

всередині квадрата буде рівною 1,  а кількість ліній буде рівною 
a

1
 (довжину 
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сторони квадрата, яка дорівнює 1, потрібно поділити на відстань між тестовими 

лініями, яка дорівнює a) (при цьому потрібно, щоб сторона квадрата була 

значно більшою за a). Тому: 
(тест)S

L
L

L

m
amL

22


==

, де: LS(тест) – довжина 

тестових ліній на одиницю площі (питома довжина тестових ліній).  

Отже, для вимірювання довжини неправильних ліній на одиницю площі 

слід застосувати морфометричну тест-систему у вигляді паралельних ліній 

(мал. 6.73.А). Підраховуємо число перетинів вимірюваної лінії з тестовими 

лініями (наприклад, на малюнку 6.73.–В вимірювані лінії мають 47 перетинів з 

тестовими лініями).  

 

Б

Г

А

В

 

Мал. 6.63. Морфометричні тест-системи для вимірювання довжини 

неправильної лінії і проведення вимірювань з їх допомогою.  
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Тепер довжина аналізуємих ліній на одиницю площі (вимірюється в 

мкм/мкм2, мм/мм2 і т.п) може бути визначена за наступною формулою:  

l

S

S n
l

n
L ==

22


 ,                                    (6.4) 

де: π – число "пі" (π=3,14159);  

LS –довжина вимірюваних ліній на одиницю площі;  

n – число перетинів вимірюваних ліній з тестовими лініями;  

ls – питома довжина тестових ліній (тобто, довжина тестових ліній на 

одиницю площі поля зору мікроскопа);  

nl – середнє число перетинів вимірюваних ліній на одиницю питомої 

довжини тестових ліній (визначається як частка від ділення числа перетинів 

досліджуваних ліній з тестовими лініями на довжину тестових ліній).  

Питома довжина тестових ліній (ls) має бути зазначена у формулярі, який 

додається до даної морфометричної тест-системи, або ж її визначають 

самостійно за допомогою об’єкт-мікрометра з мікрометричною шкалою. За 

допомогою цієї мікрометричної шкали вимірюють довжину кожної з тестових 

ліній і результати сумують (якщо всі тестові лінії мають однакову довжину, то 

можна виміряти довжину однієї з них і отриманий результат помножити на 

кількість тестових ліній). Якщо використовується морфометрична тест-система 

у вигляді концентричних кіл (див. нижче), то за допомогою мікрометричної 

шкали об’єкт-мікрометра вимірюємо діаметр кожного кола і за відомою 

формулою: ooo drl  == 2  (lo – довжина кола, ro – радіус кола, do – діаметр 

кола, π – число "пі") визначаємо довжину кожного кола; потім довжини всіх кіл 

сумуємо. Після цього сумарну довжину тестових ліній ділимо на площу поля 

зору мікроскопа (спосіб визначення площі поля зору мікроскопа описаний у 

підрозділі 6.6).  

Важливо, що формула 6.4 справедлива лише тоді, коли забезпечена 

однакова ймовірність будь-якого кута зустрічі тестової лінії з аналізуємою 
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лінією. Тому морфометрична тест-система у вигляді паралельних ліній може 

бути застосована лише для всіх тих випадків, коли аналізуємі лінії розміщені 

випадково. Якщо ж вимірювані лінії мають впорядковане розміщення, то слід 

застосувати морфометричну тест-систему у вигляді концентричних кіл 

(мал. 6.63.Б, 6.63.Г). При застосуванні такої морфометричної тест-системи 

досягається однакова ймовірність будь-якого кута зустрічі тестової лінії з 

аналізуємою лінією, незалежно від того, впорядковано чи невпорядковано 

розміщені аналізуємі лінії. Інший спосіб – це використати морфометричну 

тест-систему у вигляді квадратиків і підрахувати число перетинів спочатку з 

горизонтальними лініями, а потім – з вертикальними лініями цієї 

морфометричної тест-системи.  

 

 

6.9. Фактор форми 

 

Фактор форми показує, наскільки сильно форма даної клітини 

відрізняється від округлої. Фактор форми підраховується за формулою: 

2

4

P

S
F


=

 , де:                                     (6.5) 

F – фактор форми;  

S – площа фігури;  

Р – периметр цієї ж фігури.  

Розглянемо випадок, коли клітина має округлу форму. Площа круга, як 

відомо з геометрії, визначається за формулою: S=R2; а периметр (периметром є 

довжина цього кола) – за формулою: P=2R. Отже, фактор форми круга 

становить: 
( )

1
4

4

2

)(4
22

22

2

2

==


=
R

R

R

R
F








, тобто, фактор форми круга дорівнює 1. 

Таким чином, чим більше форма клітини відрізняється від округлої, тим 

сильніше відрізнятиметься від 1 фактор форми.  
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6.10. Вимірювання оптичної щільності мікропрепаратів 

 

Ряд барвників (а також антитіл, що використовуються у 

імуноцитохімічних та імуногістохімічних методах фарбування) мають здатність 

зв’язуватися з тими чи іншими речовинами на цито- гістологічному препараті у 

певних співвідношеннях. В такому разі інтенсивність забарвлення буде 

корелювати з концентрацією цих речовин у структурах мікропрепарату. А 

отже, визначаючи інтенсивність забарвлення препарату (або певних структур 

на препараті), можна судити про відносну кількість даних речовин. Однією з 

кількісних характеристик інтенсивності забарвлення є оптична щільність. 

Оптичну щільність мікропрепарату можна визначити за допомогою ImageJ, 

Scion Image та деяких інших морфометричних програм.  

Вимірювання оптичної щільності мікроскопічних структур за 

допомогою комп’ютерної програми ImageJ: Спочатку необхідно за 

допомогою комп’ютеризованої морфометричної установки отримати цифрові 

мікрофотографії препаратів, на яких будемо визначати оптичну щільність 

(детальніше див. підрозділ 6.2).  

Після виготовлення мікрофотографій завантажуємо програму ImageJ. 

Проводимо її калібровку (див. підрозділ 6.3., мал. 6.19.–6.21). Далі за 

допомогою команди Analyse / Set Measurements відкриваємо вікно з переліком 

морфометричних параметрів. Для вимірювання оптичної щільності в цьому 

вікні потрібно вибрати пункт Integrated Density (мал. 6.64). Після цього, 

натиснувши на відповідну піктограму, вибираємо спосіб обведення 

вимірюваних об’єктів (можна використовувати піктограми № 1–№ 4) (див. 

мал. 6.14., підрозділ 6.3).  

Потім командою File / Open відкриваємо мікрофотографію, на якій 

потрібно виміряти оптичну щільність (мал. 6.65). Обводимо обраним способом 

структуру чи фрагмент мікрофотографії, всередині якого потрібно визначити 

оптичну щільність (мал. 6.66). При цьому, якщо визначаємо оптичну щільність 
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фрагмента мікрофотографії, пофарбованої дифузно, то виділяємі фрагменти 

повинні мати однакову площу. [В приведеному прикладі (мал. 6.65.–6.67) 

маємо мікрофотографії нейронів спинного мозку, пофарбовані 

імунофлуоресцентним методом на поліАДФ-рибозу, що міститься в ядрах 

клітин. Як видно з цих мікрофотографій, різні нейрони відрізняються 

інтенсивністю забарвлення, а отже й рівнем експресії фермента 

поліАДФ-рибозо-полімерази. Визначаючи оптичну щільність ядер нейронів на 

такому мікропрепараті, можемо судити про рівень експресії 

поліАДФ-рибозо-полімерази в кожному нейроні. А тому в цьому прикладі, 

вибравши обведення у вигляді замкнутого контура довільної форми, будемо 

обводити контури ядер нейронів і вимірювати їх оптичну щільність.] 

Натискуємо Analyse / Measure; у вікні Results з’являється результат виміру 

(мал. 6.66).  

 

 

Мал. 6.64. Вимірювання оптичної щільності ядер нейронів: вибір 

морфометричного параметра.  
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Мал. 6.65. Вимірювання оптичної щільності ядер нейронів: відкривання 

мікрофотографії і вибір способу обведення.  

 

 

Мал. 6.66. Вимірювання оптичної щільності ядер нейронів: отримання 

цифрового результату виміру.  
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Мал. 6.67. Вимірювання оптичної щільності ядер нейронів: мічення 

виміряної структури.  

 

 

Мал. 6.68. Вимірювання оптичної щільності ядер нейронів: збереження 

результатів вимірів.  
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Якщо бажаємо помітити виміряну структуру, вибираємо команду 

Analyse / Label (мал. 6.67). Виділення змінює свій колір і всередині з’являється 

його порядковий номер.  

Після того, як проведено всі виміри, їх результати потрібно скопіювати у 

програму, в якій будемо ці результати аналізувати (найчастіше, в Excel). Для 

цього у вікні Results обираємо команду Edit / Copy (мал. 6.68).   

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Що таке цитологічний аналіз?  

2. Які ви знаєте типи цито- гістологічних препаратів і які особливості їхнього 

морфометричного аналізу?  

3. В чому суть правила редукції числа вимірів при виготовленні гістологічних 

зрізів?  

4. Які параметри клітин можна аналізувати за допомогою планіметричних 

методів морфометричних досліджень?  

5. З яких основних частин складаються сучасні морфометричні установки? Для 

чого вони призначені?  

6. Як виготовити мікрофотографію з гістологічного препарата за допомогою 

комп’ютерної програми Scope Photo?  

7. Які існують основні вимоги до виготовлення мікрофотографій, призначених 

для морфометричного аналізу?  

8. Які ви знаєте способи обведення контурів мікроскопічних об’єктів перед їх 

вимірюванням у морфометричних програмах ImageJ?  

9. Для чого призначені об’єкт-мікрометри? Які існують їх різновиди?  

10. Як відкалібрувати морфометричну програму?  

11. Як відкалібрувати окуляр-мікрометр?  

12. Які ви знаєте методи підрахунку відносної кількості цитологічних об’єктів?  
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13. Які ви знаєте методи підрахунку питомої кількості цитологічних об’єктів?  

14. Як визначити площу поля зору мікроскопа?  

15. Як виміряти довжину мікроскопічного об’єкта звичайним окуляр-

мікрометром?  

16. Вимірювання лінійних розмірів цитологічних об’єктів гвинтовим окуляр-

мікрометром.  

17. Вимірювання лінійних розмірів цитологічних об’єктів за допомогою 

програми ImageJ.  

18. Що таке морфометричні тест-системи? Для чого вони використовуються?  

19. Визначення довжини неправильної лінії (наприклад, розміри мембран).  

20. Як визначити площу перерізу цитологічних об’єктів планіметричним 

методом?  

21. Як визначити площу перерізу цитологічних об’єктів методом точкового 

рахунку?  

22. Як визначити площу перерізу цитологічних об’єктів методом лінійного 

інтегрування?  

23. Вимірювання площі перерізу цито- гістологічних об’єктів за допомогою 

програми ImageJ.  

24. Що таке фактор форми? Як його визначити?  

25. Що таке оптична щільність?  

26. Як визначити оптичну щільність мікропрепарату за допомогою програми 

ImageJ?  
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РОЗДІЛ 7 

СТЕРЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ  

МОРФОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Стереометричні (стереологічні) методи – це комплекс спеціалізованих 

методів, що дозволяють одержувати 3-мірну інформацію про об’єкт на підставі 

аналізу його 2-мірних зрізів чи проекцій. Математичну основу стереології 

складають теорія ймовірностей і аналітична геометрія.  

Стереометричними методами можна вимірювати такі параметри як: 1) 

об’єми і співвідношення об’ємів; 2) площа поверхні на одиницю об’єму та 

абсолютна площа поверхні; 3) довжина на одиницю об’єму та абсолютна 

довжина; 4) число частинок на одиницю об’єму та їх абсолютна кількість; 5) 

розмірні розподіли частинок; 6) кривизна поверхні; 7) орієнтація частинок; 8) 

форма частинок.  

 

 

7.1. Визначення питомого і абсолютного об’ємів та співвідношень об’ємів 

мікроскопічних структур.  

 

Часто в морфометричних дослідженнях потрібно визначити об’ємну 

частку певного тканинного компонента в цілому органі, або порівняти об’ємні 

частки різних структур. Наприклад, об’ємна частка фолікулів щитовидної 

залози, співвідношення кори і мозкової речовини наднирників, тощо.  

Нехай потрібно визначити об’єм певної мікроскопічної структури в 

якомусь органі чи тканині (мал. 7.1.А). Для світлової чи електронної 

мікроскопії з цього органа маємо виготовити тонкі зрізи. В процесі 

приготування зрізів вивчаєма структура буде розрізана на ряд смуг (мал. 7.1.Б). 

Кожна зі смуг потрапить на окремий зріз, на якому буде представлена 

прощиною перерізу (мал. 7.1.Б). Висота (товщина) смун, зрозуміло, буде 
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дорівнювати товщині зрізів. Зрозуміло, що загальний об’єм вивчаємої 

структури буде дорівнювати сумі об’ємів всіх її смуг: 


=

=++++=
n

i

in VVVVVV
1

321 ... . Тобто, щоб визначити об’єм вивчаємої 

структури, потрібно визначити об’єм кожної її смуги і отримані значення 

додати. Необхідно тепер визначити об’єм окремої смуги (мал. 7.1.Б–2). З 

геометрії відомо, що об’єм такого геометричного тіла дорівнює добутку площі 

його основи на висоту цього тіла. Площа основи в нашому випадку – це площа 

площини перерізу вивчаємої структури на зрізі. А висота смуги, як вже 

зазначалось, дорівнює товщині зріза. Тому об’єм окремої смуги дорівнює 

добутку площі її перерізу на товщину цієї смуги (мал. 7.1.Б–2): tSV ii = . 

Площу перерізу можна визначити за допомогою планіметричного методу, або 

методу точкового рахунку, або методу лінійного інтегрування (див. підрозділ 

6.7). Отже:  


===

===
n

i

n

i

n

i

tsntSVV квiii

111
.   , де:                  (7.1) 

Si – площа перерізу і-того зріза;  

t – товщина зріза; 

ni – кількість квадратиків чи крапок тест-системи, що потрапили в профіль 

структури на і-тому зрізі;  

sкв. – площа, що відповідає одній тестовій точці чи квадратику.  

Нехай тепер потрібно визначити співвідношення між об’ємами двох 

мікроскопічних структур. Серійні зрізи обох структур ми маємо. Тоді:  
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                                   (7.2) 
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Мал. 7.1. Визначення об’єму структури на основі серійних зрізів. 

 

Якщо товщина зрізів однакова, то tI=tII, і його в цій формулі можна скоротити. 

Тому співвідношення між об’ємами двох структур дорівнює співвідношенню 

між площами їхніх перерізів. Якщо виміри площ перерізу проводились однією 

й тією ж морфометричною тест-системою на одному й тому ж збільшенні 

мікроскопа, то й sкв.I=sкв.II і теж може бути скорочене. Таким чином:  



 

182 
 

 









=

=

=

= =





=
n

i
i

n

i
i

n

i
квi

n

i
квi

n

n

tsn

tsn

V

V

1

1

1
.

1
.

II

I

II

I

II

I

                            (7.3) 

Іншими словами, співвідношення між об’ємами порівнюваних структур 

дорівнює співввідношенню між кількістю квадратиків чи точок 

морфометричної тест-системи, які потрапили в профіль першої структури на 

всіх її зрізах, і кількістю квадратиків чи точок, які потрапили в профіль другої 

структури на всіх зрізах цієї структури. Форма та орієнтація досліджуваних 

структур значення не мають.  

Якщо два компоненти органа більш-менш рівномірно перемішані в цьому 

органі, то співвідношення між їх об’ємами на кожному зрізі, а також – на 

кожному фрагменті зріза буде більш-менш однакове і приблизно відповідатиме 

співвідношенню між їх об’ємами в цілому органі. Тому в цьому випадку не 

потрібний повний набір серійних зрізів даного органа. Цілком достатньо 

підрахувати співвідношення між кількістю квадратиків чи точок 

морфометричної тест-системи, які потрапили в профіль першого компонента, і 

кількістю квадратиків чи точок, які потрапили в профіль другого компонента на 

декількох випадкових зрізах в деякій кількості полів зору мікроскопа і 

визначити середнє арифметичне.  

Якщо потрібно визначити співвідношення між об’ємом якогось 

компонента в органі і об’ємом всього органа (при цьому даний компонен має 

бути більш-менш рівномірно розподілений в цьому органі), то слід підрахувати 

співвідношення між кількістю квадратиків чи точок морфометричної 

тест-системи, які потрапили в профіль даного компонента, і кількістю 

квадратиків чи точок, які потрапили в профіль органа. Якщо зображення 

фрагменту органа повністю займає поле зору мікроскопа, то зрозуміло, що в 

профіль органа потраплять всі квадратики чи точки морфометричної 

тест-системи. В цьому випадку вищевказане співвідношення дорівнюватиме 
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співвідношенню між кількістю квадратиків чи точок, які потрапляють в 

профіль даного компонента, і загальною кількістю квадратиків чи точок 

морфометричної тест-системи. Співвідношення між об’ємом певного 

компонента в органі і об’ємом всього органа називається об’ємною часткою 

цього компонента, або ж його питомим об’ємом (тобто, об’ємом компонента, 

що припадає на одиницю об’єму органа). Позначається питомий об’єм (об’ємна 

частка) латинськими літерами VV і вимірюється в одиницях об’єму на одиниці 

об’єму (наприклад, мкм3/мкм3, мм3/мм3, мкм3/мм3 і т.п) або у процентах. Отже, 

питомий об’єм компонента в органі становить:  

.заг

к
V

n

n
V =

 , де:                                        (7.4) 

VV – питомий об’єм компонента в даному органі;  

nк – кількість квадратиків чи точок, які потрапили в профіль даного 

компонента;  

nзаг. – загальна кількість квадратиків чи точок морфометричної тест-системи.  

Наприклад, на малюнку 7.2 в профіль перерізів лімфоїдних фолікулів 

селезінки потрапило 123 точки морфометричної тест-системи, а всього в даній 

морфометричній тест-системі 529 точок (23×23). Отже, питомий об’єм 

лімфоїдних фолікулів у селезінці на даному полі зору становить (див. формулу 

7.4): 3

3

мкм

мкм  0,23
529

123
===

.заг

к

n

n
VV .  

Зрозуміло, що вищеописана методика визначення питомого об’єму є 

статистичною, тобто, отримане значення з деякою ймовірністю вказує на 

істинний питомий об’єм. А тому аналогічні виміри слід провести в деякій 

кількості полів зору мікроскопа і визначити середнє арифметичне. Питомий 

об’єм буде визначений тим точніше, чим більше вимірів буде зроблено (згідно 

закону великих чисел або теореми Бернуллі – див. відповідні підручники зі 

статистики). Форма та орієнтація досліджуваної структури значення не мають.  
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Мал. 7.2. Визначення питомого об’єму лімфоїдних фолікулів у селезінці.  

 

Якщо визначено питомий об’єм якогось компонента в органі і відомо 

об’єм всього органа, то можна визначити абсолютний об’єм цього компонента. 

Він дорівнює добутку об’єму органа на питомий об’єм даного компонента:  

0. VVV Vабс =  , де:                                   (7.5) 

Vабс. – абсолютний об’єм компонента;  

VV – питомий об’єм компонента;  

V0 – об’єм органа.  

Об’єм всього органа потрібно визначити ще до виготовлення з нього зрізів. Це 

можна зробити за допомогою відомого методу Архімеда. Якщо занурити орган 

в мірний циліндр з водою, то різниця між об’ємом води до занурення органа і 

об’ємом після занурення органа дорівнює об’єму цього органа.  

 

 

7.2. Визначення площі поверхні на одиницю об’єму  

та абсолютної площі поверхні.  

 

Площа поверхні на одиницю об’єму (питома площа поверхні) (SV) та 



 

185 
 

абсолютна площа поверхні (Sабс) є ще одним важливим стереометричним 

параметром. Наприклад, ці параметри потрібно визначати, якщо нас цікавить 

площа поверхні ниркового клубочка, через яку йде фільтрація; площа поверхні, 

через яку здійснюється газообмін у легенях; площа поверхні кори головного 

мозку; питома площа поверхні мембран ендоплазматичної сітки в тих або 

інших клітинах; тощо.  

Якщо питомому об’єму об’єктів на зрізах відповідає питома площа 

перерізу цих об’єктів, то площу поверхні об’єктів на зрізах представляє лінія 

периметру перерізу цих об’єктів (згідно правила редукції числа вимірів – див. 

вступ до частини ІІ).  

Для вимірювання довжини неправильної лінії на одиницю площі ми 

використовували морфометричну тест-систему у вигляді паралельних ліній або 

у вигляді концентричних кіл (див. підрозділ 6.8). Цю ж морфометричну 

тест-систему використаємо для визначення питомої площі поверхні. 

Підрахуємо число перетинів ліній периметрів перерізів досліджуваної 

структури з лініями морфометричної тест-системи (мал. 7.4). Тоді площа 

поверхні досліджуваної структури на одиницю об’єму органа (питома площа 

поверхні) буде дорівнювати:  

lV n
l

n
S == 22  , де:                                 (7.6) 

SV – площа поверхні на одиницю об’єму;  

n – кількість перетинів досліджуваних структур з тестовими лініями;  

l – довжина тестових ліній;  

nl  – число перетинів на одиницю довжини тестових ліній. 

Дана формула грунтується на задачі Бюффона "про голку" у просторі. 

Нехай маємо систему взаємно паралельних площин, розташованих на однаковій 

відстані одна від одної. Всередину об’єму цієї системи кидаємо наугад і 

фіксуємо у випадковому положенні відрізок прямої ("голку") (мал. 7.3.А). 

Довжина відрізка (l) менше відстані між паралельними площинами (a). 
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Оскільки l<a, то відрізок може перетнути не більше однієї площини. Потрібно 

визначити ймовірність перетину відрізка з якою-небуть площиною. Ця 

ймовірність дорівнює відношенню середньої довжини проекції цього відрізка 

на площину до відстані між площинами: 
a

h
p

сер .
= . Довжина проекції відрізка 

на площину дорівнює: coslh = , де: h – довжина проекції відрізка на 

площину XY; α – кут між відрізком і площиною XY (мал. 7.3.Б). Середня 

довжина проекції відрізка при однаковій ймовірності всіх можливих його 

напрямків у просторі буде визначатись рівнянням: 
2

cos
2 2

0

2

.

ll
h

x

сер d ==  


 . 

А тому ймовірність перетину відрізка з площиною дорівнює: 
a

l

a

h
p

сер

2

.
== .  

 

a

l

l
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Y

Z

X

l

h

α

 

Мал. 7.3. Задача Бюффона "про голку" у просторі.  

 

Нехай кинуто z відрізків довжиною l. Тоді загальне число перетинів цих 

відрізків з площинами (Zпер) буде становити: 
a

lz
pzZ пер

2
. == . 

lz

Z пер.

є не чим 



 

187 
 

іншим, як середнім числом перетинів на одиницю довжини відрізків 

(позначимо його через ml). А величина 
a

1
 є сумарною площею площин системи 

на одиницю об’єму цієї системи, тобто, питомою площею (по аналогії з 

задачею Бюффона на площині, де величина 
a

1
 була питомою довжиною) 

(позначимо її через SV). З попередньої формули 
a

lz

a

lz
Zпер

1

22
. == , звідси 

lz

Z

lz

Z

a

перпер ..
2

2

1
== , а тому l

перпер
m

lz

Z

lz

Z

a
SV 22

2

1 ..
==== . Отже, lmSV 2= .  

Отже, для визначення питомої площі поверхні на одиницю об’єму 

потрібно застосувати морфометричну тест-систему у вигляді паралельних ліній 

і підрахувати число перетинів контурів досліджуваних структур з 

паралельними лініями цієї морфометричної тест-системи. Наприклад, на 

малюнку 7.4 лінії периметра перерізів легеневих альвеол 54 рази 

перетинаються з тестовими лініями (див. мал. 7.4. – місця перетину вказані 

точками). Довжина тестових ліній при даному збільшенні мікроскопа становить 

3200 мкм (дивимось у формулярі або визначаємо самостійно за допомогою 

об’єкт-мікрометра з мікрометричною шкалою (див. підрозділ 6.8)). Отже, 

питома площа поверхні легеневих альвеол становить (див. формулу 7.6): 

3

2

мкм
мкм  0,034====

3200

54
222 lV n

l

n
S .  

Формула 7.6 справедлива для площі поверхні об’єктів будь-якої форми, 

однак, лише доти, поки об’єкти випадково орієнтовані і розподілені в 

досліджуваному об’ємі.  

Зрозуміло, що метод є статистичним, ймовірнісним, а тому для 

отримання прийнятного результату потрібно провести аналогічні виміри в 

деякій кількості полів зору мікроскопа і вирахувати середнє арифметичне.  
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Мал. 7.4. Визначення площі поверхні альвеол на одиницю об’єму легенів.  

 

Якщо відома питома площа поверхні, то можна визначити абсолютну 

площу поверхні. Абсолютна площа поверхні визначається за формулою:  

0. VSS Vабс =  , де:                                   (7.7) 

Sабс. – абсолютна площа поверхні компонента;  

SV – питома площа поверхні компонента;  

V0 – об’єм органа.  

Спосіб визначення об’єму органа описаний в підрозділі 7.1.  

 

 

7.3. Вимірювання питомої та абсолютної довжини.  

 

Питома довжина – це довжина певних структур в якомусь органі на 

одиницю об’єму цього органа. Даний параметр позначається латинськими 

літерами LV і вимірюється в одиницях довжини на одиниці об’єму (мкм/мкм3, 
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мм/мм3 і т.п).  

Наприклад, досить часто з метою визначення ступеня іннервації органа 

визначається питома довжина нервових закінчень, або з метою встановлення 

ступеня кровопостачання органа визначається питома довжина кровоносних 

судин.  

Нехай потрібно визначити питому довжину якоїсь структури. Згідно 

правила редукції вимірів (див. вступ) лінійна структура на зрізі буде 

представлена точкою її перерізу. Однак реальний гістологічний зріз має певну 

товщину (здебільшого, декілька мкм) і, крім того, лінійна структура теж 

зазвичай має якусь товщину. В такому разі її зрізи являтимуть собою і крапки 

(якщо зріз пройшов перпендикулярно), і лінії різної довжини (залежно від кута, 

під яким пройшов зріз; менш косо чи більш косо) (мал. 7.5).  

 

Б

А

             з

         і

    р

з

 

Мал. 7.5. Переріз лінійних структур площиною зріза (А) та їх вигляд на 

зрізі (Б).  

 

Кількість перетинів досліджуваних структур на одиницю площі зріза 
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пропорційна питомій довжині досліджуваних структур на одиницю об’єму 

органа. Опускаючи процедуру виведення формули, маємо:  

sn
s

n
L

o

V == 22
 , де:                               (7.8) 

LV – питома довжина (довжина на одиницю об’єму);  

n – кількість перерізів досліджуваних структур в полі зору мікроскопа;  

so – площа поля зору мікроскопа;  

ns  – кількість перерізів досліджуваних структур на одиницю площі зріза. 

Спосіб визначення площі поля зору мікроскопа описаний в підрозділі 6.5.  

Наприклад, на малюнку 7.6 в полі зору мікроскопа площею 635000 мкм2 

спостерігається 6 перерізів кровоносних судин. Отже, питома довжина 

кровоносних судин дорівнює: 

3мкм
мкм  0,000019====

635000

6
222 s

o

V n
s

n
L .  

  

 

Мал. 7.6. Визначення питомої довжини кровоносних судин у 

гладком’язевій тканині.  
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Визначення абсолютної довжини проводиться за формулою:  

0. VLL Vабс =  , де:                                  (7.9) 

Lабс. – абсолютна довжина компонента органа;  

LV – питома довжина компонента органа;  

V0 – об’єм органа.  

Спосіб визначення об’єму органа описаний в підрозділі 7.1.  

 

 

7.4. Визначення питомої та абсолютної кількості мікроструктур.  

 

Питома кількість – це кількість певних структур на одиницю об’єму 

органа, в якому вони знаходяться (наприклад, кількість ниркових клубочків на 

одиницю об’єму нирки, кількість тілець Гассаля на одиницю об’єму тимуса, 

тощо). Визначення питомої та абсолютної кількості є одним з найскладніших у 

стереології. Кількість та розміри перерізів об’єктів, що спостерігаються в полі 

зору мікроскопа, залежать від форми та розмірів об’єктів в об’ємі тканини чи 

органа, причому ці залежності є досить складними та різноманітними. 

Запропоновано декілька методів визначення питомої кількості.  

Для структур сферичної форми питома кількість може бути визначена за 

формулою:  

.сер

V
d

n
N s=

, де:                                        (7.10) 

NV – питома кількість (кількість на одиницю об’єму);  

dсер. – середній діаметр перерізів досліджуваних структур; 

ns  – кількість перерізів досліджуваних структур на одиницю площі зріза:  

o

s
s

n
n =

, де:                                         (7.11) 
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n – кількість перерізів досліджуваних структур в полі зору мікроскопа;  

so – площа поля зору мікроскопа.  

Спосіб визначення площі поля зору мікроскопа описаний в підрозділі 6.5. 

Кількість перерізів досліджуваних структур на одиницю площі зріза та середній 

діаметр перерізів досліджуваних структур слід виміряти в декількох полях зору 

мікроскопа і знайти їх середні арифметичні.  

Наприклад, на малюнку 7.7 в полі зору мікроскопа площею 635000 мкм2 

спостерігається 3 перерізи тілець Гассаля. За формулою 7.11 знаходимо, що: 

.
2

6-

мкм

шт. 104,72
635000

3
===

o

s
s

n
n

 Далі визначаємо середній діаметр 

перерізу тілець Гассаля. Для цього гвинтовим окуляр-мікрометром (див. 

підрозділ 6.6) вимірюємо діаметр кожного тільця Гассаля і знаходимо середнє 

арифметичне (нехай воно становить 40 мкм). Тепер за формулою 7.10 

знаходимо питому кількість тілець Гассаля на одиницю об’єму тимуса: 

3мкм

шт.6
10118,0

40

1072,4
6

.

−
=


−

==
серd

n
N s
V .  

  

тільця 

Гассаля 

 

Мал. 7.7. Визначення питомої кількості тілець Гассаля у тимусі.  
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Інший спосіб запропонував В. Ахерне:  

hm

n
N

s

s
V


=

2
2

 , де:                                      (7.12) 

NV – питома кількість (кількість на одиницю об’єму);  

ns  – кількість перерізів досліджуваних структур на одиницю площі зріза;  

ms – кількість точок перетину периметра досліджуваних структур паралельними 

лініями морфометричної тест-системи на одиницю площі зріза;  

h – відстань між паралельними лініями морфометричної тест-системи.  

Для об’єктів сферичної, овальної (еліпсоїдної) та циліндричної форми 

Е. Вейбел запропонував наступну формулу:  

2
1

2
3

V

s

V

n
N

K
V =

  , де:                                     (7.13) 

NV – питома кількість (кількість на одиницю об’єму);  

ns  – кількість перерізів досліджуваних структур на одиницю площі зріза;  

VV – питомий об’єм досліджуваних структур;  

β – коефіцієнт конфігурації (залежить від форми досліджуваних структур; 

наприклад, для структур сферичної форми β=1,38);  

K – коефіцієнт розмірного розподілу (залежить від розподілу розмірів 

досліджуваних структур).  

Коефіцієнт розмірного розподілу K визначається так:  

2

3

.

3
1

3

)(
сер

m

i

i

d

m

d

K


=

=  , де:                            (7.14) 

di – діаметр і-того перерізу досліджуваних структур;  

m – кількість вимірів;  



 

194 
 

dсер. – середній діаметр перерізів досліджуваних структур.  

 

Абсолютна кількість структур може бути визначена за формулою:  

0. VNN Vабс =  , де:                                (7.15) 

Nабс. – абсолютна кількість досліджуваних структур;  

NV – питома кількість досліджуваних структур;  

V0 – об’єм органа, в якому знаходяться досліджувані структури.  

Спосіб визначення об’єму органа описаний в підрозділі 7.1.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Які параметри клітин можна аналізувати за допомогою стереологічних 

методів?  

2. Перерахуйте основні вимоги до цито- гістологічних препаратів, 

призначених для стереологічногог аналізу.  

3. Як визначити питомий об’єм мікроскопічних структур на їхніх зрізах?  

4. Як визначити абсолютний об’єм цитологічних структур методами 

стереології?  

5. В чому сутність задачі Бюффона “про голку” у просторі?  

6. Визначення плоші поверхні на одиницю об’єму стереологічними 

методами.  

7. Як визначити абсолютну плошу поверхні мікроскопічних об’єктів?  

8. Що таке питома довжина? Як визначити питому довжину мікроскопічних 

об’єктів стереологічними методами?  

9. Як визначити абсолютну довжину цито- гістологічних структур?  

10. Що таке питома кількість мікроструктур? Які існують методи для її 

визначення?  

11. Метод визначення питомої кількості мікроструктур сферичної форми?  
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12. Як підрахувати питому кількість мікроскопічних об’єктів за методом 

Ахерне?  

13. Як підрахувати питому кількість мікроскопічних об’єктів методом 

Вейбела?  

14. Як визначити абсолютну кількість мікроскопічних структур цито- 

гістологічного препарата?  
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РОЗДІЛ 8 

ТРИВИМІРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ  

МІКРОСКОПІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

 

8.1. Традиційні методи тривимірної реконструкції 

 

Тривимірна реконструкція – це комплекс методів, які дозволяють 

відновити просторовий вигляд тих чи інших мікроскопічних структур на основі 

їхніх серійних зрізів.  

Вперше тривимірна реконструкція була запропонована Гісом у 1868 році, 

як реконструкція по окремих серійних зрізах. Гіс запропонував робити 

збільшені копії зрізів на папері, складати їх по порядку й проглядати на світло 

(метод графічної реконструкції). В 1880 році він запропонував метод 

пластичної реконструкції, при якому на основі графічних реконструкцій з воску 

чи іншого пластичного матеріалу ліпилась модель органа. Борн у 1876–1883 

роках запропонував перенесені на папір збільшені копії зрізів замальовувати на 

пластинах, які вирізувати й складати (тобто, розробив метод пластинчастої 

пластичної реконструкції). В 1887 році Кащенко і Страссер запропонували для 

правильної орієнтації зрізів використовувати направляючі. В подальшому ці 

способи вдосконалювались, модифіковувались. В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

з’явилися рисувальні прилади (найбільш відомі рисувальні прилади Аббе, 

Едінгера). З появою ЕОМ та комп’ютерів з’явилася можливість для 3-вимірної 

реконструкції створювати спеціальні комп’ютерні програми. 

Для побудови будь-якої тривімірної реконструкції потрібно спочатку 

виготовити серійні зрізи, на яких реконструюєма структура повинна бути 

повністю представлена.  

Вимоги до виготовлення серійних зрізів, призначених для 3-вимірної 

реконструкції: 1) така обробка матеріалу, щоб було якомога менше деформацій 

(практично всі способо обробки (фіксація, заливка в парафін) зменшують 



 

197 
 

розмір об’єкта на 20 % і більше; тому потрібно робити відповідну поправку); 2) 

напрямок виготовлення зрізів повинен бути таким, щоб якомога більше зрізів 

пройшло під прямим кутом до поверхні реконструюємого об’єкта (інколи 

доцільно виготовити зрізи у 2-х або 3-х взаємно перпендикулярних проекціях 

(зрозуміло, з кількох екземплярів вивчаємої структури), щоб в кожен зріз 

потрапило якомога більше деталей; 3) в більшості випадків для правильної 

орієнтації, правильного суміщення зрізів в процесі реконструкції потрібно 

нанести направляючі лінії або площини (найкраще – дві взаємно 

перпендикулярних площини (мал. 8.1.А), або одна площина з борозенками 

(мал. 8.1.Б)). 

 

Різновиди 3-вимірних реконструкцій:  

позитивні негативні

пластинчастівиліплювальні

пластичніграфічні

силуетні ізолінійні багатошарові

з враху-

ванням

товщини

зріза

з ігнору-

ванням

товщини

зріза

ортогональні

перспективні

стереоскопічні
перспективні стереоскопічні

на горизонтальній площині

на вертикальній площині

на похилій площині

комп’ютерні

 

Графічні реконструкції будуються на папері, а пластичні виготовляються 

з різних пластичних матеріалів (воску, парафіну, гіпсу, тощо). Графічні 

реконструкції, в свою чергу, поділяються на силуетні, ізолінійні та 

багатошарові. Різниця між силуетними та ізолінійними реконструкціями 

полягає в тому, що при побудові силуетних реконструкцій замальовуються всі 

контури реконструюємої структури (мал. 8.2.А), а при побудові ізолінійних 

реконструкцій – тільки контури, які виступають за межі контурів попередніх 
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замальовок (мал. 8.2.Б).  

 

вигляд скельця

зі зрізом

направляючі зріз зріз
направляючі

направляюча площина з борозенкамидві направляючих площини

А Б

структура, з якої потрібно виготовити

серійні зрізи для тривимірної реконструкції

 

Мал. 8.1. Вигляд направляючих при виготовленні зрізів для тривимірної 

реконструкції.  

 

 1

 2

 3
А

 1   2      3

Б

 

Мал. 8.2. Графічна ортогональна силуетна (А) та ізолінійна (Б) 

реконструкції на горизонтальній площині.  

 

Силуетні та ізолінійні реконструкції бувають ортогональні, перспективні, 

стереоскопічні та перспективні стереоскопічні. При побудові ортогональних 

реконструкцій ніякі спеціальні ефекти не застосовуються. При побудові 

перспективних реконструкцій враховується те, що предмети, розташовані далі 

від нас, мають менші розміри, ніж ті, що розташовані ближче. Тому кожен 

наступний зріз замальовується з меншим збільшенням, ніж попередній (див., 

наприклад, мал. 8.5). При побудові стереоскопічних реконструкцій будують дві 

окремих реконструкції: одну – для правого ока, а другу – для лівого ока. Якщо 

ці дві реконструкції розмістити під певним кутом і на певній відстані від очей, 

то вони зіллються в одне об’ємне зображення. У перспективних 
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стереоскопічних реконструкціях поєднуються обидва ефекти: і ефект 

перспективи, і ефект стереоскопічності.  

Крім того, і силуетні, і ізолінійні реконструкції можуть будуватися на 

горизонтальній площині, на вертикальній площині і на похилій площині. 

Реконструкції, представлені на малюнку 8.2, побудовані на горизонтальній 

площині, тобто, в тій же площині, в якій виготовлені і серійні зрізи для цієї 

реконструкції. Може виникнути потреба реконструювати вигляд якоїсь 

структури в площині, перпендикулярній до тієї площини, в якій зроблено 

серійні зрізи. Тоді будується реконструкція на вертикальній площині. Для цього 

спочатку будують силуетну реконструкцію на горизонтальній площині. Потім 

на її основі будують реконструкцію на вертикальній площині. Часто будують 

реконструкцію одразу на двох вертикальних площинах, перпендикулярних до 

даної і взаємно перпендикулярних між собою (мал. 8.3). Для цього в нижньому 

лівомі куті аркуша паперу великого формату будується силуетна ортогональна 

реконструкція на горизонтальній площині (мал. 8.4). Потім вгору і вправо від 

цієї реконструкції проводиться ряд паралельних ліній (кількість ліній має 

відповідати кількості замальованих зрізів на вищепобудованій горизонтальній 

реконструкції). Відстань між лініями повинна дорівнювати товщині зріза, 

помноженій на збільшення вищепобудованої горизонтальної реконструкції. 

Кожна лінія нумерується, починаючи від найближчої до вищепобудованої 

горизонтальної реконструкції. Далі на лінію №1 опускаються перпендикуляри 

від контурів зріза №1, а на лінію №2 – перпендикуляри від контурів зріза №2. 

Точки перетину відповідних перпендикулярів з лінією №1 сполучаємо із 

точками перетину відповідних перпендикулярів з лінією №2. Далі опускаємо 

перпендикуляри від контурів зріза №3 на лінію №3, і сполучаємо точки 

перетину цих перпендикулярів з лінією №3 із точками перетину відповідних 

перпендикулярів з лінією №2. Так само сполучаємо точки перетину відповідних 

перпендикулярів з відповідними лініями для всіх інших зрізів. Отримуємо 

вигляд реконструюємої структури на двох вертикальних площинах, 

перпендикулярних до площини зрізів (мал. 8.4). При потребі побудувати вигляд 
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реконструюємої структури, розташований під певним кутом (але не під прямим 

кутом) до площини зрізів, будується реконструкція на похилій площині.  

 

площина, в якій зроблено зрізи

дві інші площини, вигляд

вивчаємої структури в яких

потрібно реконструювати

 

Мал. 8.3. Схема реконструкції на двох вертикальних площинах.  

 

  1    2     3

 2     1

     3

  3

  2

  1

 

Мал. 8.4. Побудова графічної силуетної ортогональної реконструкції на 

двох вертикальних площинах.  

 

При побудові багатошарової реконструкції кожен зріз замальовується на 

окремому аркуші паперу. При цій реконструкції може бути використаний і 

якийсь прозорий матеріал (наприклад, прозора плівка). В цьому випадку 

замальовані зрізи можна скласти і проглядати на світло. Якщо товщина зрізу 

ігнорується, то товщина аркушів не має ніякого значення; а якщо товщина 
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зрізу враховується, то товщина аркушів паперу чи прозорої плівки спеціально 

підбирається. В цьому випадку товщина аркушів, на яких ведеться 

замальовування, має дорівнювати товщині зрізу, помноженій на збільшення 

(враховується і збільшення мікроскопа, і фотографічне збільшення). Це 

дозволяє відтворити правильне співвідношення між висотою, довжиною та 

шириною реконструюємої структури.  

Пластичні реконструкції, як вже говорилось, виготовляються з різних 

пластичних матеріалів (воску, парафіну, гіпсу, тощо). Вони бувають 

виліплювальні і пластинчасті, а пластинчасті – позитивні і негативні.  

Виліплювальні реконструкції виліплюються з відповідного матеріалу; такі 

реконструкції часто застосовуються при створенні муляжів вже вивчених 

структур в учбових цілях.  

Пластинчаста позитивна реконструкція: Спочатку виготовляється 

багатошарова силуетна реконструкція на горизонтальній площині. Потім 

зображення переносяться на пластини з воску і т.п. (товщина пластини 

дорівнює добутку товщини зріза на збільшення). Далі контури 

реконструюємого органа разом з направляючими лініями вирізуються з пластин 

і суміщаються. Так отримується модель реконструюємої структури.  

Пластинчаста негативна реконструкція: Спочатку виготовляється 

багатошарова силуетна реконструкція на горизонтальній площині. Потім 

зображення переносяться на пластини (товщина пластини дорівнює добутку 

товщини зріза на збільшення замальовки). Далі контури реконструюємої 

структури видаляються з пластин, а самі пластини суміщаються (для 

правильного суміщення пластин використовуються направляючі). Таким 

чином, на місці реконструюємої структури утвориться порожнина – форма, в 

яку можна залити якийсь пластичний матеріал: парафін, віск і т.п.. Коли 

матеріал стане твердим, пластини видаляють; і отримують модель 

реконструюємої структури.  

Розглянемо для прикладу побудову за допомогою рисувального приладу 

графічної перспективної силуетної реконструкції на горизонтальній площині 
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області медіобазального гіпоталамуса на основі його серійних зрізів (мал. 8.5).  

 

Мал. 8.5. Схема проведення 3-вимірної перспективної графічної 

силуетної реконструкції на горизонтальній площині області медіобазального 

гіпоталамуса.  

 

Для побудови вищевказаної реконструкції потрібно спочатку побудувати 

силуетну реконструкцію на горизонтальній площині. Приєднуємо до 

мікроскопа рисувальний прилад. На предметний столик мікроскопа ставимо 

скельце з серійними зрізами медіобазального гіпоталамуса і знаходимо в полі 

зору перший зріз. За допомогою рисувального приладу проектуємо на листок 

паперу формату А4 зображення першого зріза і замальовуємо його разом з 

направляючими. Далі, переміщуючи препарат по предметному столику 

мікроскопа, проектуємо на цей же листок паперу зображення другого зріза, так, 

щоб його направляючі співпали з замальованими направляючими першого 

зріза; замальовуємо другий зріз. Потім подібним чином проектуємо і 

замальовуємо всі інші зрізи. Щоб потім розібратись, яка замальовка якому зрізу 

належить, на контурі кожної замальовки проставляємо номер зріза. Можна 
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також робити замальовки різними кольорами.  

Далі приступаємо до побудови власне перспективної реконструкції. Для 

цього на великому аркуші паперу в нижньому лівому куті креслимо 

прямокутник розміром А4. Від кутів цього прямокутника проводимо чотири 

лінії до точки, розміщеної у верхньому правому куті аркуша паперу (мал. 8.5). 

Далі на однакових відстанях один від одного креслимо прямокутники, так, щоб 

їхні сторони були паралельні сторонам першого прямокутника, а їхні кути 

дотикались до вищевказаних чотирьох ліній. Кількість прямокутників має 

відповідати кількості зрізів. Зрозуміло, що розмір кожного наступного 

прямокутника буде трохи менший за розмір попереднього. Далі в першому 

прямокутнику у співвідношенні 1:1 замальовуємо контури першого зріза на 

основі його силуетної реконструкції на горизонтальній площині, побудованої 

попередньо. Потім у другому прямокутнику замальовуємо контури другого 

зріза теж на основі його силуетної реконструкції, але розміри замальовки 

потрібно зменшити в стільки разів, у скільки сторони другого прямокутника 

менші за сторони першого прямокутника (мал. 8.5). Наприклад, якщо висота 

першого прямокутника 21 см, а висота другого прямокутника – 18,9 см, то 

контури другого зріза слід замальовувати у співвідношенні 1:
21

9,18
, тобто 1:0,9. 

Потім аналогічним чином у третьому прямокутнику замальовуємо контури 

третього зріза, у четвертому – четвертого, у п’ятому – п’ятого і т.д., поки в 

останньому прямокутнику не замалюємо контури останнього зріза. Після цього 

всі допоміжні лінії витираємо і залишаємо лише замальовані контури зрізів. 

Реконструкція готова. Для кращого сприйняття зображення однотипні точки 

всіх замальовок можна сполучити лініями.  

 

 

8.2. Комп’ютерні методи тривимірної реконструкції 

 

На сьогодні для проведення тривимірної реконструкції розроблено ряд 
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комп’ютерних програм. В основу їх роботи покладено описані вище 

геометричні принципи побудови графічних тривимірних реконструкцій. Опис 

роботи з цими програмами додається при їх покупці (як правило, є у складі 

Help). Тому немає необхідності описувати особливості роботи з кожною 

програмою або ж давати для прикладу якусь одну, тим більше, що вони 

постійно вдосконалюються; дослідник завжди зможе ознайовитися з 

особливостями роботи з обраною, доступною йому програмою.  

 

 

8.3. Застосування конфокальної мікроскопії для тривимірної реконструкції 

 

Світловий та електронний мікроскопи вимагають дуже тонких зрізів (для 

світлової мікроскопії – 2-10 мкм, для електронної – кілька нм). При цьому 

спостерігається лише один шар об’єкта, і, таким чином, втрачається його 

3-мірна структура (див. правило редукції числа вимірів у вступі). 

Конфокальний мікроскоп використовує лазерні промені і явище оптичної 

флуоресценції, що дозволяє уникнути вищезгаданих обмежень. Оскільки в 

конфокальному мікроскопі можна спостерігати досить товсті зразки, то їхня 

тривимірна структура не порушується при виготовленні зрізів, а отже, стає 

доступною для спостереження в цьому типі мікроскопів. Саме тому 

конфокальна мікроскопія може з успіхом застосовуватися для тривимірної 

реконструкції мікроскопічних об’єктів.  

У конфокальному мікроскопі світло, що випромінюється лазером, 

концентрується на певній точці об’єкта. В цій точці виникає флуоресценція. 

Світло з цієї точки фокусується на точці детектора. Рівні об’єкта, що віддалені 

від цієї точки, не освітлені так яскраво, як вищезгадані, тому що освітлення там 

не у фокусі; і світло, що приходить з тих шарів, не фокусується на детекторі. 

Зразок сканується від точки до точки лазерним променем, який контролюється 

комп’ютером. В результаті почергово вивчаються різні рівні зразка, і на екрані 

комп’ютера будується 3-вимірне зображення цього зразка. Це дозволяє 
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спостерігати дуже товсті зразки, навіть малі ембріони, живі культури клітин і 

т.п..  

Деяким обмеженням цього методу є те, що об’єкт зазнає відносно 

швидкого руйнування і відбувається “вигоряння” флуоресцентної мітки. Це 

створює певні труднощі, якщо потрібно спостерігати об’єкт протягом 

тривалого часу або через певні проміжки часу, що буває необхідно для того, 

щоб прослідкувати стадії якогось біологічного процесу (зміни в ході клітинного 

циклу, ембріонального розвитку і т.п). Однак на сьогодні розроблені моделі 

конфокальних мікроскопів, які завдають мінімальної шкоди вивчаємій 

структурі і викликають мале “вигоряння” флуоресцентної мітки. Це дозволяє 

спостерігати об’єкти кілька разів через певні проміжки часу, будуючи щоразу їх 

3-мірне зображення.  

До кожного конфокального мікроскопа існує комп’ютерна програма, 

призначена для керування цим мікроскопом, зйомки мікропрепаратів та їхньої 

обробки (наприклад, LAS AF Lite).  

Щоб створити тривимірну реконструкцію якогось мікроскопічного 

об’єкта з допомогою конфокального мікроскопа, спочатку потрібно виготовити 

мікропрепарат, де цей об’єкт буде повністю представлений. Як вже зазначалося 

вище, товщина мікропрепарата може бути досить великою. Мікропрепарат 

повинен бути пофарбований флуоресцентними барвниками (найчастіше 

застосовується імунофлуоресцентний метод фарбування). Далі цей 

мікропрепарат поміщається на предметний столик конфокального мікроскопа, і 

з такого препарата потрібно отримати його пошарове зображення (так звані 

"оптичні зрізи"). Ці "оптичні зрізи" потрібно зберегти як серію 

мікрофотографій, вказавши порядковий номер кожного. Далі їх можна складати 

за допомогою спеціальних комп’ютерних програм (наприклад, LAS AF Lite, 

Imaris x64) і отримувати площинну чи об’ємну тривимірну реконструкцію.  

Розглянемо як застосовується для тривимірної реконструкції одна з 

найбільш часто уживаних програма – LAS AF Lite. Головне вікно програми 

після її завантаження має вигляд, зображений на малюнку 8.6. Натиснувши Ok, 
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переходимо у вікно, зображене на малюнку 8.7.  

 

 

Мал. 8.6. Іконка та головне вікно програми LAS-AF-Lite.  

 

Вибравши за допомогою пункта Configuration з головного меню 

необхідний режим збільшення конфокального мікроскопа (об’єктив і окуляр) та 

підібравши необхідні параметри лазера (мал. 8.8), приступаємо до виготовлення 

серії мікрофотографій. Поміщаємо на предметний столик мікроскопа препарат і 

знаходимо ділянку, яку потрібно відзняти.  

Для тривимірної реконструкції потрібна пошарова серія мікрофотографій 

реконструюємого об’єкта. Для її виготовлення потрібно використати опцію 

Z-stack, яка знаходиться в пункті меню Acquire /  Acquisition (мал. 8.9). У пункті 

Begin (µm) потрібно вказати місце початку сканування, у пункті End (µm) 

вказати кінець сканування. Наприклад, якщо маємо препарат товщиною 30 мкм 

і плануємо сканувати його на всю товщину, то у пункті Begin (µm) вказуємо 0, а 

у пункті End (µm) – 30. Якщо маємо препарат товщиною 50 мкм і плануємо 

сканувати його, пропустивши перші 5 мкм і останні 10 мкм, то у пункті Begin 

(µm) вказуємо 5, а у пункті End (µm) – 40 (50-10=40). Далі потрібно  вказати  

крок  сканування  (у  пункті  z-step size),  або кількість шарів, на які слід 

поділити область сканування (у пункті Nr. of steps). Наприклад, якщо бажаємо 

сканувати об’єкт дослідження через кожні 1,5 мкм, то у пункті z-step size 
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вказуємо 1,5 (мал. 8.9).  

 

 

Мал. 8.7. Вікно програми LAS-AF-Lite.  
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Мал. 8.8. Вибір параметрів лазера та режиму збільшення конфокального 

мікроскопа у програмі LAS-AF-Lite.  
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Мал. 8.9. Опція Z-stack програми LAS-AF-Lite.  

 

 

Мал. 8.10. Вікно для вибору параметрів зйомки програми LAS-AF-Lite.  
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Програма також надає можливість вибирати роздільну здатність 

сканування, кількість ліній для усереднення та деякі інші параметри 

майбутнього зображення. Для цього призначене вікно, зображене на малюнку 

8.10, яке знаходиться у пункті меню Acquire / Acquisition.  

Вибравши область сканування та параметри майбутнього зображення, 

натискуємо Start, щоб отримати серію пошарових мікрофотографій об’єкта 

дослідження. Програмі необхідно деякий час, щоб відзняти вищевказану серію 

(від кількох хвилин до кількох десятків хвилин, що залежить від ширини 

області сканування та параметрів сканування).  

Після того як програма створить серію мікрофотографій, цю серію 

потрібно зберегти. Для цього потрібно вибрати пункт меню 

Acquire / Experiments (мал. 8.11) і командою New створити і назвати нову папку 

для поміщення туди результатів зйомки. Потім потрібно назвати щойно 

виготовлену серію і зберегти її, натиснувши Save All (мал. 8.11). Якщо 

помістити курсор на назву серії і натиснути праву клавішу мишки, то 

відкриється меню, в якому можна зберігати, перейменовувати, видаляти, 

експортувати і т.д. дану серію (мал. 8.15). 

У програмі LAS-AF-Lite передбачена можливість виготовлення 

площинних тривимірних реконструкцій (силуетних та ізолінійних 

реконструкцій на горизонтальній площині). Для цього потрібно зробити 

активним файл з відповідною серією мікрофотографій (клікнувши по ньому 

мишкою (ліва червона стрілка на малюнку 8.12)). Потім натиснути піктограму 

"Maximum projection", щоб об’єднати всі мікрофотографії даної серії (права 

червона стрілка на малюнку 8.12). Після цього, клікнувши правою клавішею 

мишки по зображенню, вибрати у вікні, що відкриється, команду Snapshot All, 

щоб склеїти всі мікрофотографії даної серії (мал. 8.13). Тривимірна 

реконструкція готова (мал. 8.14). В прикладі на малюнку 8.14 зроблено 

силуетну тривимірну реконструкцію волосини з волосяною сумкою у шкірі 

разом з нервовими закінченнями, які до неї підходять.  

 



 

 

 

1 
 

 

Мал. 8.11. Збереження виготовленої серії мікрофотографій ("оптичних зрізів") у програмі LAS-AF-Lite.  
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Мал. 8.12. Об’єднання всіх шарів виготовленої серії мікрофотографій ("оптичних зрізів") у програмі LAS-AF-Lite.  
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Мал. 8.13. Склеювання всіх шарів виготовленої серії мікрофотографій ("оптичних зрізів") у програмі LAS-AF-Lite.  
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Мал. 8.14. Готова силуетна тривимірна реконструкція на горизонтальній площині волосини з волосяною сумкою 

та нервами у програмі LAS-AF-Lite.  

 



 

215 
 

 

Мал. 8.15. Експорт готової тривимірної реконструкції.  
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Дану реконструкцію можна зберегти (експортувати) у вигляді 

зображення у форматі jpeg чи tiff, або у вигляді відеофайла з розширенням avi 

(мал. 8.15). Для цього потрібно зробити активним файл з реконструкцією 

(клікнувши мишкою по назві цього файла), відкрити контекстне меню 

(клікнувши правою клавішею мишки по назві цього файла), вибрати команду 

Export, після чого вибрати розширення картинки чи відеофайла (мал. 8.15). З 

такою картинкою можна потім працювати у будь-яких програмах, що 

працюють з файлами з розширенням jpeg та tiff (наприклад, у Photoshop).  

Крім того, виготовлену серію мікрофотографій можна експортувати у 

програму Imaris X64 чи іншу подібну програму для виготовлення об’ємної 

тривимірної реконструкції.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Що таке 3-вимірна реконструкція цитологічних об’єктів?  

2. Які існують різновиди 3-вимірних реконструкцій?  

3. Вимоги до виготовлення серійних зрізів, призначених для 3-вимірної 

реконструкції.  

4. В чому різниця між графічними та пластичними методами 3-вимірної 

реконструкції?  

5. Яка різниця між силуетними та ізолінійними реконструкціями?  

6. Яка різниця між ортогональними, перспективними та стереоскопічними 

реконструкціями?   

7. Основи побудови перспективної 3-вимірної реконструкції.  

8. Як врахувати товщину зріза при побудові 3-вимірної реконструкції?  

9. Як побудувати пластинчасту реконструкцію? В чому різниця між 

позитивними та негатичними пластинчастими реконструкціями?  

10. Як побудувати реконструкцію на вертикальній площині на основі 
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реконструкції на горизонтальній площині?  

11. Що таке конфокальна мікроскопія? Як і чому конфокальна мікроскопія 

може бути застосована для 3-вимірної реконструкції мікроскопічних 

об’єктів?  

12. Як за допомогою конфокального мікроскопа виготовити серійні оптичні 

“зрізи” для 3-вимірної реконструкції?  

13. Як на основі серійних оптичних “зрізів” побудувати 3-вимірну 

реконструкцію на горизонтальній площині за допомогою програми 

LAS AF Lite?  

14. Як на основі серійних оптичних “зрізів” побудувати перспективну 

об’ємну 3-вимірну реконструкцію за допомогою програми Imaris x64?  
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РОЗДІЛ 9 

АНАЛІЗ  ЗОБРАЖЕНЬ 

 

9.1. Загальна характеристика процесу аналізу зображень.  

 

Відеокамера в сполученні з оптичним мікроскопом була вперше 

застосована в 1951 році А. Парпартом.  

Варто розрізняти мікроскопічні технології, у яких відеокомпоненти 

використовуються лише для поліпшення якості зображення, і ті, котрі 

припускають подальшу обробку цифрового зображення. Комп’ютерна обробка 

зображень включає методи реєстрації зображень (фотографування, переклад 

зображень у цифрову форму і їхнє збереження), маніпуляції з зображеннями 

(діапазони градацій, тонова корекція, фільтри та ін) і наступний аналіз 

зображень.  

Розробка більшості з перерахованих методів спочатку не передбачала 

застосування комп’ютерів. Однак з розвитком у 1970-х індустрії персональних 

ком’ютерів, методики досліджень стали все більшою мірою орієнтуватися на 

роботу з цифровими зображеннями, тому що інформація отримується з 

останніх набагато ефективніше. Наприклад, людина ефективніше комп’ютера 

проводить суб’єктивне порівняння зображень, однак, ЕОМ набагато 

ефективніше здійснює вимірювання об’єктів і статистичний аналіз цифрових 

даних. 

Процедура аналізу зображення складається з наступних етапів: 1) 

реєстрація зображення, 2) обробка зображення, 3) вимірювання. Ми будемо 

дотримуватись цього спрощеного розподілу на етапи, хоча необхідно знати й 

про існування інших етапів.  

Реєстрація зображення: Комп’ютер сприймає, обробляє і зберігає 

інформацію у виді дискретних одиниць – цифр. Вихідні зображення, природно, 

не складаються з цифр. Звичайна фотографія, наприклад, є аналоговою формою 

представлення об’єкта. Інформація в ній записана у формі неперервного 
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розподілу тону на двовимірній поверхні світлочутливого матеріалу. Отже, для 

того, щоб комп’ютер зрозумів і міг обробляти, а тим більше – проводити аналіз 

такої фотографії, її варто перевести з аналогової форми в цифрову.  

Переклад зображення в цифрову форму пов’язаний з перетворенням його 

в набір пікселів. Пікселами (pixels) називають дискретні елементи, з яких 

складається цифрове зображення. Вони звичайно мають квадратну чи 

прямокутну, іноді шестикутну форму.  Піксел – це основний елемент і 

своєрідна одиниця виміру цифрового зображення. Піксел не має фіксованого 

розміру, тому що є лише частинкою пам’яті комп’ютера, яка зберігає відомості 

про точку зображення. Він здобуває фізичний розмір тільки в пристроях 

виводу: принтері чи моніторі.  

Переклад зображення в цифрову форму починається у відеокамері. 

Камера розбиває зображення, сформоване системою лінз на серію 

горизонтальних ліній сканування. Наприклад, телесигнал побутового 

відеомагнітофона, що працює у форматі VHS, має 320 таких ліній. Зміни 

яскравості уздовж кожної такої лінії передаються у вигляді окремого 

безупинного електричного сигналу. Отже, телевізійне зображення є частково 

цифровим: інформація в ньому є дискретною по вертикалі, але не по 

горизонталі. Для повного переводу такого зображення у цифрову форму 

служить аналогово-цифровий перетворювач. Сучасні цифрові відеокамери 

включають систему, яка переводить аналогово-цифровий сигнал вже в цілком 

цифрову форму.  

Не будь-яке цифрове зображення складається з пікселів. Усі цифрові 

зображення можна розділити на дві групи: растрові і векторні. Векторне 

цифрове зображення формується з дискретних елементів, які являють собою 

математичні описи ліній, дуг, кругів і т.п.. Фактично, векторне зображення 

існує у вигляді набору математичних формул. Однак такі зображення підходять 

лише для технічних ілюстрацій, але не забезпечують потрібної якості при 

створенні фотореалістичних зображень. Навпроти, растрові зображення 

дозволяють відтворювати основні характеристики фотографії: освітленість, 
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прозорість, глибину різкості. Тому далі розмова буде вестися саме про растрові 

зображення.  

Важливими параметрами растрового зображення є його лінійна 

(графічна) і кольорова роздільна здатність. 

Лінійна роздільна здатність має для фотографічного і цифрового 

зображень трохи різний смисл. Хімічна фотографія використовує статичне 

середовище, у якій елементи зображення прив’язані до спеціально обробленої 

поверхні. Тому, тут лінійна роздільна здатність виражається в абсолютних 

одиницях, наприклад, у кількості ліній на міліметр. Цифрове зображення, 

навпаки, існує поза статичним середовищем, тому лінійна роздільна здатність 

тут адекватна власне розміру зображення і виражається в пікселах.   

В принципі теоретично лінійна роздільна здатність (чи розмір у пікселах) 

створеного в комп’ютері растрового зображення може бути будь-якою. Тобто 

зображення може складатися з як завгодно великого числа пікселів, що 

обмежено лише об’ємом пам’яті комп’ютера. Однак якщо мова йде про аналіз 

цитологічних об’єктів, де їхні зображення повинні бути введені в комп’ютер 

ззовні, то пристрій вводу і є тим вузьким місцем, що і визначає ступінь 

дискретності зображення. 

Розглянемо параметри вихідного світлооптичного зображення. Поле зору 

в мікроскопі Jenaval при використанні об’єктива 100 має діаметр приблизно 

200 мкм. Площа поля зору, відповідно, складає 31,4 тис. мкм2. Вважаючи 

0,2 мкм граничною роздільною здатністю мікроскопа, приймаємо квадрат зі 

стороною 0,2 мкм мінімальним елементом, “пікселом”. В результаті усе поле 

зору буде складатися максимум з 7854000 “пікселів”. Міркуючи аналогічним 

чином, одержуємо, що зображення клітини розміром близько 30 мкм буде 

формуватися  максимум 17671 “пікселом”.  

Однак роздільна здатність цифрового зображення буде визначатися 

навіть не параметрами мікроскопа, а параметрами пристрою одержання 

зображення: відеокамерою, цифровою фотокамерою, сканером.  

Оскільки зображення аналізується на екрані комп’ютера, чи 
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роздруковується на принтері, варто також враховувати роздільну здатність цих 

пристроїв. Для кожного монітора існує фізичне обмеження на максимальну 

роздільну здатність, яку він може підтримувати. Це пов’язано з щільністю 

розміщення зерен люмінофора на поверхні екрана. Вона вимірюється числом 

крапок в одному горизонтальному рядку і числом горизонтальних рядків.  

У підсумку зображення складатиметься з обмеженого числа пікселів. Їх, 

як правило, менше, ніж у зображенні, сформованому людським оком, яке 

складається  з величезного числа елементів – окремих фоторецепторних клітин.  

Колірна роздільна здатність (глибина представлення кольору). При 

перекладі зображення в цифрову форму колір кожного піксела відповідає 

середньому значенню кольору відповідної зони вихідного зображення. Він не 

може бути представлений неперервною величиною, а повинен також бути 

конвертований в дискретні цифрові значення. Колірна палітра, відображувана 

на моніторі системи аналізу зображень, визначається колірною роздільною 

здатністю. Це кількість біт інформації, що приходяться на один піксел 

зображення і кодують колір. Обрана колірна роздільна здатність визначає 

загальну кількість використаних кольорів. Пристрої, що використовують 

двоїчну математику, можуть приймати стани, кількість яких дорівнює числу 2 у 

відповідному ступені. Наприклад, при пікселі з 4-бітовою глибиною буде 

доступно 16 кольорів, а при пікселі з 8-бітовою глибиною можливі 256 

колірних значень. В залежності від способу представлення інформації про 

колір, зображення бувають:  

1) монохромні:  

    а) чорно-білі,  

    б) напівтонові;  

2) у градаціях сірого;  

3) кольорові:  

    а) індексовані кольори,  

   б) RGB,  

   в) HSB,  
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   г) CMYK,  

   д) Lab.  

Монохромна графіка ще іноді називається чорно-білою графікою чи 

графікою з однобітовим дозволом. Кодування кольору кожного піксела (чорний 

чи білий) вимагає одного біта, тобто найменшої порції інформації, якою може 

оперувати комп’ютер. До монохромної графіки варто віднести і так звані 

напівтонові зображення. Вони також мають колірну роздільна здатність 1 

біт/піксел, що, однак, реалізується іншим способом: неперервний тон цих 

зображень створюється за допомогою конгломератів крапок різного розміру і 

форми. Даний спосіб реалізації зображення базується на специфіці сприйняття 

зображення людським оком.  

Режим градації сірого характеризується більш високою колірною 

роздільною здатністю піксела, що вимагає інформації в обсязі вже 8 біт/піксел. 

Тому кількість відтінків сірого кольору складе 28, що відповідає 256 варіантам 

(0 – чорний, 255 – білий). Для порівняння: чутливість ока дозволяє людині 

сприймати 32 відтінки сірого кольору. 

Кольорові зображення:  

Атрибути кольору: 

• Колірний тон (hue) – колір, що відповідає домінуючій довжині хвилі.  

• Насиченість (saturation) характеризує чистоту кольору. Визначається 

співвідношенням між основною (домінуючою) довжиною хвилі і всіма іншими 

довжинами хвиль, що беруть участь у формуванні кольору. Чим вище значення 

насиченості, тим ясніше відчувається колірний тон. Зниження насиченості 

приводить до того, що колір стає нейтральним, без чітко вираженого тону (як, 

наприклад, сірий, білий чи чорний). 

• Яскравість (brightness) характеризує інтенсивність, з яким енергія світла 

впливає на рецептори ока. Якщо розглядати яскравість як атрибут кольору, під 

білим кольором варто розуміти абсолютну яскравість, а під чорним – повну 

відсутність яскравості. Сірий колір відповідає проміжному значенню 

яскравості.  
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• Кольоровість (chromacity або chroma) являє собою комбінацію двох 

компонентів: колірного тону і насиченості.  

• Світлість (lightness) – колірний компонент, близька по природі до 

яскравості. Однак на відміну від яскравості, що має нелінійний характер, 

світлість лінійна. 

Індексовані кольори: Найдавніший колірний формат. При цьому форматі 

інформація про компоненти кольору кожного піксела (червоний, зелений і 

синій) записується в колірну таблицю у вигляді фіксованих значень (не більше 

256 варіантів кольору). Цей формат вимагає для збереження зображень малий 

обсяг пам’яті, забезпечує високу швидкість обробки інформації і зручний 

спосіб керування кольором, однак має серйозний недолік, пов’язаний з 

обмеженими можливостями колірної таблиці, що не дозволяє створювати 

фотореалістичні зображення (недостатня колірна роздільна здатність). Його 

зручніше використовувати при роботі з зовнішніми пристроями, що володіють 

обмеженими ресурсами, а також у Internet.  

В інших форматах для математичного опису визначених колірних 

областей спектра застосовуються так звані колірні моделі. Більшість 

комп’ютерних колірних моделей засновано на використанні трьох основних 

кольорів, кожному з який привласнюється визначене значення цифрового коду. 

Всі інші кольори визначаються як комбінації основних. Основними називають 

ті три кольори, за допомогою яких можуть бути отримані будь-які інші 

кольори. Процес одержання інших кольорів (колірний синтез) заснований на 

додаванні основних кольорів (аддитивний синтез) чи на вирахуванні основних 

кольорів з білого (субстрактивний синтез). 

RGB (Red, Green, Blue): Більшість сучасних комп’ютерів для створення 

кольорових зображень використовують формат RGB, що забезпечує колірну 

роздільну здатність 24 біт/піксел. Більшість кольорів видимого спектра можуть 

бути отримані шляхом змішування в різних пропорціях трьох основних 

колірних компонентів (первинних кольорів): синього, зеленого і червоного. 

При попарному змішуванні первинних кольорів виходять вторинні кольори: 
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голубий (Cyan), пурпурний (Magenta) і жовтий (Yellow): Синій + Зелений = 

Голубий; Синій + Червоний = Пурпурний; Червоний + Зелений = Жовтий. 

Первинні і вторинні кольори відносяться до базових, тобто до таких, за 

допомогою яких можна одержати практично весь спектр видимих кольорів. 24 

бітове RGB-зображення реалізується за допомогою трьох колірних каналів: 

червоного, зеленого і синього. Кожен канал має 8 бітову роздільну здатність і 

дозволяє відтворювати 256 градацій яскравості. У результаті комбінування 

трьох основних кольорів і за рахунок варіювання інтенсивності окремих 

складових вдається одержати палітру з 16,7 млн. колірних відтінків (282828). 

Цієї моделі цілком досить для представлення усіх відтінків, що розрізняються 

людським оком.  

HSB (Hue, Saturation, Brightness): Дана колірна модель є варіантом моделі 

RGB і, отже, також використовує базові кольори. Тут усі кольори визначаються 

за допомогою комбінації трьох базових параметрів: колірного тону (Н), 

насиченості (S) і яскравості (B).  

CMYK: Дана модель використовує три субстрактивних (вторинних) 

кольори: голубий (Cyan), пурпурний (Мagenta) і жовтий (Yellow), а також 

чорний (Black). Субстрактивні кольори на відміну від аддитивних виходять 

вирахуванням іншого кольору із загального променя. Тому в цій системі білий 

колір з’являється як результат відсутності всіх кольорів, тоді як присутність 

усіх дає чорний колір. Інтенсивність кожної з чотирьох компонентів може 

змінюватися від 0 до 100%.    

LAB: У рамках цієї моделі будь-який колір визначається набором із трьох 

параметрів: світлості (L), кольоровості від зеленого до червоного (A) і 

кольоровості від синього до жовтого (B). Дана модель перекриває колірні 

палітри RGB і CMYK моделей. Тому в ряді сучасних графічних програм LAB 

модель використовується в якості внутрішньої для взаємного конвертування 

RGB і CMYK моделей.  

Порівняльні характеристики колірних моделей: Самим широким 

колірним охопленням володіє модель Lab. Вона містить у собі колірні 
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діапазони моделей HSB, RGB і CMYK, що є як би її підмножинами. Колірне 

охоплення моделі RGB включає кольори, що можуть бути відтворені на екрані 

монітора. Деякі кольори, наприклад чистий голубий чи чистий жовтий, у 

рамках цієї моделі точно відтворені бути не можуть. Модель CMYK 

характеризується ще більш вузьким колірним охопленням. Вона відтворює 

тільки ті кольори, що можуть бути надруковані за допомогою тріадних фарб. 

Отже, процес комп’ютерної обробки поділяє зображення на дискретні 

піксели. Зображення, скорочене до набору двоїчних цифр, може зберігатися на 

магнітних носіях чи прямо передаватися в комп’ютер і оброблятися.   

Обробка зображення: Якість конкретного зображення завжди далека від 

ідеальної, тому ряд операцій покликані поліпшити його. Крім того, кількість 

інформації в кожному конкретному зображенні істотно більша за необхідну для 

аналізу. Тому зображення обробляють з метою виділення інформативних ознак. 

Операції по обробці зображень майже завжди передують операціям по їхньому 

аналізові. Результати аналізу після першого циклу можуть бути використані для 

контролю наступної обробки й аналізу зображення, роблячи весь процес 

ітераційним.  

Операції обробки зображення можна розділити на дві категорії: операції з 

індивідуальними пікселами і операції з групами пікселів. 

Операції з індивідуальними пікселами: При такому підході обробка 

інформації, що характеризує кожен піксел, обробляється незалежно від сусідніх 

пікселів.  

• зміна яскравості: Полягає в додаванні чи відніманні константного 

значення яскравості кожного піксела. Якщо вихідне зображення є фотографією, 

додавання такої константи буде відповідати збільшенню часу експозиції, що 

дорівнює посиленню яскравості висвітлення. Протилежна операція – 

вирахування постійного значення яскравості з кожного піксела, тобто, 

зменшення яскравості,– може бути застосована для компенсації надмірної 

експозиції фотоматеріалу. 
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• зміна контрастності: Припустимо, що значення яскравості всіх 

пікселів цифрового зображення знаходяться у вузькому діапазоні (наприклад, 

деякі рентгенограми), тобто зображення має недостатній контраст. Віднімаючи 

мінімальне значення яскравості з кожного піксела і потім множачи яскравість 

кожного піксела на константу, ми можемо значно збільшити діапазон 

можливих значень яскравості і тим самим підвищити контраст зображення. 

• псевдофарбування:  Дуже близьким до попереднього є процес, відомий 

як псевдофарбування. Кожному відтінку сірого кольору в цифровому 

зображенні надається різний колір. Зони, що розрізнялися раніше ледь 

помітними відмінностями відтінку, набувають у даному випадку різких 

відмінностей.  

• підрахунок значення показової функції оптичної щільності: Для 

кожного піксела підраховується значення функції, зворотної логарифму 

яскравості. Справа в тому, що щільність зерен срібла у проявленому фотошарі 

пропорційна логарифму інтенсивності падаючого світла. Тому дана процедура 

повертає міру дійсної інтенсивності світла, яку експонував 

фотоматеріал. Подібна процедура становить інтерес у тих випадках, коли умови 

зйомки чи погана оптика призводять до спотворення зображення. Ця процедура 

веде до відновлення зображення.  

Операції з групами пікселів: Сегментація – це виділення областей 

зображення, відділення їх від фону. У деяких ситуаціях процедуру сегментації 

необхідно проводити в декілька послідовних кроків. Існує 3 основних методи 

сегментації: 1) уведення порога ; 2) знаходження країв; 3) розширення району.  

Уведення порога добре працює в умовах стабільного і контрольованого 

освітлення (тобто, яскравість об’єкта залежить від освітлення і від внутрішніх 

характеристик, пов’язаних з відбиттям і проходженням світла). У найпростішій 

формі він виглядає в такий спосіб: усі тони нижче обраного рівня яскравості 

розглядаються як чорний колір (зона інтересу), а усе вище – як білий (фон). 

Сучасні системи аналізу зображень зазвичай дозволяють встановлювати 2 

пороги і виділяти чорний (фон)/сірий (область інтересу)/білий (фон). У 
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реальних умовах, однак, сила денного чи штучного освітлення значно варіює у 

просторі і в часі. Тому часто необхідне застосування іншого методу 

сегментації. 

Знаходження країв – це самий розповсюджений метод сегментації. 

Вважається, що людське око широко використовує процедуру знаходження 

країв для зменшення кількості інформації, переданої по оптичних нервах у 

головний мозок. Метод знаходження країв дозволяє виявляти області 

зображення із сильними розходженнями в інтенсивності. Вважається, що вони 

швидше за все вказують на краї об’єкта чи, принаймні, на краї зони інтересу. 

На жаль, будь-який простий варіант подібної техніки виявляє і небажані деталі, 

тому виникає необхідність у додаткових процедурах обробки зображення. 

Метод розширення району використовує інформацію про сусідні піксели 

для того, щоб згрупувати їх на основі визначеної класифікації. Ця процедура 

може привести до злиття окремих районів зображення, якщо вони істотно 

подібні, і до розмежування інших районів, якщо між ними існують 

розходження.  

У результаті процедури сегментації виникає бінарне зображення, усі 

піксели якого розділені на дві основні групи: зони інтересу і фон. 

Збереження зображень: Майже всі графічні редактори підтримують 

формати, у яких використовуються внутрішні методи кодування. Розглянемо 

деякі з них.  

Більшість схем стиску ґрунтується на пошуку в растрових зображеннях 

повторюваних піксельних візерунків. При цьому візерунок можна запам’ятати 

однократно, а потім повторювати стільки разів, скільки необхідно. Такі схеми 

стиску повністю, піксел за пікселом, відновлюють вихідне зображення. 

Результат відновлення нічим не буде відрізнятися від вихідного, ніяка 

інформація не губиться. Такі методи можна узагальнено назвати методами 

стиску без втрат. Вони дуже ефективні для зображень, у яких є великі області 

однотонного зафарбування чи повторюваних піксельних візерунків (у цих 

випадках може досягатися коефіцієнт стиску 1:10). 
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Стиск методом RLE (Run-Length Encoding). При груповому кодуванні 

(найбільш простому) програма, що створює файл, зчитує значення окремих 

пікселів і запам’ятовує їх. Якщо підряд зустрічаються декілька пікселів з 

однаковим значенням, програма запам’ятовує, скільки пікселів з цим значенням 

йдуть один за одним. Групове кодування не є форматом файлу, це – метод 

кодування в деяких графічних форматах. У форматі РСХ метод стиску RLE 

застосовується “за замовчуванням” у всіх файлах, інші формати надають 

користувачу можливість вибору. Цей метод найкраще працює з зображеннями, 

що містять обмежену кількість кольорів і великі області монотонного 

забарвлення, і гірше – з фотореалістичними зображеннями, тому що в них 

немає довгих рядків однакових пікселів. Коли кожен піксел зображення 

відрізняється від сусіднього, то метод RLE може навіть привести до збільшення 

розміру отриманого файлу в порівнянні з вихідним. 

Метод стиску LZW названий так по перших буквах прізвищ його 

розроблювачів: Lempel, Ziv, Welch. Це більш тонка процедура, ніж метод RLE. 

Він заснований на пошуку шаблонів усередині растрового зображення і 

збереженні їх. Програма зчитує значення пікселів растрового малюнка і будує 

таблицю кодів, що представляють повторювані піксельні візерунки, знайдені 

нею. 

Розглянемо послідовність АВАВАААСААА і для простоти припустимо, 

що кожна буква являє собою 2-бітну величину даних. Шифратор і дешифратор 

LZW починають з однієї і тієї ж таблиці, вони відслідковують ситуації, коли 

таблиця розширюється. Для нашого приклада кодова таблиця буде виглядати в 

такий спосіб: А:00  В:01  С:10  D:11. Алгоритм LZW шукає послідовність, що 

він може розпізнати як саму довгу з тих, що можна вставити в таблицю. Він 

знаходить першу величину – А і розпізнає неї, потім перевіряє послідовність 

АВ і не розпізнає її. Тоді він передає код для тієї величини, що розпізнає (000), і 

робить новий елемент таблиці для тієї, котру не розпізнає. Таблиця 

шифрування стає наступною: А:000  В:001  С:010  D:011  AB:100. Потім 

шифратор бере останню величину В і перевіряє послідовність з наступною 
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величиною. Він досягає ВА, що не розпізнається, так що алгоритм посилає код 

для В (001). Дешифратор при цьому одержує ті ж дані і, виконуючи, в 

основному, те ж саме, додає в таблицю код для АВ. Тепер і шифратор і 

дешифратор можуть розпізнати наступний екземпляр послідовності АВ. Таким 

чином, 3-бітний код заміняє два 2-бітних. У приведеному прикладі це 

невеликий виграш, однак, він набагато істотніший у реальних ситуаціях. Навіть 

у цьому випадку всі наступні багаторазові появи величини будуть вкладені в 

таблицю і, отже, переведені в єдиний 3-бітний код. 

Звичайно методом LZW файли стискуються до 1/3-1/4 їхніх первісних 

розмірів. Сильно насичені візерунками зображення, що містять великі блоки 

однотонного фарбування чи повторювані кольорові візерунки, можуть 

стискуватися в ще більшому ступені – до 1/10 їхнього первісного розміру.  

Разом з тим, зображення, що не містять візерунків, стиску методом LZW 

піддаються погано (як і у випадку RLE). Подібно RLE, метод LZW сам по собі 

форматом файлів не є. Наприклад, стиск методом LZW виконують формати 

TIFF і GIF, але якщо GIF стискає дані завжди, то TIFF надає право вибору 

користувачу. 

Для растрових зображень фотографічної якості, де кожен піксел 

відрізняється від інших, застосування методів стиску без утрат може дати 

зворотний результат – отриманий файл буде більше вихідного. Це привело до 

розробки методів стиску із втратами.  

Стиск методом JPEG названий так по перших буквах назви групи, що 

розробила даний формат, Joint Photographic Experts Group. При його 

використанні в растровому малюнку, що містить безліч пікселів, які злегка 

відрізняються один від одного, великі області замінюються пікселами одного 

кольору чи піксельним візерунком, що імітує вид вихідної області. 

Ключовим моментом у застосуванні стиску із втратами є визначення 

якості зображення, що ви одержите на виході, і ця якість прямо пов’язана зі 

ступенем стиску вихідної картинки. Рівень стиску залежить від кожного 

конкретного випадку. Якщо для вас найважливішим є точна відповідність 
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оригіналу, то високий рівень компресії не прийнятний. Методи стиску із 

втратами засновані на особливостях сприйняття зображень оком. Вони більш 

чутливі до змін яскравості, ніж кольору. 

 

 

9.2. Застосування програми Photoshop  

для обробки мікрофотографій та електронограм. 

 

Як відомо, програма Photoshop (мал. 9.1) застосовується для редагування 

різного роду цифрових зображень. Ця програма з успіхом застосовується і для 

редагування зображень цитологічних та гістологічних об’єктів 

(мікрофотографій, електронограм, тощо). Найбільш частини операціями по 

редагуванню мікрофотографій та електронограм є: зміна розміру зображення, 

зміна роздільної здатності зображення, оптимізація яскравості та контрасту, 

редагування кольорів на зображенні, переведення зображення з кольорового у 

чорно-біле. Також часом доводиться працювати з фрагментами цифрових 

мікрофотографій та електронограм (вирізувати певні фрагменти зображення; 

складати єдину картинку із фрагментів, взятих із різних мікрофотографій; 

тощо).  

Для зміни розміру зображення служить команда 

"Образ. / Розмір зображення" (Image Size) (мал. 9.2). У вікні, яке відкриється 

потрібно знайти блок Document Size. В пункті Widht вибрати одиниці виміру 

(наприклад, см) і вказати довжину зображення в обраних одиницях, а в пункті 

Height також вибрати одиниці виміру (наприклад, см) і вказати ширину 

зображення в обраних одиницях (мал. 9.2).   

Для зміни роздільної здатності зображення також служить команда 

"Образ. / Розмір зображення" (Image Size) (мал. 9.2). У вікні, яке відкриється 

потрібно знайти блок Document Size і в пункті Resolution вибрати одиниці 

виміру (наприклад, піксел/см) і вказати величину роздільної здатності 

(мал. 9.2).  
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Досить часто мікрофотографії та електронограми є слабо-контрастними, 

недостатньо або занадто яскравими, або зі спотвореною кольоровою гамою. 

Якщо на мікрофотографії потрібно оптимізувати яскравість та контраст, то 

потрібно вибрати команду "Образ / Корегування / Яскравість/Контраст" 

(Brigthness/Contrast) (мал. 9.3). У вікні, що при цьому відкриється, 

переміщуючи "трикутні фігурки" або вводячи цифрові значення, потрібно 

підібрати оптимальний рівень яскравості та контрасту (мал. 9.3).  

Для редагування та зміни кольорів на зображенні призначені команди 

"Образ. / Корегування / Колірний баланс" (Balance Color) (мал. 9.4) та 

"Образ. / Корегування / Замінити колір" (мал. 9.5). У вікнах, що при цьому 

відкриваються, переміщуючи "трикутні фігурки" або вводячи цифрові 

значення, потрібно підібрати оптимальний колір чи колірний баланс (мал. 9.4., 

9.6).  

Кольорові мікрофотографії часом потрібно переводити у чорно-білі 

(досить часто, наприклад, при подачі ілюстративного матеріалу у наукові 

публікації). Щоб перевести кольорове зображення у чорно-біле (точніше, у 

відтінки сірого), потрібно вибрати команду "Образ. / Режим / Сірий" (мал. 9.7).  

В якості прикладу роботи з фрагментами зображення розглянемо 

побудову збірної ілюстрації в наукову статтю. Нехай потрібно побудувати 

ілюстрацію до наукової статті розміром 10,2×5 см з роздільною здатністю 

100 пікселів/см, яка має містити два фрагменти розміром 5×4,5 см, взяті з двох 

різних мікрофотографій (з контрольної та експериментальної груп відповідно). 

Спочатку створимо новий файл за допомогою команди "Файл / Новий" 

(File / New) (мал. 9.8). У вікні, яке при цьому відкриється, вкажемо у пункті 

"Ширина" ширину зображення (10,2 см), у пункті "Висота" вкажемо висоту 

зображення (5 см), у пункті "Роздільна здатність" ("Разрешение") зазначимо 

роздільну здатність ілюстрації (100 пікселів/см) (мал. 9.8). Відкривається 

чистий прямокутний кадр зазначених розмірів та роздільної здатності 

(мал. 9.9). Далі відкриваємо (командою "Файл / Відкрити" (File / Open)) цифрові  
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Мал. 9.1. Головне вікно програми Photoshop.  
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Мал. 9.2. Зміна розміру та роздільної здатності мікрофотографії у програмі Photoshop.  
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Мал. 9.3. Підбір оптимальної яскравості та контрасту для мікрофотографії у програмі Photoshop.  
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Мал. 9.4. Підбір оптимального колірного балансу для мікрофотографії у програмі Photoshop.  
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Мал. 9.5. Зміна кольору мікрофотографії у програмі Photoshop: вибір команди.  
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Мал. 9.6. Зміна кольору мікрофотографії у програмі Photoshop: вибір параметрів.  
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Мал. 9.7. Переведення зображення з кольорового у чорно-біле за допомогою програми Photoshop.  
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Мал. 9.8. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

створення нового файла з заданим розміром та роздільною здатністю.  
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Мал. 9.9. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

отримання нового файла.  
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Мал. 9.10. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

відкривання мікрофотографій з вихідними зображеннями.  
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Мал. 9.11. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

виділення прямокутного фрагмента мікрофотографії для копіювання.  
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Мал. 9.12. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

копіювання прямокутного фрагмента мікрофотографії.  
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Мал. 9.13. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

вставка прямокутного фрагмента мікрофотографії у новий файл.  
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Мал. 9.14. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

вставлений у новий файл прямокутний фрагмент мікрофотографії.  
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Мал. 9.15. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

обидва прямокутні фрагменти мікрофотографій вставлені у новий файл.  
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Мал. 9.16. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

закривання мікрофотографій з вихідними зображеннями і підписування вставлених фрагментів.  
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Мал. 9.17. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

обидва прямокутних фрагменти мікрофотографій підписані.  
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Мал. 9.18. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

склеювання шарів у новому файлі.  
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Мал. 9.19. Робота з фрагментами зображення у програмі Photoshop (створення ілюстрації в наукову статтю): 

збереження готової ілюстрації.  

 



 

 

 

251 
 

мікрофотографії з вихідними зображеннями (мал. 9.10). Використавши 

інструмент "Прямокутне виділення" з лівої панелі інструментів (вказано 

червоною стрілкою на мал. 9.11), виділяємо на одній з мікрофотографій 

прямокутний фрагмент потрібних розмірів (мал. 9.11) і командою 

"Редаг. / Копіювати" (Edit / Copy) копіюємо цей фрагмент (мал. 9.12). 

Переносимо прямокутне виділення на створений новий файл (мал. 9.13) і 

командою "Редаг. / Вставити" (Edit / Paste) вставляємо скопійований фрагмент у 

новий файл (мал. 9.13., 9.14). Аналогічно копіюємо і вставляємо прямокутний 

фрагмент з другої мікрофотографії (мал. 9.15). Тепер вставлені фрагменти 

потрібно підписати. Для цього використовуємо інструмент "Текст" з лівої 

панелі інструментів (вказано червоною стрілкою на мал. 9.16) і встановивши 

курсор у потрібне місце, підписуємо спочатку перший фрагмент (мал. 9.16), а 

потім – другий фрагмент (мал. 9.17). Далі потрібно склеїти всі шари готової 

ілюстрації (за допомогою команди "Шари / Злиття видимих" або 

"Шари / Виконати зведення" (мал. 9.18)) і зберегти її, вибравши потрібний 

формат (jpeg, tiff, bmp, тощо) (за допомогою команди "Файл / Зберегти як" 

(File / Save As) (мал. 9.19)).  

Детальніше про роботу з програмою Photoshop дивіться у підручниках, 

присвячених роботі з цією програмою.  

 

 

Запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. 

 

1. Перерахуйте основні етапи процедури аналізу зображень.  

2. Що таке піксел?  

3. Що таке лінійна роздільна здатність цифрового зображення?  

4. Що таке колірна роздільна здатність цифрового зображення?  

5. Основні атрибути кольору в цифровому зображенні.  

6. Поняття про колірні моделі.  
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7. Як проводиться сегментація зображення?  

8. Що таке метод знаходження країв та метод розширення району? Як вони 

використовуються для аналізу зображення?  

9. Методи збереження цифрового зображення без втрат.  

10. Методи збереження цифрового зображення із втратами.  

11. Суть методу JPEG для стиску зображення.  

12. Як за допомогою програми Photoshop змінити розмір та роздільну здатність 

цифрової мікрофотографії та електронограми?  

13. Як у програмі Photoshop оптимізувати яскравість та контраст цифрової 

мікрофотографії та електронограми?  

14. Які у програмі Photoshop існують можливості для редагування кольорів?  

15. Охарактеризуйте основні прийоми роботи з фрагментами мікрофотографій у 

програмі Photoshop.  



 

253 
 

ЛІТЕРАТУРА  

Список використаної та рекомендованої літератури  

 

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия.– М.: Медицина, 1990.– 383 с.  

2. Автандилов Г.Г., Невзоров В.П., Невзорова О.Ф. Системный 

стереометрический анализ ультраструктур клеток.– Кишинев: Штиинца, 

1984.– 168 с.  

3. Боровиков В.П. Statistica: искусство анализа данных на компьютере.– СПб.: 

Питер, 2004.– 688 с.  

4. Гистологические красители и реактивы «БиоВитрум».– СПб, 2017.– 56 с.  

5. Гланц С. Медико-биологическая статистика.– М.: Практика, 1999.– 459 с.  

6. Гуцол А.А., Кондратьев Б.Ю. Практическая морфометрия органов и 

тканей.– Томск, 1988.– 136 с.  

7. Дзержинський М.Е., Варенюк І.М. Навчальний посібник для лабораторних 

занять з великого морфометричного спецпрактикума для студентів кафедри 

цитології, гістології та біології розвитку.– Київ: Фітосоціоцентр, 2006.– 83 с.  

8. Дзержинський М.Е., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О., Варенюк І.М., 

Вороніна О.К. Навчальний посібник до лабораторного спецпрактикуму із 

загальної гістології.– Київ: ВПЦ «Київський університет», 2005.– 94 с.  

9. Келби С. Великолепная семерка Скотта Келби для Adobe Photoshop (Scott 

Kelby's 7-Point System for Adobe Photoshop CS3).– Вильямс, 2011.– 304 с.   

10. Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. Основы гистологической техники.– СПб: 

СпецЛит, 2010.– 95 с.  

11. Лакин Г.Ф. Биометрия.– М: Высшая школа, 1990.– 352 с.  

12. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико- 

биологических исследованиях с использованием Excel.– Киев: Морион, 

2001.– 408 с. 

13. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники.– Л.: Медицина, 1969.– 

424 с.  



 

254 
 

14. Морфологическая диагностика. Поготовка материала для гистологического 

исследования и электронной микроскопии. / под. ред. Д.Э. Коржевского.– 

СПб: СпецЛит, 2013.– 128 с.  

15. Никоненко А.Г. Введение в количественную гистологию.– Киев: Книга-

плюс, 2013.– 256 с.  

16. Плохинский Н.А. Математические методы в биологии.– М.: Изд-во МГУ, 

1978.– 265 с.  

17. Райтман М. Adobe Photoshop CC. Официальный учебный курс.– М.: Эксмо, 

2014.– 456 с.   

18. Салтыков С.А. Стереометрическая металлография.– М.: Металлургия, 

1970.– 376 с.  

19. Саркисов Д.С., Перов Ю.Л. Микроскопическая техника.– М.: Медицина, 

1996.– 544 с.  

20. Ташкэ К. Введение в количественную цито-гистологическую морфологию.– 

Бухарест: Изд-во Акад. Соц. Респ. Румынии, 1980.– 192 с.  

21. Тебенко О. Посібник з Photoshop: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://tebenko.com/files/photoshop/index.html .  

22. Теоретические основы и практическое применение методов 

иммуногистохимии. / под. ред. Д.Э. Коржевского.– СПб: СпецЛит, 2014.– 

124 с.  

23. Тимофеев А.В., Агапов М.М., Ваганова А.Н., Симонов В.С. Конспект 

лаборанта-гистолога. Основы гистологического процесса.– СПб: Элби, 

2015.– 64 с.  

24. Туркевич Н.Г. Реконструкция микроскопических объектов по 

гистологическим срезам.– М.: Медицина, 1967.– 175 с.  

25. Bancroft J.D., Cook H.C., Turner D.R. Manual of Histological Techniques and 

Their Diagnostic Application.– Churchill Livingstone, 1994.– 457 p.  

26. Blue Histology / School of Anatomy and Human Biology – The University of 

Western Australia: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/default.htm .  



 

255 
 

27. Carson F., Cappellano Ch.H. Histotechnology, A Self-Instructional Text.– 4th 

edition.– American Society for Clinical Pathology, 2014.– 368 p.  

28. Confocal microscopy Leica TCS SP 5. User Manual.– Mannheim, 2005.– 166 p. 

29. Culling C.F.A., Allison R.T., Barr W.T. Cellular Pathology Technique.– 

Butterworth-Heinemann, 2014.– 650 p.  

30. Dabbs D.J. Diagnostic Immunohistochemistry.– 5th edition.– Elsevier, 2018.– 

944 p.  

31. Dudek R.W. High-Yield Histopathology (High Yield Series).– 2nd edition.– 

Lippincott Williams & Wilkins, 2013.– 328 p.  

32. Gage G.J., Kipke D.R., Shain W. Whole animal perfusion fixation for rodents. // 

J. Vis. Exp.– 2012.– Vol. 65.– P. e3564.  

33. Girod B., Greiner G., Niemann H. Principles of 3D image analysis and 

synthesis.– Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Group, 2002.– 448 p.  

34. Glaser J., Greene G., Hendricks S. Stereology for biological research.– MBF 

Press, 2007.– 104 p.  

35. Gurcan M.N., Boucheron L.E., Can A., Madabhushi A., Rajpoot N.M., Yener B. 

Histopathological Image Analysis: A Review. // IEEE Reviews in Biomedical 

Engineering.– 2009.– Vol. 2.– P. 147–171.  

36. Howard C.V., Reed M.G. Unbiased stereology: three-dimensional measurement 

in microscopy.– Liverpool: QTP Publications, 2010.– 277 p.  

37. IHC World / Protocol Database: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.ihcworld.com/protocol_database.htm .  

38. Image analysis: practice and principles.– Oxford University Press, 2005.– 256 p.  

39. Immunohistochemistry Encyclopedia: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.immunohistochemistry.us .  

40. Internet Pathology Laboratory for Medical Education / Anatomy-Histology 

Tutorials: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTO.html#1 .  



 

256 
 

41. Internet Pathology Laboratory for Medical Education / Histotechniques: 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTOTCH/HISTOTCH.html  

42. Kiernan J.A. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice.– 5th 

edition.– Scion Publishing Ltd., 2015.– 592 p.   

43. Microscopy Services Laboratory / Image Analysis: [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: https://www.med.unc.edu/microscopy/services/image-analysis .  

44. Pranab D. Basic and Advanced Laboratory Techniques in Histopathology and 

Cytology.– Springer, 2018.– 275 p.  

45. Protocol Online / Cell Biology: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.protocol-online.org/prot/Cell_Biology/index.html .  

46. Protocol Online / Histology: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.protocol-online.org/prot/Histology/index.html .  

47. Suvarna S.K., Layton Ch., Bancroft J.D. Bancroft’s theory and practice of 

histological techniques.– Churchill Livingstone: Elsevier, 2013.– 604 p.  

48. Timothy С. Ultrasonic Three-dimensional reconstruction: in vitro and in vivo 

volume and area measurement, 1994. 

49. West M.G. Basic Stereology for Biologists and Neuroscientists.– Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, 2012.– 203 p.  

50. Whole Slide Imaging Repository: [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://digitalpathologyassociation.org/whole-slide-imaging-repository .  

51. Wiegand R. Confocal and advanced light microscopy facility. Leica SP5C 

spectral confocal laser scanning microscope.– Edinburgh, 2008.– 30 p.  

52. Wootton R., Springall D., Polak J. Image Analysis in Histology: Conventional 

and confocal microscopy.– Cambridge University Press, 1995.– 441 p.  

 

 


