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Поширеність астми та інших алергічних захворювань різко зросли протягом
останніх 30 років, особливо це спостерігається у промислово розвинутих країнах.
Однією з причин подібного зросту захворюваності є забруднення навколишнього середовища естрогеноподібними речовинами
або ксеноестрогенами. Ці хімічні чинники
присутні в гербіцидах, пестицидах, різноманітних детергентах та пластмасах. Попадаючи в питну воду або тісно контактуючи
зі шкірою та слизовою оболонкою вони
вступають у взаємодію з естрогеновими рецепторами і стимулюють їх. Як наслідок
цієї взаємодії виникають порушення не
тільки в статевій сфері, а й в інших органах

і системах, де розташовані естрогенові рецептори.
Починаючи з 1995 р., коли вперше були
описані естрогенові рецептори в різних органах і системах, активно розвивається і знаходить численні підтвердження концепція, згідно
з якою вплив статевих стероїдів тою чи іншою
мірою поширюється на функціональний стан
всіх органів і систем, у тому числі й респіраторного тракту [1, 2]. В даний час визначено наявність мембранних розпізнаючих структур і /
або внутрішньоклітинних рецепторів статевих
гормонів в печінці, м'язах, підшлунковій залозі, деяких структурах головного мозку, кістковій тканині, а також серцево-судинній і дихальній системах (рис. 1) [1].

Рис.1. Розповсюдження різних видів естрогенових рецепторів в організмі людини.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2011

25

Таким чином, наявність рецепторів до
статевих гормонів в органах нерепродуктивної сфери доводить розмаїття їх біологічної активності як системних регуляторів
фізіологічних процесів на рівні цілого організму. В зв'язку з цим розглядаються нові
аспекти впливу на перебіг різних захворювань шляхом фармакотерапевтичної стимуляції естрогенових рецепторів, що знаходяться в різних тканинах організму [1, 4, 6].
Мета роботи: дослідження розповсюдження та локалізації Er-ß в слизовій оболонці порожнини носа, зокрема в поліпній
тканині та слизовій оболонці нижніх носових раковин.

лися в 1% розчині H2O2 протягом 30 хв, заливался ендогенною пероксидазою і потім
0,3% розчином Triton X-100 у PBS протягом
10 хв. Щоб заблокувати неспецифічне
зв’язування, зразки витримувалися у сироватці з різними вторинними антитілами
протягом 1 години при температурі 4°C.
Далі зразки витримувались з наступними
антигенами: курчачі анти- ER beta 1:200 анти-BrdUrd (1:500), анти-bcl-2 (1:200), та анти-p63 (1:1,000) у 3% блокуючому розчині
BSA протягом цілої ночі при температурі
4°C. Негативний контроль інкубірувався без
додавання основних антитіл. Візуалізація
сигналу проводилася згідно з інструкцією
заводу- виготовника Vector Laboratories.
Зрізи швидко зафарбовувалися гематоксиліном і промивалися теплою водою.
Після чого до зразків додавався ксилен і
останні занурювались на 2 хв у етаноловий
спирт в концентрації, що поступово збільшувалась: 70%-95%-100%. Після короткочасного додавання ксилену зразки переміщувалися на платформу для подальшого
висушування [6].
Зразки були оглянуті за допомогою
імерсіонного мікроскопа із збільшенням у
25 разів, зв’язаного з комп’ютером.
Результати
Імуногістохімічний аналіз тканин чітко показав наявність ER-бета-(ER-β) позитивних клітин, які були розташовані в найбільшій кількості в епітеліальних клітинах
та інтерстиціальному просторі. ER βпозитивні клітини було знайдено як в тканині нижньої носової раковини, так і в тканині поліпа (рис. 2 та 3). Різниці в кількісному відношенні ER β-позитивних клітин в
залежності від статі хворих не виявлено
(рис. 4 та 5).

Матеріали і методи
Об’єктом дослідження були тканини
(слизова оболонка нижніх носових раковин
та поліпи носа) хворих, що підлягли хірургічному втручанню з приводу викривлення
перегородки носу (5 чоловіків та жінок –
досліджувалась слизова оболонка нижніх
носових раковин) та поліпозного риносинуїту (5 чоловіків та жінок – досліджувалась
слизова оболонка нижніх носових раковин
та поліпозна тканина), віком від 32 до 45
років. В анамнезі обстежуваних з викривленням носової перегородки не відмічалося
проявів алергії.
Операційний матеріал було фіксовано
в 4% розчині формальдегіду у сольовому
фосфатному буфері (PBS). Парафінові блоки розпилювались на секції товщиною 4 мікрометри з наступною депарафінізацією у
ксиліні та послідовною регідратацією від
етанолу різної концентрації до води. Антигени відновлювались через кипіння у 10
mM цитратному буфері (pH 6,0) протягом
30 хв. Після охолодження зрізи інкубірува-

Розподіл ER-бета-позитивних клітин в тканинах носової порожнини
Назва тканин

Поліпи

Нижня носова раковина

Наявність досліджуваних клітин

Залозиста

++

-

Епітеліальна

+++

++

Судинна

++

+

Інтерстиціальна

+++

++

26

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2011

Аналізуючи отримані дані, наведені в
таблиці, слід зазначити, що ER-β позитивні
клітини, які розташовані в залозах, були
знайдені тільки в тканині поліпів (рис. 2). Більша кількість ER-β позитивних елементів у
тканині поліпа може бути пов’язана з відносно більшою кількістю загального клітинного
вмісту завдяки гіперплазії тканини та міграції
запальних клітин у поліпозну тканину.

на 8 років пізніше двох типів естрогенових
рецепторів – ER-α та ER-β, що мають протилежні властивості. В той час, як стимуляція
ER-α викликає проліферативні процеси та
набряк тканин, ER-β специфічно інгібірує
транскрипцію генів, що були активовані αрецепторами, і тим самим блокує класичну
дію естрогенів та стимулює диференціацію:
і апоптоз запальних клітин [2, 3].

Рис. 2. Зріз тканини поліпу після імуногістохімічного дослідження ER-β (пацієнт чоловічої
статі), збільшення х 25.

Рис. 4. Зріз тканини нижньої носової раковини після імуногістохімічного дослідження ER-β
(пацієнт чоловічої статі). Зб. х 25.

Рис. 3. Зріз тканини поліпу після імуногістохімічного дослідження ER-β (пацієнт жіночої
статі), збільшення х 25.

Рис. 5. Зріз тканини нижньої носової раковини після імуногістохімічного дослідження ER-β
(пацієнт жіночої статі). Зб. х 25.

Обговорення отриманих результатів
Починаючи з 1995 р. в літературі активно обговорювалася роль вторинних естрогенових рецепторів та визначилося їхнє місце в загальній регуляції естрогенової активності. Однак отримані результати часом були
суперечні. Ясність з’явилася після відкриття

В результаті проведеної роботи ми визначили наявність ER-β позитивних клітин
в поліпній тканині та слизовій оболонці нижніх носових раковин, які в кількісному
співвідношенні не відрізнялася у чоловіків
та жінок. Порівнюючи отримані нами ре-
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зультати з даними Toll та співавторів [7],
ми виявили різницю між розподілом ER-β у
тканині поліпа та слизовій оболонці нижньої носової раковини, що може бути обумовлено гіперпластичними процесами в поліпозній тканині, а також міграцією запальних клітин в поліпозну тканину.
Протягом нового тисячоліття в літературі з’являється все більше даних про використання речовин, які мають селективний
вплив на ER-β і тим самим можуть модулювати імунну відповідь та мати терапевтич-

1.

2.

3.

4.

Couse JF, Lindzey J, Grandien K, Gustafsson JA,
Korach KS. "Tissue distribution and quantitative
analysis of estrogen receptor-alpha (ERα) and estrogen receptor-beta (ERβ) messenger ribonucleic
acid in the wild-type and ERα-knockout mouse" //
Endocrinology. 1997; 138 (11): 4613–21.
Gustafsson J. What pharmacologists can learn
from recent advances in estrogen signaling? //
TREND in Pharmacological Sciences. – 2003;
Vol. 24, N9.
Harris HA, Leathurby Y, Malamas MS, Mewshaw
RE, Miller CP, Kharode YP, Marzolf J, Komm BS,
Winneker RC, Frail DE, Henderson RA, Zhu Y,
Keith JC Jr. Evaluation of an estrogen receptor-beta
agonist in animal models of human disease // Endocrinology. – 2003, Oct;144(10): 4237-40.
Helguero LA, Lindberg K, Gardmo C, Schwend
T, Gustafsson JA, Haldosén LA. Different roles of
estrogen receptors alpha and beta in the regulation

ний вплив при лікуванні пацієнтів з хронічними запальними процесами [2, 4, 5].
Заключення
Отримані нами результати свідчать
про наявність ER-β в носовій порожнині,
зокрема в тканині нижніх носових раковин
та поліпозній тканині, а їхня кількість не
залежить від статі хворого. Ці дані дають
можливість розробки нових методів лікування при поліпозному риносинуїті із застосуванням медикаментозних агентів, що
стимулюють дію ER-β.

5.

6.

7.

8.

of E-cadherin protein levels in a mouse mammary
epithelial cell line // Cancer Res. – 2008, Nov
1;68(21):8695-704.
Helmy AM, EI Ghazzawi IF, Mandour MA, Shehata MA The effect of estrogen on the nasal respiratory mucosa. An experimental histopatological
and histochemical study // J. Laryngology Otology. - 1975 Dec: 89(12):1229-41.
Koehler KF, Helguero LA, Haldosén LA, Warner
M, Gustafsson JA. "Reflections on the discovery
and significance of estrogen receptor β" // Endocr.
Rev. – 2005; 26 (3): 465-78.
Saunders P., Magure S, Graughan J et all Expression of estrogen receptor beta in multiple rat tissues visualized by immunohistochemistry // J. of
Endocrinology. – 1997; 154, R13-R16
Toll K., Canlon B, Dahlen B, Graf P., Herricsson E,
Stjarne P Oestrogen receptor β in must cells in the
human nasal mucosa // European rhinology. – 2007.
Надійшла до редакції 17.02.11.

© Д.І. Заболотний, С.Е. Яремчук, П. Стіерна, М. Ворнер, О. Імамов, 2011

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКСТРОГЕНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ-ß В ПОЛОСТИ НОСА

INVESTIGATION OF SPREAD AND
LOCALIZATION OF ESTROGEN RECEPTOR-ß
IN THE NASAL CAVITY

Заболотный Д.И., Яремчук С.Э., Стиерна П.,
Ворнер М., Имамов О.

Zabolotnyy D.I., Yaremchuk S.E., Stierna P.,
Vorner M., Imamov O.

Резюме

Summary

Изучалось распространение и локализация Er-ß в
слизистой оболочке полости носа, в частности в
полипнoй ткани и слизистой оболочке нижних носовых
раковин. Полученные результаты свидетельствуют о
наличии ER - β в носовой полости: в ткани нижних носовых раковин и полипозной ткани, а их количество не
зависит от пола больного. Полученные результаты дают
возможность разработки новых методов лечения больных полипозным риносинуитом с применением медикаментозных агентов, стимулирующих действие ER-β.

The aim of investigation: to study the spread and localization of ER-ß in the nasal mucosa, particularly in polyps tissue and mucosa of inferior nasal concha. Our results
revealed the presence of ER-β in the nasal cavity, in the
tissue of the lower nasal turbinate and polypoid tissue, and
their number does not depend on the sex of the patient. The
results obtained give the possibility of developing new
treatments tactic polypous rinosinusitis using pharmacological agents that stimulate the action of ER-β.
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