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ДИНАМІКА ЕКСПРЕСІЇ ТА КІЛЬКОСТІ 
СК5+-ІМУНОПОЗИТИВНИХ ЕПІТЕЛІОЦИ-
ТІВ СУБКАПСУЛЯРНОЇ ЗОНИ ТИМУСА У 
ЩУРІВ РАННЬОГО ПОСТНАТАЛЬНОГО 
ПЕРІОДУ ПІСЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВВЕ-
ДЕННЯ СТАФІЛОКОКОВОГО АНАТОК-
СИНУ 
 

 
Voloshin N.A. , Kushch O.G., Aravitskiy E.O.  Expression and quantity dynamics of CK5+-immunopositive 
thymic epithelial cells of the subcapsular zone in rats of the early postnatal period after prenatal introduction of 
staphylococcal anatoxin.  
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine 
ABSTRACT. Background. Epithelioreticulocytes form the cellular basis of microenvironment in thymus, which regulate 
the processes of proliferation and differentiation of T-lymphocyte progenitor cells. In the cytoplasm of the epithelial cells 
cytokeratin-intermediate filaments are synthesized, who affect the mechanical stability and integrity of the epithelium. The 
influence of staphylococcal anatoxin on the morpho-functional state of the thymus, and particularly on the morphology and 
receptor composition of the thymic epithelial cells, is ambiguous and requires a more detailed study. Objective. to study the 
peculiarities of the distribution and expression of cytokeratin 5 by the epithelial cells of the thymus in norm and after prenatal 
introduction of staphylococcal anatoxin. Methods. The study was conducted on 144 white non-linear rats at 1, 2, 3, 5, 9, 14, 
21, 30 days after birth. There were 3 groups of 48 rats: group 1 - intact; group 2 - experimental, who were intrauterine and 
intrafetally injected with 0,05 ml of staphylococcal anatoxin (1:10) on the 18th day of pregnancy; group 3 - controls, that 
were injected 0,05 ml of 0.9% NaCl. The standard sets of monoclonal mice antibody produced by Sigma-Aldrich (St. Louis, 
USA), and visualization system produced by Santa Cruz Biotechnology (California, USA) were used to study the receptor 
distribution to cytokeratin 5. Results. During the 30 days after birth in a group of rats, who had been introduced staphylococ-
cal antigen, an increase in CK5 receptors expression was detected, with a peak within first three days and on the 14th day of 
life. The area occupied by CK5+-epithelioreticulocytes is significantly more than 1.5 times in rats of the experimental group 
from the 1st to the 9th day after birth, with a maximum on 1 day (29865 ± 3623 pix), decreasing further and almost reaching 
values of intact and control groups of rats up to the 30th day of observation. Conclusion. The revealed changes indicate a 
higher functional activity of epithelioreticulocytes, as microenvironmental cells, and their influence on the positive selection 
processes in the early postnatal period of ontogenesis in rats of the experimental group. 
Key words: thymus, CK5+-epithelioreticulocyte, staphylococcal anatoxin. 
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Вступ 
Формування необхідного клітинного і гумо-

рального мікрооточення є ключовим для розвит-
ку імунокомпетентних Т-лімфоцитів в тимусі [1]. 
Клітинну основу специфічного мікрооточення в 
тимусі формують епітеліоретикулоцити, які ре-
гулюють процеси проліферації та диференцію-

вання попередників Т-лімфоцитів, руйнування та 
взаємодію лімфоцитів, передачу антигенного 
стимулу [2, 3]. 

Основні функції епітеліоретикулоцитів ти-
мусу грунтуються на контактних взаємодіях з 
тимоцитами. Група мембранних молекул - інтег-
ринів, селектинів, кадгерінів (LFA-1, ICAM-2, 
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ICAM-3, рецепторів сімейства L- і E-селектину і 
т.д.) забезпечують міжклітинну адгезію між епі-
теліоретикулоцитами та лімфоїдними клітинами 
тимусу [4]. Контакти між епітеліоретикулоцита-
ми та лімфоїдними клітинами важливі для пере-
дачі ростових та диференційних сигналів та для 
здійснення селекції [5].  

На етапі диференціювання у цитоплазмі епі-
теліальних клітин тимуса синтезуються цитоке-
ратин-проміжні філаменти, якість збірки цих 
філаментів впливає на механічну стабільність та 
цілісність епітелію [6]. Набір цитокератинів ви-
значається типом епітеліальних клітин, який та-
кож залежить від умов зростання та стадій гісто-
генезу [7]. Подальше становлення епітеліальних 
клітин йде під контролем каскаду диференційних 
факторів (Hoxa 3, Pax 1, Pax 9, Eya 1, Six 1, Foxn 
1 і Gcm 2), що експресуються в глотковій енто-
дермі. В результаті, епітеліоретикулоцити одно-
часно експресують цитокератини СК 5 і 8. В цей 
період на розвиток епітеліальних клітин вплива-
ють продукти генів Fgf (Fibroblast growth factors), 
що визначає диференціювання в СК8+ і СК5+ 
епітеліальні клітини [7, 8]. 

Логінова Н.П., Четвертних В.А. [6] відзна-
чають, що механізми порушення функціонування 
вилочкової залози супроводжуються не тільки 
загибеллю лімфоїдного компонента тимуса, а й 
порушенням архітектоніки епітеліальної строми 
за рахунок зниження експресії цитокератинів. 
Це, в свою чергу, впливає на якість розвитку лі-
мфоцитів на етапі їх антигеннезалежного дифе-
ренціювання, тому незрілість епітеліального 
компонента призводить до порушення продукції 
цитокінів. 

В основі порушення формування і дозріван-
ня імунної системи плода лежить її пригнічення 
внаслідок надмірної антигенної стимуляції та 
іншими чужорідними агентами, які надходять від 
матері, що супроводжується надходженням ве-
ликої кількості імунологічно незрілих лімфоци-
тів на периферію і викликає зміни в органогенезі 
різної тривалості та може бути основою для роз-
витку патології в дорослому віці [3, 9]. Існує ду-
мка, що неонатальна захворюваність є продов-
женням внутрішньоутробного запального проце-
су, який отримав назву синдром запальної відпо-
віді плода (СЗВП). Плоди, які постраждали від 
цього синдрому, мають клінічні і лабораторні 
ознаки системного запалення. Одним з клінічних 
проявів СЗВП є розвиток вісцеромегалії [1, 10]. 
Тимомегалія, як окремий випадок вісцеромегалії, 
достовірно частіше розвивається у дітей, матері 
яких під час вагітності мали хронічні вогнища 
інфекції (30%), вагітність яких протікала з ток-
сикозом (31%), матері, які під час вагітності пе-
ренесли будь-яке інфекційне захворювання або 
загострення хронічного запального процесу 
(17%) [11, 12]. 

Генітальна інфекція та інфекція сечовивід-

них шляхів є основною причиною екстрагеніта-
льної інфекційної патології в акушерській прак-
тиці, й однією з найбільш частих причин мате-
ринської і перинатальної смертності. Для запаль-
них захворювань в акушерстві та гінекології ха-
рактерна полімікробна етіологія з переважанням 
умовно-патогенних мікроорганізмів, що входять 
до складу нормальної мікрофлори піхви (уреап-
лазми, мікоплазми, гарднерели, стафілококи, 
стрептококи та ін.). Поширеність безсимптомної 
бактеріурії в популяції вагітних жінок в серед-
ньому становить 6%. 

Пренатальний вплив стафілококового ана-
токсину на морфо-функціональний стан тимуса, 
зокрема на морфологію та рецепторний склад 
епітеліальних клітин, які формують мікроото-
чення для тимоцитів, є неоднозначним і потребує 
більш детального вивчення. 

Мета: вивчити особливості розподілу та 
експресії цитокератину 5 в цитоплазмі епітеліа-
льних клітин субкапсулярної зони тимуса в нор-
мі та після пренатального введення стафілококо-
вого анатоксину 

Матеріали та методи  
Дослідження було проведено на 144 білих 

нелінійних щурах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 добу 
після народження. Було виділено 3 групи по 48 
щурів у кожній: група 1 - інтактні; група 2 - екс-
периментальні, яким на 18-у добу черезматково, 
черезоболонково, внутрішньоплідно було введе-
но 0,05 мл стафілококового анатоксину, розведе-
ного у 10 разів; група 3 - контрольні, яким вво-
дився 0,05 мл 0,9% NaCl. Для вивчення розподі-
лу рецепторів до цитокератину 5 використовува-
ли стандартні набори моноклональних антицито-
кератинових мишиних антитіл 5 з асцитичної 
рідини (№ С7785), виробництва Sigma-Aldrich 
(St. Louis, USA). Комплекси первинне антитіло-
цитокератиновий рецептор виявляли за допомо-
гою системи візуалізації «Мишина ABC система 
забарвлення Immuno Cruz™: sc-2017», виробни-
цтва Santa Cruz Biotechnology (California, USA). 
Вміст рецепторів до цитокератину 5 в цитоплаз-
мі епітеліальних клітин оцінювався напівкількіс-
ним методом (від + до +++). Інтенсивність забар-
влення зрізів оцінювали наступним чином: +++ - 
сильна реакція (коричневий колір), ++ - помірна 
реакція (жовто-коричневий колір), + - слабка 
реакція (світло-коричневий колір), 0 - відсутність 
реакції. Мікроскопічне дослідження проводили з 
використанням світлооптичного мікроскопа - 
Carl Zeiss PrimoStar (Німеччина) при імерсійному 
збільшенні мікроскопа (×900). Розрахунок площі 
(в пікселях) іммунопозитивного матеріалу зроб-
лено з використанням програми аналізу зобра-
жень Image J на стандартизованій площі фото-
цифрового зображення (307200 пікселів) гістоло-
гічного зрізу тимусу, знятого на мікроскопі 
«Axiolab» («Carl Zeiss», Німеччина) при імерсій-
ному збільшенні х900. Статистичну обробку 
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отриманих числових результатів проводили за 
допомогою методів варіаційної статистики з ви-
користанням програми «Statistica for Windows 
6.0» (Stat Soft Inc., №AXXR712D833214FAN5). 
Достовірність відмінності між незалежними ви-
бірками значень оцінювали з використанням 
критерію Стьюдента (р<0,05). 

При роботі з експериментальними тварина-
ми керувалися «Європейською конвенцією з за-
хисту хребетних тварин, які використовуються в 
експериментальних та інших наукових цілях» 
(Страсбург, 1986), а також «Спільними етичними 
принципами експериментів над тваринами», за-
твердженими на I Національному конгресі з біо-
етики (Київ, 2001) та Законом України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» (Закон 
від 21.02.2006 р. № 3447- IV, редакція від 
09.12.2015 р., підстава 766-19). 

Результати дослідження 
Введення фізіологічного розчину контроль-

ній групі тварин не викликало достовірних змін у 
порівнянні з інтактною групою. 

Позитивну експресію СК5 спостерігали в 

клітинах субкапсулярної зони та клітинах, при-
леглих до базальної мембрани. Епітеліальні клі-
тини мають велике світле ядро, яке займає біль-
шу частину цитоплазми. Відростки епітеліальних 
клітин контактують один з одним, формуючи т. 
зв. ретикулоепітеліальний каркас. Мережа, утво-
рена відростками епітеліоретикулоцитів, має 
виражений характер в субкапсулярній зоні тиму-
су. У внутрішній корі СК5+-епітеліальні клітини 
своїми відростками не формують мережу, а роз-
ташовуються розрізненими групами клітин або 
зустрічаються поодиноко. 

На 1-у добу після народження інтенсивність 
експресії СК5 у щурів інтактної та контрольної 
групи визначається на помірному (++) рівні, а в 
експериментальній групі - на високому (+++). В 
усіх досліджуваних групах тварин виявляється 
максимальна площа іммунопозитивного матеріа-
лу. Однак, в групі антигенпремійованих тварин 
площа СК5-іммунопозитивних пікселів є вищою 
(29865±3623 pix, p <0,05), ніж в групі інтактних 
(18765±3789 pix) та контрольних (17121±3256 
pix на умовну одиницю площі) щурів (рис. 1). 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Інтенсивність експресії рецепторів до СК5 у епітеліоретикулоцитах коркової речовини тимусу щура а) інтак-

тної групи, б) антигенпремійованого на 1-у добу після народження. ×900. 
 
На 2-у добу після народження в усіх групах 

щурів рівень експресії рецепторів до СК5, а та-
кож площа іммунопозитивних ретикулоепітеліо-
цитів залишається практично на тому ж рівні, що 
і на 1-у добу після народження. При цьому, в 
експериментальній групі площа експресії СК5на 
29,3% вище (p <0,05) (рис. 2). 

На 3-у добу постнатального періоду ступінь 
експресії СК5 в інтактній групі залишається на 
колишньому рівні (++), а в групі антигенпремі-
йованих щурів незначно знижується (+++/++). В 
усіх групах щурів виявлена тенденція до незнач-
ного зниження площі СК5+-епітеліоретикуло-
цитів, причому дана тенденція більш виражена в 
контрольній (14837±2977 pix) та інтактній групі 
щурів (16756±2238 pix). У той же час, в групі 

щурів після пренатального введення стафілоко-
кового анатоксину, зберігається достовірно 
більш висока площа іммунопозитивних СК5-
клітин (24533±3282 pix), на 46,7% перевищуючи 
показник тварин інтактної групи. 

На 5-у добу після народження реєструється 
незначне зниження інтенсивності експресії СК5+-
епітеліоретікулоцитів тимуса в антигенпремійо-
ваній (++) та групах порівняння (++/+). Площа 
СК5 іммунопозитивних клітин в інтактній та 
контрольній групах залишається на колишньому 
рівні, а в антигенпремійованій групі тварин від-
значається незначне зниження до 21321±2765 pix 
на умовну одиницю площі, при цьому залишаю-
чись на 42% вищою (p<0,05), ніж в групах порів-
няння. 

 
 

А Б 
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Рис. 2. Динаміка займаної площі CK5+-епітеліальними клітинами в тимусі щурів в постнатальному періоді з 1-ї по 

30-у добу життя.  
Примітка: * – показники статистично достовірно відрізняються при порівнянні з інтактною групою, р<0,05. 
 
На 9-ту добу постнатального періоду вияв-

лений невисокий ступінь експресії СК5 (++/+) в 
інтактній і контрольній та помірний ступінь (++) 
в експериментальній групах щурів, що практич-
но не відрізняється від рівня експресії на 5-у до-
бу після народження. Спостерігається зниження 
площі, займаної СК5+-епітеліоретикулоцитами в 

інтактній (11303±2341 pix), контрольній 
(10984±1681 pix) та експериментальній 
(17289±2204 pix, p<0,05) групах (рис. 3). До того 
ж, після пренатального введення стафілококово-
го анатоксину площа іммунопозитивного матері-
алу на 52,9 % перевищує показник групи інтакт-
них тварин. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Мережа СК5+–епітеліоцитів коркової речовини тимусу щура а) інтактної групи, б) після введення антигену. 

9-а доба постнатального періоду. ×900. 
 
На 2-й тиждень постнатального періоду в 

групах порівняння інтенсивність експресії СК5+-
структур не змінюється та реєструється на неви-
сокому рівні (++/+), а в експериментальній групі 
незначно збільшується (+++/++) у порівнянні з 9-

ю добою після народження. На 14-у добу після 
народження площа, яку займають СК5+-
епітеліоретикулоцити зберігає тенденцію до 
зниження в усіх досліджуваних групах (рис. 2). 
Незважаючи на тенденцію до зниження площі 

А Б 
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СК5-поліпептидів в цитоплазмі епітеліальних 
клітин, в групі після пренатального введення 
стафілококового анатоксину площа залишається 
на 27,2% більшою, ніж в інтактній групі. 

На 21-у добу після народження знижується 
інтенсивність експресії СК5-білків в цитоплазмі 
епітеліальних клітин в усіх досліджуваних гру-
пах у порівнянні з попереднім терміном спосте-
реження. В інтактній та контрольній групах ре-
єструється слабкий (+), а в експериментальній 
групі - помірний (++) ступінь експресії. Площа 
експресії СК5-імунопозитивного матреіалу в 
інтактній групі практично не змінюється, а в 
експериментальній групі знижується до 
9871±2324 pix на умовну одиницю площі. При 
цьому достовірних відмінностей між досліджу-
ваними групами не виявлено (рис. 2). 

На 30-у добу постнатального періоду в інта-
ктній та контрольній групах рівень експресії СК5 
зберігається на слабкому рівні (+), а в експери-
ментальній групі незначно знижується (++/+) у 
порівнянні з показниками 21-ї доби. Площа ім-
мунопозитивних пікселів зберігає тенденцію до 
зниження в усіх досліджуваних групах. При 
цьому, кількість СК5+-матеріалу на питому оди-
ницю площі в експериментальній групі 
(7981±1422 pix) практично досягає значення ін-
таткної (6756±1581 pix) та контрольної 
(5962±1243 pix) груп щурів. (рис. 2). 

Обговорення  
У кірковій речовині тимуса щурів після пре-

натального введення стафілококового анатокси-
ну СК5+-епітеліальні клітини визначалися пере-
важно в субкапсулярной зоні, де формували сво-
їми відростками крупнопетельчасту мережу. У 
внутрішній корі імунопозитивні епітеліальні клі-
тини не формують суцільну мережу, частіше 
розташовуючись групами або поодинці, у той же 
час, сягаючи більш глибоких шарів внутрішньої 
кори, ніж спостерігається в тимусі інтактних та 
контрольних тварин, що може вказувати на стан 
функціональної напруги.  

Протягом першого місяця після народження 
в групі щурів, яким вводився стафілококовий 
антиген, виявляється збільшення рівня експресії 
рецепторів до СК5, ніж у тварин груп порівнян-
ня, з максимумом у перші три доби та на 14-у 
добу життя. В експериментальній групі з 1-ї до 9-
ї доби включно площа, яку займають СК5+-
епітеліоретикулоцити, є достовірно більшою в 

1,5 рази, в подальшому зменшуючись і майже 
досягаючи показників інтактної та контрольної 
груп на 30-у добу спостереження. 

Таким чином, пренатальне введення стафі-
лококового анатоксину викликає в тимусі при-
скорену диференціацію епітеліального компоне-
нту мікрооточення, що проявляється в більшій 
кількості імунопозитивних СК5-епітеліальних 
клітин у ранньому постнатальному періоді. Спо-
стережувана більш висока функціональна актив-
ність СК5+-епітеліоретикулоцитів субкапсуляр-
ної зони протягом місяця після народження, ві-
рогідно, призводить до інтенсифікації процесів 
позитивної селекції і супроводжується надхо-
дженням великої кількості імунологічно-
незрілих лімфоцитів на периферію і викликає 
зміни в органогенезі різної тривалості, що знахо-
дить підтвердження у ряді робіт [4, 5, 9]. 

Висновки 
1. Введення стафілококового антигену на 

18-у добу пренатального періоду призводить до 
збільшення рівня експресії рецепторів до СК5 
впродовж всього періоду спостереження з мак-
симумом у перші три та на 14-у добу життя.  

2. В експериментальній групі спостерігаєть-
ся достовірне збільшення вмісту СК5+-
епітеліоретикулоцитів в субкапсулярній зоні ти-
мусу протягом перших 9 діб постнатального пе-
ріоду, з максимумом на 1-у добу (29865±3623 
pix). 

3. Виявлені зміни свідчать про більш високу 
функціональну активність епітеліоретикулоци-
тів, як клітин мікрооточення, що впливає на про-
цеси позитивної селекції в ранньому постнаталь-
ному періоді онтогенезу у щурів експеримента-
льної групи. 

Перспективи подальших досліджень: ви-
вчення розподілу рецепторів до СК14 в тимусі 
новонароджених щурів після пренатального вве-
дення стафілококового анатоксину. 

Інформація про конфлікт інтересів 
Потенційних або явних конфліктів інтересів, 

що пов'язані з цим рукописом, на момент публі-
кації не існує та не передбачається. 

Джерела фінансування 
Дослідження проведено в рамках науково-

дослідної теми «Реактивність органів новонаро-
джених після дії антигенів та факторів різної 
природи у внутрішньоутробному періоді» (номер 
державної реєстрації 0115U003875). 
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Волошин М.А., Кущ О.Г., Аравіцький Є.О. Динаміка експресії та кількості СК5+-

імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального пе-
ріоду після пренатального введення стафілококового анатоксину. 

РЕФЕРАТ. Актуальність. Клітинну основу мікрооточення в тимусі формують епітеліоретикулоци-
ти, які регулюють процеси проліферації та диференціювання попередників Т-лімфоцитів. У цитоплазмі 
епітеліальних клітин синтезуються цитокератин-проміжні філаменти, які впливають на механічну стабі-
льність та цілісність епітелію. В етіології запальних захворювань в акушерстві переважають умовно-
патогенні мікроорганізми, що входять до складу нормальної мікрофлори піхви. Вплив стафілококового 
анатоксину на морфо-функціональний стан тимуса, зокрема на морфологію та рецепторний склад епіте-
ліальних клітин тимуса є неоднозначним і потребує більш детального вивчення. Мета: вивчити особли-
вості розподілу та експресії цитокератину 5 епітеліальними клітинами тимусу в нормі і після пренаталь-
ного введення стафілококового анатоксину. Материали та методи. Дослідження проведено на 144 білих 
нелінійних щурах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 добу після народження. Було виділено 3 групи по 48 щурів: 
група 1 - інтактні; група 2 - експериментальні, яким на 18-у добу черезматково, внутрішньоплідно було 
введено 0,05 мл стафілококового анатоксину (1:10); група 3 - контрольні, яким вводився 0,05 мл 0,9% 
NaCl. Для вивчення розподілу рецепторів до цитокератину 5 використовували стандартні набори моно-
клональних мишиних антитіл виробництва Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), та система візуалізації вироб-
ництва Santa Cruz Biotechnology (California, USA). Результати. Протягом 30-и діб після народження в 
групі щурів, яким вводився стафілококовий антиген, виявляється збільшення рівня експресії рецепторів 
до СК5, з максимумом у перші три та на 14-у добу життя. В експериментальній групі з 1-ї до 9-ї доби 
включно площа, яку займають СК5+-епітеліоретикулоцити, є достовірно більшою в 1,5 рази, з максиму-
мом на 1-у добу (29865±3623 pix), в подальшому зменшуючись і майже досягаючи показників інтактної 
та контрольної груп на 30-у добу спостереження. Висновки. Виявлені зміни свідчать про більш високу 
функціональну активність епітеліоретикулоцитів, як клітин мікрооточення, та їх вплив на процеси пози-
тивної селекції в ранньому постнатальному періоді онтогенезу у щурів експериментальної групи. 

Ключові слова: тимус, СК5+-епітеліоретикулоцит, стафілококовий анаткосин. 
 
 
Н.А. Волошин, О.Г. Кущ, Е.О. Аравицкий. Динамика экспрессии и количества СК5+-

иммунопозитивных эпителиоцитов субкапсулярной зоны тимуса у крыс раннего постнатального 
периода после пренатального введения стафилококкового анатоксина.  

РЕФЕРАТ. Актуальность. Клеточную основу микроокружения в тимусе формируют эпителиоре-
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тикулоциты, регулирующие процессы пролиферации и дифференцировки предшественников Т-
лимфоцитов. В цитоплазме эпителиальных клеток синтезируются цитокератин-промежуточные фила-
менты, которые влияют на механическую стабильность и целостность эпителия. В этиологии воспали-
тельных заболеваний в акушерстве преобладают условно-патогенные микроорганизмы, входящие в со-
став нормальной микрофлоры влагалища. Влияние стафилококкового анатоксина на морфо-
функциональное состояние тимуса, в частности на морфологию и рецепторный состав эпителиальных 
клеток тимуса является неоднозначным и требует более детального изучения. Цель: изучить особенно-
сти распределения и экспрессии цитокератина 5 эпителиальными клетками тимуса в норме и после пре-
натального введения стафилококкового анатоксина. Материалы и методы. Исследование проведено на 
144 белых нелинейных крысах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 сутки после рождения. Было выделено 3 группы 
по 48 крыс: группа 1 - интактные; группа 2 - экспериментальные, которым на 18-е сутки беременности 
чрезматочно, внутриплодно было введено 0,05 мл стафилококкового анатоксина (1:10); группа 3 - кон-
трольные, которым вводился 0,05 мл 0,9% NaCl. Для изучения распределения рецепторов к цитокератину 
5 использовали стандартные наборы моноклональных мышиных антител производства Sigma-Aldrich (St. 
Louis, USA), и систему визуализации производства Santa Cruz Biotechnology (California, USA). Результа-
ты. В течение 30-и дней после рождения в группе крыс, которым вводился стафилококковый антиген, 
выявляется увеличение уровня экспрессии рецепторов к СК5, с максимумом в первые трое и на 14-е су-
тки жизни. В экспериментальной группе с 1-го по 9-й день включительно площадь, занимаемая СК5+-
эпителиоретикулоцитами, является достоверно большей в 1,5 раза, с максимумом на первый день (29865 
± 3623 pix), в дальнейшем уменьшаясь и почти достигая показателей интактной и контрольной групп на 
30-е сутки наблюдения. Выводы. Выявленные изменения свидетельствуют о более высокой функцио-
нальной активности эпителиоретикулоцитов, как клеток микроокружения, и об их влиянии на процессы 
положительной селекции в раннем постнатальном периоде онтогенеза у крыс экспериментальной груп-
пы. 

Ключевые слова: тимус, СК5+-эпителиоретикулоцит, стафилококковый анаткосин. 


