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Практичний тур 

ГІСТОХІМІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ  

Глікозаміноглікани, як у вигляді самостійних сполук, так і у комплексах з білками, є 

важливим компонентом основної речовини міжклітинного простору. Завдяки своїй 

структурі та здатності зв’язувати велику кількість води, ці сполуки відіграють важливу 

роль в регуляції обмінних процесів, а також надають тканині пружності. Порушення 

процесів синтезу та секреції глікозаміногліканів часто супроводжує розвиток багатьох 

патологічних процесів, у тому числі появу передпухлинних змін. 

Враховуючи, що загальною особливістю всіх глікозаміногліканів є наявність 

значного негативного заряду, для їхнього виявлення використовують різні катіонні 

барвники. Серед них одним із найпоширеніших є альціановий синій – Cu-вмісне похідне 

фталоціаніну, яке завдяки позитивному заряду та особливостям будови, селективно 

забарвлює глікозаміноглікани у різні відтінки блакитного чи синьо-зеленого кольору. 

Висока специфічність даної сполуки дозволяє поєднувати його разом з іншими 

барвниками, що дає змогу охарактеризувати розподіл компонентів міжклітинної 

речовини в різних тканинах і органах. 

Мета роботи: з’ясувати особливості розподілу глікозаміногліканів в різних 

тканинах. 

Матеріали та обладнання: мікроскоп, предметні скельця з попередньо 

депарафінізованими зрізами внутрішніх органів, 1% водний розчин альціанового синього, 

розчин галунового карміну, гліцерин, покривні скельця, хімічні стакани, кювета з 

містком, піпетки, паперові серветки. 

Хід роботи 

1. Виготовлення забарвлених мікропрепаратів. 

1.1. Дістаньте предметні скельця з наклеєними зрізами із посудини з дистильованою 

водою та помістіть на місток кристалізатора, попередньо видаливши зайву вологу за 

допомогою паперових серветок. 

1.2. Забарвлюйте зрізи 1% розчином альціанового синього впродовж 6-7 хв. 

1.3. Залиште скельця у воді на 2-3 хвилини для видалення незв’язаного барвника. 

1.4. Видаліть зайву воду, помістіть предметні скельця на місток кристалізатора та 

забарвлюйте зрізи галуновим карміном4-5 хв. 

1.5. Залиште скельця у воді на 2-3 хвилини для видалення незв’язаного барвника. 

1.6. Видаліть зайву воду та заключіть зрізи під покривне скельце у гліцерин. 

2. Мікроскопічний аналіз. 

2.1. Розгляньте виготовлені мікропрепарати на різних збільшеннях мікроскопа. На обох 

наданих Вам зразках присутня одна й та ж екзокринна залоза, в секреті якої присутні 

глікозаміноглікани. Ідентифікуйте цю залозу та дайте її характеристику. Результати 

занесіть до таблиці 1 бланку для відповіді.  

2.2. Визначте, до якої системи відносяться органи, що містять описану екзокринну залозу 

на кожному з препаратів. Результати занесіть до таблиці 2 бланку для відповіді. 

2.3. На одному з препаратів присутня тканина, міжклітинна речовина якої збагачена 

глікозаміногліканами. Визначіть, про який препарат йдеться та охарактеризуйте 

вказану тканину. Результати занесіть до таблиці 3 бланку для відповіді. 

3. Дайте відповідь на запитання. 

3.1. Вкажіть, які з речовин, перелічених у таблиці 4 бланку для відповіді будуть 

забарвлюватись у блакитний колір при застосуванні альціанового синього. Результати 

занесіть до таблиці 4 бланку для відповіді. 

3.2. Вкажіть, завдяки яким хімічним групам глікозаміноглікани мають негативний заряд. 

Результати занесіть до таблиці 5 бланку для відповіді. 

 
 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 



ГІСТОХІМІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ 

(бланк для відповіді) 

Таблиця1 

Впишіть відповіді: 

Повна назва залози 
 

Функція секрету 

 

Визначте, до якої групи належить залоза за: 

Хімічною природою 

секрету 

 

Розташуванням 

відносно шару 

покривного епітелію 

 

Типом секреції 

 

Таблиця2 

Позначте відповідь, закресливши «×» відповідні літери: 

Назва системи Препарат №1 Препарат №2 

Видільна А А 

Дихальна Б Б 

Ендокринна В В 

Імунна Г Г 

Кровоносна Д Д 

Кровотворна Е Е 

Нервова Ж Ж 

Опорно-рухова З З 

Статева И И 

Травна І І 

Таблиця3 

Впишіть відповіді: 

№ препарату  

Повна назва тканини 
 

Типова локалізація в 

організмі дорослої 

людини 

 

Формені елементи, 

які в нормі можна 

виявити у тканині  

 

Зародковий листок, з 

якого розвивається 

тканина 

 

 

Позначте відповідь, зробивши позначку «×» у відповідних клітинках таблиці 

 Таблиця4 Таблиця5 

Гіалуронова кислота   
 

 

Крохмаль   
 

 

Глікоген   
 

 

Гепарин   
 

 

Кератин   
 

 

Колаген   
 

 

Еластин   
 

 

Гемоглобін   
 

 

Фібронектин   
 

 

Перлекан   
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