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стовбурових клітин (МСК) сприяють зменшенню
запального процесу, покращують гістоархітек-
тоніку тканин і ефективно використовуються в
регенеративній медицині.

Метою дослідження було вивчити вплив ЗТП
та МСК на морфо-функціональний стан ткани-
ни печінки у щурів з неалкогольним стеатогепа-
титом (НАСГ) в експерименті.

Матеріали та методи. Дослідження проводили
на 65 статевозрілих самцях щурів Wistar. НАСГ
моделювали шляхом введення пальмової олії 120
діб. Тварин розподілили на групи: І-щури з
НАСГ; II-щури з НАСГ та введенням ЗТП; ІІI-
щури з НАСГ та введенням МСК. Проводили
біохімічні та патоморфологічні дослідження.

Результати. У тварин І групи було виявлено
стеатогепатоз ІІІ-ІV ступеня з виразною білковою
дистрофією; активність АЛТ 149±5 Од/л, АСТ
110±4 Од/л, рівень ЛПНЩ 1,7±0,38 ммоль/л,
ЛПВЩ 0,44±0,07 ммоль/л, ТГ 1,48±0,6 ммоль/л.
У тварин ІІ групи було виявлено жировий гепа-
тоз І-ІІ ступеня з явищами білкової дистрофії; ак-
тивність АЛТ була нижчою на 21 %, АСТ — на
15 %, рівень ЛПНЩ зменшився на 40 %, а
ЛПВЩ — достовірно зростав на 20 % у порівнян-
ні з I групою (p&lt;0,02). У тварин ІІІ групи ви-
явлено явища білкової дистрофії; активність АЛТ
була нижчою на 47 %, АСТ — на 25 %, рівень
ЛПНЩ зменшився на 47 %, а ЛПВЩ — достові-
рно зростав на 23 % у порівнянні з I групою
(p&lt;0,04).

Висновки. Застосування ЗТП викликало ре-
паративні зміни тканині печінки та нормалізува-
ло профіль показників атерогенності.

Застосування МСК призводило до зменшен-
ня ступеню запальних та інфільтративних про-
цесів у тканині печінки у порівнянні з ЗТП.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ АТЕРОГЕНОГО
РАЦІОНУ В МОДЕЛЮВАННІ

НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Бірюк М. В., Касаткін О. І.,
Мазніченко Є. О., Хуссейн А.
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Відомо, що розповсюдженість неалкогольної
жирової хвороби значно хростає серед пацієнтів
дорослого населення, тому метою дослідження
було вичення впливу атерогеного раціону на
формування неалкогольного стеатогепатиту
(НАСГ) у щурів.

Матеріали та методи. Дослідження проводили
на 70 статевозрілих самцях Wistar. Тварин було
розподілено на 3 групи: І — з додатковим до за-
гального раціону введенням пальмової олії; II —
щури з додатковим введенням свинячого сала та
вершкового масла; III — інтактна група. Моде-
лювання відбувалось протягом 90 діб. Проводи-
ли біохіміні тести та гістологічне дослідження пе-
чінки.

Результати. У тварин І групи активність АЛТ
становила (149±5) Од/л, АСТ — (110±4) Од/л, рі-
вень ЛПНЩ — (1,7±0,38) ммоль/л, ЛПВЩ —
(0,44±0,07) ммоль/л, ТГ — (1,48±0,6) ммоль/л; в
тканині печінки — стеатоз III–IV ступеня, фока-
льні центролобулярні некрози з розширенням
портальних трактів, вогнища внутрішньоклітин-
ного холестазу, нерівномірного кровонаповнен-
ня судин. У тварин II групи активність АЛТ
була вищою на 4 % ((155±5) Од/л) (p&lt;0,02),
АСТ — на 4,5 % ((115±4) Од/л) (p&lt;0,04), рівень
ЛПНЩ — на 12 % ((1,9±0,38) ммоль/л)
(p&lt;0,02), ЛПВЩ — знижався на 7 %
((0,41±0,07) ммоль/л) (p&lt;0,05) у порівнянні з І
групою; в тканині печінки — стеатоз III–IV сту-
пеня, явища білкової дистрофії, мостоподібні не-
крози, вогнища внутрішньоклітинного холеста-
зу, повнокрів’я судин.

Висновки. Згідно з даними біохімчного аналізу
крові та гістологічного дослідження, у щурів І гру-
пи було сформовано неалкогольну жирову хворо-
бу, у тварин ІІ групи був сформований НАСГ.
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Незважаючи на те, що сітківка є частиною
центральної нервової системи (ЦНС), винесеною
на периферію, вона має ряд унікальних гістомо-
рфологічних особливостей. Це ускладнює в ході
гістоморфологічних досліджень проведення пря-
мої аналогії між пухлинами головного мозку і сі-
тківки, хоча в переглядах (2007 і 2016 рр.) кла-
сифікацій ВООЗ фігурують в основному пухли-
ни ЦНС. При цьому, підкреслюється, що одним
з найважливіших критеріїв при побудові класи-
фікації нейрогенних пухлин є облік топографії
клітинно-тканинного джерела в рамках ЦНС.

Метою даного дослідження став аналіз рідкіс-
них нейрогенних пухлин сітківки у дорослих,
поки що не знайшли своєї класифікаційної ніші.

Об’єктом дослідження були 10 рідкісних вну-
трішньоочних пухлин, які були відібрані в пері-
од з 2018 по 2020 рр. серед всього масиву поточ-
ного клінічного матеріалу.

В результаті проведеного аналізу гістоморфо-
логічних патернів і імуногістохімічних маркерів,
в зіставленні з клінічною картиною, виявлено кі-
лька самостійних груп нейрогенних пухлин з по-
зиції гістоморфології і гістогенезу. Так, з ураху-
ванням ІГХ — верифікації, що ґрунтується на
алгоритмі дослідження церебральних пухлин, ми
пропонуємо виділити, принаймні, чотири варіа-
нти нейрогенних пухлин сітківки: ретинобласто-
мо-подібний, епендімо-подібний і нейроепітеліа-
льні та нейрогліальні варіанти. Дану класифіка-
цію ми розглядаємо як пілотну, так як необхідно
подальше накопичення матеріалу, а також кори-
гування діагностичного алгоритму ІГХ дослі-
дження з урахуванням специфіки нейрональних
елементів сітківки ока.


