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 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АГП – антигістамінні препарати 

αDMan – αD-маноза 

αLFuc – αL-фукоза 

αSMA (Alpha-Smooth Muscle Actin) – α-актин гладких м'язів 

βDGal – βD-галактоза 

CD – кластери диференціації 

CNFA – лектин гриба грузлика димчастого  

Con A – конканавалін А 

DGalNAc – N-ацетил-D-галактозамін 

DGlcNAc – N-ацетил-D-глюкозамін 

GNA – лектин підсніжника 

HPA – лектин виноградного слимака 

PNA – лектин арахісу 

SNA – лектин бузини чорної 

SBA – лектин насіння сої 

WGA – лектин зав’язків пшениці 
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ВСТУП 
 
 

 

Актуальність теми. Сьогодні відомо понад 63 тис хімічних сполук, що 

використовуються сучасною цивілізацією і 55 тис із них, у тому числі й ліки, 

часто можуть становити загрозу для здоров'я людини [31, 23, 106, 112]. 

Щорічно понад 1 млн людей у світі страждають від побічних ефектів 

фармакотерапії, а економічні збитки в результаті цього становлять 136 млрд 

доларів США [179, 192]. 
 

Суттєве зростання кількості медикаментозних отруєнь почалося з 90-х 

років минулого століття [4, 21, 26, 71, 212]. Значне місце в структурі 

використання населенням ліків займають антигістамінні препарати в зв'язку з 

невпинним зростанням числа алергічних захворювань. Так, у 20% населення 

Європи проявляються різноманітні алергічні реакції, а в деяких регіонах цей 

показник сягає 40-50% [49, 52, 53, 74]. Водночас, зросла частота отруєнь 

такими препаратами, особливо на тлі супутньої патології [84, 88, 107, 177]. 

Вагомою причиною виникнення таких ускладнень є значна 

розповсюдженість антигістамінних препаратів, легкодоступність та 

неконтрольоване застосування при самолікуванні [66]. 
 

Найчастіше медикаментозних уражень зазнає печінка — осередок 

метаболізації ксенобіотиків. При цьому значне місце займає імуно-

алергічний механізм альтерації печінкових структур [151, 160, 186], оскільки 

роль печінки в системі імунного захисту є доведеною [126, 127, 164]. 

Розвиток гепатотоксичності чинить істотний вплив на структурно-

функціональний стан багатьох органів імунного захисту, зокрема селезінку 

[47, 50, 75, 28, 69]. При цьому зрушення в селезінці та інших лімфоїдних 

органах часто мають взаємопротилежний характер і залежать від хімічної 

природи ксенобіотика, особливостей його метаболізації в печінці [17, 30, 64]. 

Існує думка, що гістамін і Н1-блокатори його рецепторів (антигістамінні 

препарати) регулюють процеси імуногенезу в селезінці [102]. 
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Проте залишається малодослідженим вплив антигістамінних 

препаратів на структурно-функціональний стан печінки, її клітинних 

елементів, а також таких фізіологічно активних сполук, як глікокон'югати — 

рецептори лектинів. Невідомим залишається також характер структурних 

зрушень у селезінці та зміни її глікому при застосуванні антигістамінних 

препаратів — блокаторів Н1-гістамінових рецепторів. 
 

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами 
 

Дисертаційне дослідження є частиною науково-дослідної роботи кафедри 

гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького ―Лектино- та імуногістохімічний 

аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених 

тканин‖, номер державної реєстрації 0113U000207, згідно з державним 

планом та програмою. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 
 

Мета дослідження: вивчити вплив антигістамінного препарату другого 

покоління — Лоратадину на структурну організацію та вуглеводні 

детермінанти печінки та селезінки в експерименті. 
 

Завдання дослідження: 
 

1. Вивчити в експерименті динаміку мікроскопічних, 

субмікроскопічних, гістохімічних та імуногістохімічних змін структурних 

компонентів печінки при застосуванні Лоратадину — блокатора Н1-

гістамінових рецепторів. 

2. Дослідити закономірності перерозподілу лектинових рецепторів 

клітинних та судинно-стромальних елементів печінки за умов застосування 

Лоратадину в експерименті. 

3. Встановити мікроскопічний та морфометричний параметри селезінки 

білих щурів при застосуванні Лоратадину. 
 

4. Вивчити особливості цитотопографії лектинових рецепторів у 

структурних компонентах селезінки в умовах блокади Н1-гістамінових 

рецепторів Лоратадином. 
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Об'єкт дослідження: динаміка морфо-функціонального стану печінки 

та селезінки білих щурів під час введення антигістамінного препарату 

Лоратадину та характер залишкових явищ після припинення його 

застосування. 

Предмет дослідження: морфологічні, ультраструктурні, гісто- та 

імуногістохімічні, лектиногістохімічні маркери змін у печінці та селезінці під 

впливом препарату Лоратадину. 
 

Методи дослідження: загальноморфологічний, електронномікроско-

пічний, гістохімічний, імуногістохімічний, лектиногістохімічний та 

морфометричний. 
 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з використанням 

комплексу методик встановлені та вивчені зміни, їхній перебіг та віддалені 

результати при застосуванні в експерименті антигістамінного препарату 

другого покоління Лоратадину. Уперше досліджено перерозподіл 

вуглеводних детермінант глікокон'югатів – рецепторів лектинів у структурах 

печінки та селезінки на тлі Лоратадин-індукованих змін. Встановлено, що 

метаболізація Лоратадину відбувається в печінці у відповідності з 

універсальними засадами метаболізації ксенобіотиків. 

Уперше встановлений корелятивний зв'язок між результатами 

імуногістохімічних та лектиногістохімічних досліджень зірчастих 

макрофагоцитів (клітин Купфера) та навколосинусоїдних клітин (клітин Іто). 

Показано, що ці клітини під час метаболізації Лоратадину відіграють 

деструктивну роль, а при припиненні введення Лоратадину беруть участь у 

регенераторних процесах у печінці. Отримано нові дані про особливості 

обміну глікогену в печінці на тлі змін, пов'язаних із блокадою Н1-

гістамінових рецепторів. Підтверджена провідна роль гістаміну в процесах 

глюкогенезу та гліколізу. 
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Уперше при використанні методів лектинової гістохімії виявлено 

ознаки Лоратадин-індукованої антигенної стимуляції в селезінці тварин, що 

проявлялися гіперплазією білої пульпи, посилення 

експонуванняглікорецепторів з термінальною D-галактозою та D-манозою на 

поверхні дендритних клітин лімфатичних вузликів селезінки. 
 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані 

поглиблюють уявлення про механізми виникнення та прогресування 

структурних змін у печінці та селезінці під впливом антигістамінного 

препарату Лоратадину і свідчать про необхідність раціонального та 

обережного застосування Лоратадину, особливо на тлі супутніх уражень 

означених органів іншими патогенними чинниками. Результати роботи 

доповнюють інформаційну базу фундаментальних досліджень вуглеводних 

детермінант біополімерів, їхню гісто- і цитотопографію та варіанти 

перерозподілу як у нормі, так і при різних патологічних станах. 
 

Впровадження результатів досліджень. Матеріали дисертаційної 

роботи впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу на 

кафедрах гістології, цитології та ембріології вищих медичних навчальних 

закладів України: ДВНЗ ―Українська медична стоматологічна академія‖(затв. 

10.06.2016р.), ДВНЗ України ―Буковинський державний медичний 

університет‖(затв. 6.06.2016р.), Вінницького національного медичного 

університету імені М.І.Пирогова (затв. 26.05.2016р.), Одеського національного 

медичного університету (затв. 14.06.2016р.), Запорізького державного 

медичного університету (затв. 6.06.2016р.), Ужгородського національного 

університету (затв. 14.06.2016р.), ДВНЗ ―Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я.Горбачевського‖ (затв. 28.04.2016р.), ДВНЗ 

―Івано-Франківський національний медичний університет‖ (затв. 9.06.2016р.), 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (затв. 

10.06.2016р.), Харківського національного медичного університету (затв. 

22.06.2016р.). 
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Особистий внесок здобувача. Автором проведено опрацювання 

літературних джерел за темою дисертації та їхній критичний аналіз, 

здійснено патентно-інформаційний пошук. Спільно з науковим керівником 

були визначені тема, мета та завдання дослідження. Самостійно відтворено 

експеримент та забір матеріалу для досліджень. Освоєні методи 

гістологічних, гістохімічних та лектиногістохімічних досліджень, а також 

метод електронної мікроскопії. Особисто проведені морфометричні 

дослідження селезінки. Автор особисто здійснила фотодокументування 

результатів та їхню інтерпретацію. Усі розділи дисертаційної роботи 

сформульовані та написані дисертантом особисто, за консультативною 

участю наукового керівника. У наукових статтях, опублікованих у 

співавторстві, здобувачу належить фактичний матеріал і його участь є 

визначальною. 
 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднено та обговорено на засіданнях науково-педагогічного 

колективу кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету, засіданні Львівського обласного 

осередку товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів, 

на науково-практичній конференції з міжнародною участю ―Фундаментальні 

науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження 

онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів‖ 

(Івано-Франківськ, 2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

―Медична наука в практику охорони здоров’я‖ (Полтава, 2015), XX 

Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 

2016). 
 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковані у 5 статтях у фахових 

наукових виданнях України та в 1 статті у фаховому науково-медичному 

журналі Республіки Польща, 3 роботи опубліковані в матеріалах і тезах 

конференцій.
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РОЗДІЛ 1 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ І СЕЛЕЗІНКИ В 

УМОВАХ МЕТАБОЛІЗАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ ТА ЛІКІВ 

(Огляд літератури) 

 

1.1. Ксенобіотики та ліки як потенційні чинники органотоксичності 

На сьогоднішній день у світі ідентифіковано приблизно 2 млн. хімічних 

сполук, які вважаються ксенобіотиками для організму людини. 63 тис із них 

достатньо поширені, доволі часто застосовуються в умовах сучасної 

цивілізації в повсякденному житті і можуть становити реальну, або 

потенційну загрозу здоров’ю людини. До таких сполук належать продукти 

побутової хімії, пестициди, алкоголь, шкідливі речовини промислового 

походження, а також ліки [31, 106, 112]. Cьогодні відомо більш як 600 

лікарських засобів, застосування яких за певних умов може призвести до 

розвитку побічних впливів на структуру і функцію різних органів та систем. 

Починаючи від 1968 р., Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 

здійснює реєстрацію випадків побічної дії ліків (http://www.who-umc.org). 

Аналіз цієї бази даних засвідчив суттєве зростання кількості 

медикаментозних отруєнь починаючи з 90-х років минулого століття [4, 21, 

26, 42, 71, 114, 167, 205, 212]. 

Щорічно у світі понад 1 млн людей страждає від побічних ефектів 

фармакотерапії і майже 180 тис. – помирає від них. Економічні збитки 

внаслідок цього сягають понад 136 млрд доларів на рік [179, 192]. Одним із 

перших органів, який приймає на себе основний ―удар‖ ксенобіотика є 

печінка – центр метаболізму речовин екзо- та ендогенного походження [23, 

26, 51, 55, 70, 113, 140, 148, 176]. 

Проблема органотоксичності ліків набуває особливої актуальності ще 

й тому, що багато з них є легкодоступними на фармацевтичному ринку, 
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для їхнього придбання не потрібно рецепту лікаря. При виборі медикаментів 

часто керуються порадами знайомих, рекламною інформацією, яка агресивно 

поступає з телевізійних екранів. При цьому, як правило, відсутня адекватна 

інформація про можливі побічні ефекти конкретного засобу лікування [11, 

96]. 
 

Справжня частота медикаментозних ускладнень залишається 

невідомою, оскільки масштабні фармакоепідеміологічні дослідження з цього 

питання носять обмежений характер. Прийнято вважати, що її значення 

встановлене на основі повідомлень про побічні реакції на ліки і становить 

0,1-1 випадки на 100 тис населення [167], однак окремі дослідники реальну 

частоту медикаментозних ускладнень обчисляють як 13,9 на 100 тис 

населення [206]. 
 

Найчастіше медикаментозних уражень зазнає печінка, особливо при 

ентеральному прийомі ліків [45, 98, 169, 172, 175, 183, 206]. Останні 

всмоктуються в травному тракті і, оминаючи лабіринт судин 

мікроциркуляторного русла організму, системою ворітної вени потрапляють 

в печінку [22, 136, 149, 161]. Існує кілька шляхів метаболізації лікарських 

препаратів. Більшість із них проникає в гепатоцити крізь їхню васкулярну 

поверхню. Після зв’язування зі специфічними внутрішньоклітинними 

білками відбувається перенесення утворених комплексів у гладку 

ендоплазматичну сітку, в якій і реалізуються основні процеси їхньої 

метаболізації (біотрансформації) [110, 125, 168, 222]. 

На першій стадії біотрансформації, за посередництва цитохромів P450 

відбувається окислення та гідроксилювання з утворенням активних 

проміжних метаболітів, окремі з яких можуть чинити гепатотоксичний вплив 

[21, 218]. На другій стадії вказані метаболіти кон’югують із глутатіоном, 

сульфатом або глюкуронідом, у результаті чого утворюються нетоксичні 

гідрофільні сполуки, які згодом виводяться в кров або жовч [12, 125]. 
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Розрізняють три основні шляхи розвитку гепатотоксичності: 1. прямий 

токсичний вплив препарату; 2. вплив його метаболітів; 3. імунно-алергічна 

альтерація печінкових структур. При цьому в останні роки особливо активно 

вивчаються шляхи імунних ушкоджень печінки при метаболізації 

ксенобіотиків [133, 151, 160, 178, 186]. Якщо взяти до уваги той факт, що в 

печінці налічується понад 10
10

 імунокомпетентних клітин [198], то цей орган 

однозначно можна віднести до системи імунного захисту [126]. Під час 

біотрансформації ксенобіотиків часто відбувається спонтанна кон'югація 

проміжних метаболітів із дрібними ендогенними молекулами, унаслідок чого 

утворюються антигени (гаптени). Останні призводять до сенсибілізації Т-

лімфоцитів, які слугують тригером імуногепатотоксичності [127, 151, 164, 

165]. 

Багато ліків при їхьому пероральному застосуванні (барбітурати, 

анальгетики, антигістамінні препарати, стероїди, антиоксиданти) на 

початкових етапах здатні посилювати синтез молекул метаболізерів 

гепатоцитами [67]. Така індукція має пристосувальний характер і спрямована 

на швидке видалення ксенобіотика з організму. Нерідко, гепатотоксичність 

обумовлена ідіосинкразією, яка не залежить від дози препарату і 

розвивається внаслідок вроджених дефектів біохімічних і ферментних систем 

організму, що призводить до порушення процесів метаболізму лікарського 

препарату (метаболічна ідіосинкразія). Слід також зазначити, що при 

ушкодженнях печінки різної етіології вивільняється велика кількість 

антигенних структур, гідролітичних ферментів, токсичних сполук, що 

негативно впливають не тільки на саму печінку, але і на всю систему органів 

імунного захисту [28, 77, 138, 216]. 
 

При цьому відбувається перевантаження імунної системи антигенами 

та прямий вплив токсичних продуктів на окремі органи імуногенезу [72]. Не 

викликає сумніву той факт, що розвиток гепатотоксичності чинить істотний 

вплив на структурно-функціональний стан найбільшого периферійного  
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органа імунного захисту яким є селезінка [13, 50, 62, 69, 75]. На жаль, у 

доступних літературних джерелах ми не знайшли даних щодо кореляції 

структурно-функціональних зрушень у селезінці з проявами 

медикаментозної гепатотоксичності. На наш погляд, арсенал методів 

досліджень зрушень у печінці є досить широким і включає на сьогодні в 

сучасній клініці, навіть, пункційну біопсію з проведенням гістологічних і 

електронномікроскопічних досліджень. Про структурні зміни в селезінці в 

клінічній медицині можна отримати уявлення лише в клінічній практиці при 

допомозі обстеження імунної реактивності організму в цілому. 
 

З огляду на вищезазначене морфологічне дослідження поєднаного 

впливу фармакологічних препаратів нового покоління на печінку і селезінку 

слід вважати актуальним завданням. 

 

1.2. Гістамін: фізіологічна роль та значення при патології 

Гістамін – біологічно активна сполука, що утворюється внаслідок 

декарбоксилювання амінокислоти гістидину і накопичується переважно в 

складі цитоплазматичної зернистості мастоцитів (тканинних базофілів) і 

базофільних гранулоцитів крові. Як і серотонін та простагландини, гістамін 

реалізує свою активність, як гормон локальної дії (автокоїд), або місцевий 

хімічний медіатор [8, 9]. В 1937 р. було з'ясовано, що функції гістаміну 

опосередковані через його взаємодію зі специфічними Н1-рецепторами. 

Синтезовані згодом антагоністи цих рецепторів мали незначну селективну 

дію, зокрема, вони не блокували гістамін-стимульовану секрецію Н
+
- іонів 

залозами шлунка. В 1972 р. відкрито другий тип рецепторів – Н2, який 

блокується іншими препаратами. Нещодавно описано Н3-рецептори та Н4- 
 

рецептори [123, 191, 214]. 
 

Усі типи рецепторів при зв'язуванні з гістаміном у фізіологічних 

умовах беруть участь у регуляції певних ланок гомеостазу організму. 

Взаємодія гістаміну з різними типами рецепторів може носити як  
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синергічний, так і антагоністичний характер. Різні типи гістамінових 

рецепторів мають різну локалізацію в організмі, а їхнє подразнення 

спричинюється до дещо відмінних фізіологічних ефектів. При взаємодії 

гістаміну з Н1-рецепторами відбуваються реакції запалення, гіперчутливості 

негайного типу з залученням IgE [9]. Також указані рецептори мають вплив 

на перебіг травматичних станів, при стресі, ішемії. Н2 рецептори регулюють 

шлункову секрецію, містяться в міокарді, міоцитах матки, шкірі. Беруть 

участь у гальмівних процесах у головному мозку [124, 170]. Найменш 

вивченими сьогодні є Н3-рецептори. Зокрема, встановлено зв'язування ними 

гістаміну і регуляція діяльності мікроциркуляторного русла. Пригнічувальні 

Н3-рецептори розміщені в судинах твердої мозкової оболонки і беруть 

участь, імовірно, у розвитку мігрені. Вивчається роль Н3-рецепторів у 

виникненні артеріальної гіпертензії. Н4-рецептори локалізовані в тимусі, 

тонкій кишці, селезінці [191]. 

Від 1980-х років отримали розвиток уявлення щодо ролі гістаміну та 

його рецепторів у модуляції функцій імунокомпетентних клітин та всієї 

системи органів імунного захисту [109, 187, 201]. При цьому було доведено, 

що гістамін модулює функції Т- і В- лімфоцитів та індукує супресорну 

активність відповідних субпопуляцій Т- і В- лімфоцитів, на яких виявлені 

Н1- і Н2-рецептори гістаміну. Імуномодуляторна активність гістаміну 

залежить від того, з якими рецепторами і яких лімфоцитів він зв’язується, 

відтак характер такої взаємодії може бути варіабельним [8, 15]. Активація 

рецепторів гістаміну забезпечується складною системою 

внутрішньоклітинної регуляції та проявляється низкою особливостей у 

залежності від взаємодії з тим чи іншим Н-рецептором та типом клітин, які 

його експонують [203]. Імуномодуляторний вплив гістаміну може мати як 

негативний, так і позитивний ефект. Зокрема, переважно через Н1-рецептори 

здійснюється позитивна регуляція, а через Н2 – негативна [109]. Відомо
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також, що при регуляції цитокінового балансу гістамін пригнічує виділення 

цитокінів Th-лімфоцитами – IL-1, IL-2, TNFα, але збільшує виділення 

цитокінів, продукованих Th2-лімфоцитами – IL-5, IL-6, IL-8, IL-18 [111, 158, 

160]. 

Імуномодуляторний ефект гістаміну полягає також в активації Т-

лімфоцитів-супресорів, здатності регулювати антиген-специфічну та 

неспецифічну її активність та змінювати хемотаксис нейтрофілів [ 187]. До 

числа важливих ефектів гістаміну належить здатність активувати клітини-

кілери, зокрема NK-клітини, індукувати хемотаксис CD8
+
 T-лімфоцитів, 

CD4
+
 T-лімфоцитів [131]. Окрім цього, гістамін інгібує хемотаксис 

макрофагів та продукцію ними супероксид-аніонів, виділення TNF-α 

лімфоцитами крові, моноцитами, альвеолярними макрофагами та ін. [213]. 

Цікавими є дані про вплив гістаміну на дендритні клітини, а саме на 

цитокінову і хемокінову активність цих клітин [156]. Через Н1-рецептори 

гістамін впливає також на В-лімфоцити. Відомо, що попередники В-

лімфоцитів не експонують на своїй поверхні рецепторів для гістаміну, у той 

час як зрілі В-лімфоцити, як правило, експонують Н1- і Н2- рецептори. 

Активація В-лімфоцитів і відповідним посиленням синтезу антитіл 

плазмоцитами внаслідок зв'язування гістаміну з Н1-рецепторами реалізується 

шляхом стимуляторного впливу на продукцію цитокінів Th-1 лімфоцитами, 

зокрема IL-4, IL-13 [105, 158, 160, 184]. Дослідженнями І.Ястремської [102] 

встановлена роль гістаміну в індукції та прискоренні розвитку апоптозу 

лімфоїдних клітин, у той час як медикаментозна блокада рецепторів 

гістаміну призводить до пригнічення явищ апоптозу.  
 

Таким чином, роль гістаміну не обмежується лише його залученням до 

патогенезу захворювань, зокрема, із проявами гіперчутливості негайного 

типу. Із вищенаведеного можна зробити висновок, що фізіологічна роль 

гістаміну полягає головним чином у забезпеченні регуляції імунного та 

тканинного гомеостазу. 
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1.3. Антигістамінні препарати нового покоління: Лоратадин - 

клінічне застосування та фармакокінетика 

Препаратів, які впливають на вивільнення, кінетику, динаміку та 

метаболізм гістаміну, налічується значна кількість. До них належать його 

фізіологічні антагоністи, зокрема, адреналін, та синтетичні блокатори Н-

рецепторів різних класів, стабілізатори мембран гранул мастоцитів 

(тканинних базофілів). Найбільш поширені АГП, у тому числі Лоратадин, за 

механізмом дії є блокаторами Н1-рецепторів. Вони використовуються в 

лікуванні людей із проявами алергічної патології, що є актуальною 

проблемою сучасної медицини. За даними ВООЗ, алергійні захворювання 

займають одне з перших місць у структурі захворюваності. Так, у 20% 

населення Європи проявляються різноманітні алергічні реакції, а в деяких 

регіонах цей показник сягає 40-50% [31, 49, 52, 53]. За даними ініціали 

Пухлик [74] близько 10 млн населення України потерпає від різних проявів 

алергії, що вимагає призначення антигістамінних препаратів. Сукупність 

таких препаратів на вітчизняному фармацевтичному ринку представлена 15 

міжнародними непатентованими найменуваннями (81 торгова назва, із них 20 

- вітчизняного, 61 - зарубіжного виробництва) [86]. 
 

Одним із лідерів рейтингу за обсягом продаж є АГП другого покоління 
 

– Лоратадин, що випускається в Україні ще під 10 торговими назвами. У 

США та Великій Британії Лоратадин – єдиний препарат класу блокаторів Н1-

гістамінових рецепторів тривалої дії, що відпускається без рецепта [200]. 
 

У клінічній практиці розрізняють АГП першого та другого поколінь. 

Такий поділ зроблено з огляду на їхню здатність викликати седативний 

ефект. Препарати першого покоління, зокрема, такі як Діазолін, легко 

долають гематоенцефалічний бар'єр і взаємодіють із Н1-рецепторами в корі 

головного мозку, блокуючи фізіологічний ефект ендогенного гістаміну та 

викликаючи снодійну дію, розлади психомоторних функцій. Крім цього, 

препарати першого покоління мають здатність блокувати М-холінергічні 

рецептори, що поглиблює психомоторні розлади. Натомість АГП другого  
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покоління, до яких належить Лоратадин, не викликають седативного ефекту і 

володіють високою селективністю взаємодії з Н1-рецепторами [1, 54, 197, 

208]. Позитивною рисою Лоратадину при його прийомі всередину є швидке 

накопичення в тканинах, із досягненням фармакологічного ефекту через 30 

хв [117]. Інактивується препарат у печінці під впливом цитохромів CYP3A4, 

CYP3D6 [10]. Профіль безпеки Лоратадину дозволив внести цей препарат до 

списку безрецептурних лікарських засобів. Проте в зв'язку з низькою 

розчинністю Лоратадину у воді, його біологічна доступність при 

пероральному введенні недостатня. Як наслідок, виникає реальне 

фармакотерапевтичне перенавантаження організму зростаючими дозами 

препарату [41]. Лоратадин має досить значну кумулятивну здатність із 

коефіцієнтом кумуляції 1,92, що може призвести до розвитку клінічної 

картини інтоксикації з симптомами ураження центральної нервової системи 

[52, 53]. 

На сьогоднішній день інтоксикації антигістамінними препаратами 

займають одне з провідних місць серед медикаментозних отруєнь [84, 88, 

107, 132, 177, 211]. Провідною причиною виникнення такого явища є широка 

розповсюдженість таких препаратів і їхнє використання населенням у 

самолікуванні таких станів, як ―нежить‖, ―застуда‖. Зростаюче безконтрольне 

застосування блокаторів Н1-гістамінових рецепторів обумовлено 

багатовекторністю фармакологічних ефектів, оскільки ці препарати окрім 

основної властивості – попереджувати розвиток та полегшувати перебіг 

алергічних реакцій, володіють також заспокійливим впливом, часто 

потенціюють ефекти засобів, що пригнічують ЦНС (анальгетики, алкоголь) 

[66]. Небезпеку розвитку токсичних проявів становить, також, комплексне 

застосування блокаторів Н1-рецепторів з іншими препаратами – 

антибіотиками, антиаритмічними засобами, протигрибковими препаратами 

[32]. 
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Важливими, на наш погляд, є дослідження Б.П. Кузьмінова і співавт. 

[52, 53, 54, 84] із метою оцінки імунотоксичності та ембріотоксичності 

Лоратадину в експерименті, та розробки на цій основі гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту Лоратадину в повітрі робочої зони, що є актуальним для 

працівників фармацевтичної промисловості, задіяних у виробництві цього 

препарату. 

Таким чином, аналіз доступної літератури виявив результати вивчення 

гепато- та імунотоксичності Н1-блокаторів гістаміну, що були отримані при 

допомозі загальноклінічних досліджень, функціональних проб печінки, 

аналізу імунного статусу. Проте нам не вдалося знайти даних про стан 

мікроструктури печінки та селезінки як імунокомпетентних органів за умов 

впливу Лоратадину, рівні пошкоджень, динаміку та регенераторний 

потенціал цих органів. 

 

1.4. Структурно-функціональна організація печінки в нормі та 

морфологічні маркери гепатотоксичності 

Печінка – метаболічний центр організму, центральний орган, що 

забезпечує його хімічний гомеостаз. Класичною структурно-функціональною 

одиницею печінки є печінкова часточка. Вона має форму багатогранної 

призми, діаметр якої становить від 1,0 до 1,5 мм. За сучасними даними в 

печінці налічується до 500 тис часточок [94]. У центрі класичної часточки 

розташована центральна вена, а по кутах – міжчасточкові артерія, вена та 

жовчна протока в оточенні пухкої сполучної тканини. Інколи до складу 

тріади додають відповідну лімфатичну судину і говорять про печінкову 

тетраду. 
 

50-70% маси класичної печінкової часточки складають клітини 

ендодермального походження – гепатоцити [27]. Гепатоцити формують 

печінкові пластинки (балки), які анастомозують між собою та орієнтовані 

радіально від периферії часточки до центральної вени. Печінкова пластинка 
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утворена двома рядами гепатоцитів, які всередині пластинки формують 

жовчні канальці діаметром 1 мкм. Між печінковими пластинками 

локалізуються синусоїдні гемокапіляри, що несуть кров від периферії 

часточки до її центру. Стінка синусоїдів утворена ендотеліоцитами та 

зірчастими макрофагами, (клітинами Купфера), зовні до яких прилягають 

навколосинусоїдні клітини - (клітини Іто), а зсередини ямкові клітини (Pit 

або NK-клітини). Базальна мембрана відсутня. 
 

Між синусоїдними капілярами та печінковими пластинкиами залягають 

перисинусоїдні простори Діссе, а також численні ретикулярні волокна, які 

формують сполучнотканинну строму печінкової часточки [94]. Між 

часточками містяться портальні тракти, які включають міжчасточкові 

артерію і вену, та жовчну протоку. У функціональному аспекті печінкову 

часточку поділяють на три зони: центральну (навколо центральної вени), 

перипортальну (наближену до портальних трактів) та проміжну, що займає 

місце між першими двома. [81]. 

Гепатоцити перипортальної зони знаходяться в оптимальних умовах 

кровопостачання, отримують більше кисню і матеріалів для метаболічних 

реакцій. Відтак, метаболічна та регенераторна активність цієї зони є 

найвищою [63]. У той же час клітини цієї зони першими вступають у контакт 

з ксенобіотиками. У проміжній зоні умови кровопостачання погіршуються. У 

найменш вигідних умовах перебувають гепатоцити центральної зони, 

увнаслідок чого вони стають найменш резистентними до різноманітних 

ушкоджень. У гепатоцитах перипортальної зони міститься більше 

мітохондрій, відбувається інтенсивніший перебіг окисних процесів, 

глюконеогенезу, синтез холестерину, сечовини та жовчних кислот. У 

гепатоцитах центральної зони більш виражені гліколіз, ліпогенез, цитохром 

Р450-залежне гідроксилювання, глюкуронування ксенобіотиків. Тут, 

відповідно, частіше розвиваються некробіотичні явища [169, 174, 193]. 
 

Певної відповідності між зонами ацинуса та часточки немає. 1-ша зона 

ацинуса може об’єднувати гепатоцити усіх зон часточки. Під 
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мікроскопом навіть досвідченому морфологу встановити межі ацинуса 

достатньо важко. Однак уявлення про ацинус все-таки потрібне, оскільки 

полегшує розуміння морфо-функціональних зрушень при різних 

патологічних процесах у печінці. 

Основними клітинними елементами печінки є гепатоцити. Гепатоцит 

має полігональну форму з одним або двома ядрами. Кількість двоядерних 

клітин залежить від функціонального стану організму. У складі плазматичної 

мембрани гепатоцита розрізняють базолатеральну, пряму бокову та 

каналікулярну поверхні. Базолатеральна поверхня обернена в бік 

перисинусоїдного простору та містить велику кількість мікроворсинок. Її ще 

називають васкулярним полюсом. Прямі бокові поверхні суміжних 

гепатоцитів утворюють міжклітинну щілину, шириною близько 20 нм та 

формують численні комунікаційні контакти (нексуси), а також десмосомні та 

щільні замикальні контакти. Останні убезпечують кров'яне русло від 

потрапляння в нього жовчі, яку продукують гепатоцити. Каналікулярна 

поверхня плазмолеми двох суміжних гепатоцитів шляхом вгинання суміжних 

ділянок утворює жовчний каналець, у просвіт якого спрямована невелика 

кількість мікроворсинок. Відповідно, друга назва цієї поверхні – біліарний 

полюс [81]. Структурна організація ядра гепатоцита немає суттєвих 

відмінностей від ядер соматичних клітин в цілому. 

Ендоплазматична сітка в гепатоцитах сягає значного розвитку. 

Співвідношення гранулярної та гладкої ендоплазматичної сітки залежить від 

функціонального стану гепатоцита, видових особливостей організму. Так, у 

білих щурів гранулярна ендоплазматична сітка складає 62% всієї 

цитоплазматичної сітки, а агранулярна – 38% усієї ендоплазматичної сітки 

[115], у людини ж це співвідношення становить відповідно 25 та 75% [210]. 

Гранулярна ендоплазматична сітка локалізується поблизу ядра та на 

біліарному і васкулярному полюсах гепатоцита. Її цистерни фрагментовані на 

окремі скупчення. У гепатоцитах білих щурів вона більш компактизована і 

має вигляд паралельно орієнтованих мембран. Основна функція цієї органели  
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– синтез трьох типів білків: 1. білки, що підлягають секреції в кров та жовч; 

2. білки мембранних структур клітини; 3. білки інших органел гепатоцита. 

Гладка ендоплазматична сітка забезпечує синтез компонентів жовчі, 

бере участь в обміні ліпідів, детоксикації. У цій органелі метаболізують 

ксенобіотики за участю цитохрому Р450. Останній є гемопротеїном, що 

містить простетичну групу та володіє доменами зв’язування кисню і 

ксенобіотика [87]. У процесах детоксикації та метаболізації ксенобіотиків 

беруть участь також лізосоми та пероксисоми. 
 

Комплекс (апарат) Гольджі утворений паралельно орієнтованими 

цистернами та пухирцями. У гепатоцитах ця органела, як правило, 

локалізується поблизу біліарного полюса клітини. Функції комплексу 

Гольджі в гепатоцитах традиційні і якихось особливостей для гепатоцитів на 

сьогодні не встановлено. Мітохондрії в гепатоцитах мають типову будову, 

розташовуються в навколоядерній зоні, на васкулярному та біліарному 

полюсах. Функції мітохондрій різноманітні: із кристами пов’язана здатність 

зберігати енергію в фосфатних зв’язках АТФ, у матриксі здійснюється 

окислення трикарбонових і жирних кислот, синтез сечової кислоти [155]. 

Структура і функції інших органел гепатоцитів помітних відмінностей, у 

порівнянні з клітинами інших тканин, не мають. 

Печінка відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові. 

Надлишок глюкози депонується в вигляді глікогену в гепатоцитах, 

розташованих ближче до середини класичної печінкової часточки. Цікавим є 

факт підвищення вмісту включень глікогену при метаболізації ксенобіотиків. 

Це може бути свідченням того, що глікоген є енергетичним субстратом у 

реалізації детоксикаційної функції печінки [101]. 

Серед клітин синусоїдного вистелення найчисленнішими є 

ендотеліоцити. Вони складають 50-60% від усіх непаренхіматозних клітин  

печінки. Типове призначення ендотеліоцитів – трансцелюлярний транспорт 

різноманітних сполук із плазми крові до перисинусоїдного простору, а відтак 

- до гепатоцитів. Крім транспортної функції, вони виконують також бар’єрну  
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роль завдяки фільтрації плазми крові, поглинають та метаболізують 

хіломікрони, альбумін, гепарин та інші сполуки [14]. 
 

Зірчасті макрофаги, або клітини Купфера, за даними деяких авторів, 

складають до 70% всієї макрофагічної популяції організму [225]. Найвищий 

вміст цих клітин спостерігається в перипортальних ділянках печінкових 

часточок. Крім традиційної фагоцитарної функції (поглинання екзо- та 

ендогенних речовин, їхній метаболізм і виділення продуктів обміну, секреції 

монокінів), клітини Купфера беруть участь в імунопатологічних процесах. 

Сенсибілізовані макрофаги виробляють фактор некрозу пухлин TNF-α, який 

є поліфункціональним цитокіном і в печінці діє як медіатор запального 

процесу, володіє цитотоксичними можливостями при ушкодженнях печінки; 

TNF-α та інтерлейкін-6 (IL6) сприяють утворенню в гепатоцитах реактивних 

форм кисню [135, 190] із розвитком оксидативного стресу. З іншого боку, 

така реакція клітин Купфера започатковує регенеративні процеси в печінці 

[27, 215]. 
 

Навколосинусоїдні клітини (жиронакопичувальні клітини, клітини Іто) 

розташовані зовні від вистелення синусоїдів. Традиційно ці клітини 

розглядають як депо ретиноїдів, джерело сполучної тканини при розвитку 

фіброзу та цирозу печінки, оскільки у відповідь на дію несприятливих 

чинників (гепатотоксичність) вони здатні трансформуватися в 

міофібробласти – продуценти колагену [144]. Суттєва роль цих клітин 

полягає в механізмах фізіологічної та репаративної регенерації, оскільки 

клітини Іто експресують маркери стовбурових клітин – C-kit, Oct4, Bcl-2, 

CD133 [44, 118, 147, 154, 217]. 
 

У просвітах синусоїдних гемокапілярів локалізовані ямкові, або Pit-

клітини. Вони фіксовані до стінки синусоїдів за допомогою псевдоподій, які 

пенетрують ендотелій і переплітаються з мікроворсинками гепатоцитів [221]. 

За морфологією Pit-клітини подібні до великих зернистих лімфоцитів і 

виконують функцію природних кілерів (NK-клітини) [196]. 
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Печінка володіє унікальною здатністю до самовідновлення: це єдиний 

орган у ссавців, який здатен цілковито відновитися після травми [122]. 

Упродовж життя гепатоцити здійснюють мітози один або два рази. Але при 

ушкодженні ініціюється складний механізм регенерації, ланками якого є 

проліферація, диференціювання, міграція клітин, реструктуризація строми і 

ангіогенез [141]. Гепатоцити здатні до самопідтримання впродовж усього 

життя організму, що дозволяє їх розглядати як комітовану тільки в одному 

напрямку популяцію стовбурових клітин. У випадку ушкодження 

гепатоцитів та втратою ними здатності до внутрішньоклітинної регенерації 

спостерігається стимуляція резервного пулу – овальних клітин, які 

розташовуються в найдрібніших розгалуженнях біліарної системи [29, 134, 

188, 194]. Овальні клітини та їхні нащадки здатні диференціюватися в 

напрямку кількох клітинних ліній, у тому числі в гепатоцити та холангіоцити 

[92]. У дослідженнях in vitro доведена можливість утворення гепатоцитів і 

овальних клітин із стовбурових клітин кісткового мозку, але in vivo ці 

результати до тепер не підтверджені [153]. 

Ушкодження печінки ксенобіотиками, зрештою як і ушкодження 

запального, ішемічного та вірусного характеру, найчастіше мають 

центролобулярну локалізацію [67]. У цій ділянці переважають процеси 

окисного метаболізму ксенобіотиків при відносному дефіциті 

антиоксидантних і кон'югуючих ферментів. Основними типами 

цитотоксичного ушкодження печінки є дистрофічні зміни, стеатоз, некроз та 

апоптоз [81]. Дистрофічні зміни гепатоцитів можуть мати дифузний або 

локальний характер. Стеатоз (ожиріння) печінки морфологічно поділяється 

на два види – макро- та мікровезикулярний стеатоз. Гепатотоксичність, 

викликана ліками, частіше супроводжується мікровезикулярним стеатозом, 

при якому цитоплазма гепатоцитів заповнена численними дрібними 

крапельками ліпідів. З одного боку ліпідна інфільтрація цитоплазми 

супроводжується пригніченням функції гепатоцита і при тривалій дії  
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ушкоджуючого фактора призводить до його загибелі, із другого – це може 

бути аварійною репаративною реакцією для забезпечення збереження 

клітинної популяції в цілому. Але навіть за вираженої жирової дистрофії 

гепатоцита в ньому зберігається достатньо високий рівень біосинтетичних 

реакцій [80]. 
 

Окисний стрес і пероксидація ліпідів, що є причиною ушкодження 

мітохондрій і порушення енергопродукції, руйнування цитоскелету [169], 

започатковують некроз гепатоцитів. Апоптоз, викликаний медикаментозною 

гепатотоксичністю, реалізується рецептор-незалежними механізмами, які, у 

свою чергу, ініціюються неспецифічними факторами – оксидом азоту, 

активними формами кисню [67]. 

Найбільш універсальними морфологічними маркерами 

медикаментозної гепатотоксичності є ті чи інші зміни ультраструктурних 

компартментів клітини. Як вже зазначалося, метаболізація ліків відбувається 

в гладкій ендоплазматичній сітці за участі мікросомальних ферментів. Тому 

гіперплазія цієї органели є маркером посиленого метаболізму ксенобіотика 

[168]. Подекуди гіперплазія гладкої ендоплазматичної сітки асоціюється з 

редукцією білок-синтетичного апарату, що можна розглядати як адаптивну 

перебудову в напрямку посилення метаболічної функції гепатоцита [58]. 

Дослідження механізмів гепатотоксичності засвідчили про 

вільнорадикальне пошкодження внутрішньої мітохондріальної мембрани, 

роз’єднання процесів окислення та фосфорилювання і зниження рівня 

синтезу АТФ [100, 163]. При цьому реактивні метаболіти кон’югують із 

мітохондріальними білками, що призводить до поглиблення дисфункції цих 

органел. Тому найбільш інформативним маркером токсичного ураження 

гепатоцитів є ультраструктурні модифікації мітохондріального компартмента 

[119]. В. Т. Ивашкин і співавт. [58] своїми дослідженнями продемонстрували 

деформацію і деструкцію крист, набухання матриксу і, як компенсаторну 

реакцію – утворення мітохондрій гігантських розмірів. 
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Варіабельність маніфестації тих чи інших мікро- та ультраструктурних 

маркерів залежить від численних активних чинників різноманітних 

ксенобіотиків. У цьому аспекті даних щодо можливої гепатотоксичності 

блокаторів Н1-рецепторів та її відображення на різних рівнях структурної 

організації печінки в доступній літературі ми не знайшли. 

 

1.5. Структурно-функціональна організація селезінки людини та 

щурів у нормі і за впливу ксенобіотиків 

Селезінка – найбільший периферійний орган імунної системи, що 

містить до 25% від загального числа лімфоїдних елементів організму [46]. 

Незважаючи на відносно невеликі розміри, селезінка отримує посилене 

кровопостачання. У людини за 1 хвилину крізь неї протікає до 800 мл крові, 

що значно перевищує інтенсивність кровоплину в таких житєвоважливих 

органах як нирки та головний мозок [6]. Тому поруч із традиційною 

функцією селезінки як органа імунного захисту, їй належить достатньо 

важлива роль у фільтрації крові з поглинанням ксенобіотиків, 

мікроорганізмів, ендо- та екзогенних макромолекул [16, 47, 69, 76]. Цей 

орган виробляє низку важливих біологічно активних речовин: гуморальні 

чинники імунітету, опсоніни, тафтсин, фібронектин, інтерферон, які 

мобілізують захисні реакції [13, 73, 181]. 

Селезінка оточена сполучнотканинною капсулою та вкрита 

очеревиною. Від капсули в паренхіму вростають трабекули, які утворюють 

опорний апарат органа [82, 120]. Паренхіма селезінки утворена білою та 

червоною пульпою. У людини 75% паренхіми займає червона пульпа, 20% - 

біла, 5% становить стромальний компонент. Ці співвідношення для селезінки 

людини є в певній мірі умовними, оскільки при рутинних розтинах у 

селезінці дуже швидко настають автолітичні процеси і розвивається 

дезінтеграція паренхіми [79, 83]. 
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Структурні розбіжності у будові селезінки людини і тварин пов’язані з 

видовими анатомічними та фізіологічними особливостями. За даними Н.С. 

Федоровської і співавт. [142], за гістологічними та морфометричними 

параметрами білої та червоної пульпи селезінки розрізняють чотири групи 

тварин . Перша група об’єднує тварин із переважанням функції депонування 

крові (кінь, собака, кішка). До другої групи належать тварини з ―селезінкою 

захисту‖, в яких переважає імунна та бактерицидна функція (миші, щурі). 

Третю групу становлять людина, велика рогата худоба, селезінка яких 

поєднує депонування крові і імунопротективну функції. До четвертої групи 

віднесені деякі види тварин, в яких селезінка розвинута слабо та функція її 

незначна (кролик, морська свинка). 
 

Архітектоніка червоної та білої пульпи селезінки обумовлена 

топографією кровоносних судин у цьому органі. Селезінкова артерія входить 

крізь ворота селезінки, розпадається на трабекулярні артерії, які, у свою 

чергу, розгалужуються на центральні артерії. Останні продовжуються в 

пензликові артерії та артеріоли, які закінчуються в червоній пульпі. Згідно з 

сучасними уявленнями, більшість пензликових артеріол закінчуються в 

червоній пульпі сліпими капілярними сегментами, частина яких 

продовжується у венули і впадає у венозні синуси, відтак у більші вени 

пульпи, трабекулярні вени і, наприкінці, у селезінкову вену [17]. Таким 

чином, у червоній пульпі артеріальна кров фільтрується крізь строму 

селезінки. Унаслідок цього лімфоцити і моноцити крові пересуваються в білу 

пульпу, а еритроцити і гранулоцити осідають у червоній пульпі. Механізм 

утримування лімфоцитів і моноцитів у білій пульпі є доволі складним і 

реалізується шляхом взаємодії між лімфоцитами, ендотеліоцитами артеріол 

та адресином MAdCAM-1 (Mucosal Adression Cell Adhesion Molecule -1) [108, 

180]. Селектини та адресини забезпечують відносно слабку адгезію клітин, 

яка, однак, достатня для селективної затримки клітини в потрібному місці. 

Синтезовані  клітинами  строми  колаген  3 типу,  ламінін,  фібронектин, 
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вітронектин і тенасцин забезпечують активну міграцію лімфоцитів при 

імунній відповіді [171, 185, 224]. 

Мікроскопічно біла пульпа представлена трьома головними 

компартментами: періартеріальними лімфатичними піхвами, лімфатичними 

вузликами (фолікулами) та крайовими (маргінальними) зонами навколо 

останніх [24]. Біла пульпа складається переважно з Т- і В-лімфоцитів, 

антиген-презентуючих клітин, макрофагів. Указані клітини лежать на 

специфічній ретикулярній основі, що складається з концентрично 

розташованих ретикулярних волокон та ретикулярних клітин, які, по суті, є 

спеціалізованими фібробластами [7]. Вищеописані клітини продукують 

вищезгадані матриксні протеїни, які забезпечують процеси міграції 

імунокомпетентних клітин. 
 

Періартеріальні лімфатичні піхви утворені скупченням навколо 

центральної артерії малих Т-лімфоцитів, що належать до CD4
+
-популяції, та, 

меншою мірою - до CD8
+
. Тут також присутні інтердигітатні клітини з 

довгими відростками, які несуть молекули головного комплексу 

гістосумісності другого класу. Вони мають здатність здійснювати обробку 

(процесинг) антигенів та їхнє експонування Т-лімфоцитам [43]. Водночас, 

інтердигітатні клітини продукують фактори регуляції клітинних 

взаємовідношень у підтриманні гомеостазу періартеріальної лімфатичної 

піхви. 
 

Лімфатичні вузлики (фолікули) мають овоїдну форму в селезінці 

людини та напівсферичну у щурів. За клітинним складом та в 

функціональному відношенні вони є ідентичними до фолікулів лімфатичних 

вузлів [82, 146]. Розрізняють первинні та вторинні лімфоїдні вузлики. 

Первині вузлики мають однорідну структуру і складаються з тісно укладених 

В-лімфоцитів, які пройшли антиген-незалежну диференціацію в червоному 

кістковому мозку. Між ними залягають дендритні та ретикулярні клітини 

[16]. Вторинні лімфоїдні вузлики містять гермінативні центри: вони 

утворюються лише при наявності антигенної стимуляції та Т-гелперів [150].  
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Гермінативний центр містить дві частини – темну та світлу [48]. 

Гермінативні центри фолікулів у щурів під мікроскопом розрізнити важче, 

ніж у селезінці людини. Функціональна активність лімфоїдних вузликів 

залежить від стадії розвитку гермінативних центрів [162]. 
 

Архітектоніка лімфоїдного вузлика залежить від взаємодії між 

лімфоцитами та дендритними клітинами [143]. Фенотип дендритних клітин 

здатний експресувати молекули адгезії ендотелію судин (VCAM-1) із метою 

рекрутизації лімфоцитів із крові. При зустрічі циркулюючих В-лімфоцитів зі 

специфічним антигеном, вони затримуються у вигляді імунного комплексу 

на поверхні дендритних клітин і осідають у лімфоїдному вузлику. 

Специфічні В-клітини проліферують, їхні гени зазнають соматичної 

гіпермутації і, як наслідок, відбувається їхня диференціація та селекція [143, 

162]. Субпопуляція неіндукованих антигеном зрілих В-лімфоцитів 

зміщується на периферію вузлика, утворюючи мантійну зону, яка оточує 

гермінативний центр. 
 

Крайова (маргінальна) зона займає периферійні ділянки білої пульпи і 

плавно переходить у структури червоної пульпи [99]. У крайовій зоні 

відбувається поглинання з периферійної крові антигенів унаслідок 

кооперативних взаємодій макрофагів і В-клітин. Тут також забезпечується 

сортування лімфоцитів у Т- і В-зони, затримка і фагоцитоз ушкоджених 

еритроцитів, депонування тромбоцитів та їхній швидкий вихід у кровоплин 

[180, 139, 220]. Формені елементи крові в цій зоні зазнають селекції, у 

результаті якої лімфоцити потрапляють до періартеріальних піхв та в 

лімфоїдні вузлики, тромбоцити та еритроцити – у червону пульпу. Крім 

рециркулюючих клітин крайової зони, у ній присутня деяка кількість 

резидентних В-клітин-пам’яті і тих, що можуть бути задіяними в швидку 

первинну імунну відповідь [139, 162]. 
 

Червона пульпа селезінки складається, в основному, із судинних 

структур, а саме з тонких артеріальних судин, що не анастомозують між 
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собою (пензликові артерії), тяжів Більрота, венозних синусів та пульпарних 

вен. Усі ці структури фіксуються ретикулярною стромою, утвореною 

ретикулярними клітинами, ретикулярними волокнами та позаклітинними 

протеїнами. Клітини крові постійно мігрують із пульпарних тяжів у просвіт 

синусоїдів. Відпрацьовані, патологічно змінені, або ушкоджені клітини крові, 

не здатні до міграції в синусоїди, фагоцитуються і перетравлюються 

макрофагами. Фільтраційна функція селезінки посилюється продуктами 

специфічної імунної відповіді: цитокінами, імуноглобулінами. У цей же час, 

розпізнавання, транспорт і процесинг антигенів макрофагами та іншими 

стромальними клітинами важливі для індукції Т- і В-клітинної відповіді, а 

також секреції специфічних імуноглобулінів [65]. 

Слід зауважити, що за даними аналізованої літератури, співвідношення 

об'ємів білої та червоної пульпи в здорових щурів коливається в значних 

межах, а саме від 11% до 29% – біла пульпа та, відповідно, від 85% до 65% - 

червона [20, 43, 69, 73]. Така варіабельність, можливо, пояснюється 

мобільністю структур селезінки, пов’язаною з функціональним станом 

організму та добовими ритмами [85, 93,]. 

Вплив ксенобіотиків на структуру та функції селезінки вивчається в 

більшості випадків у експерименті на тваринах. Це пов'язано з тим, що в 

клінічній практиці пункційна біопсія селезінки майже не використовується, а 

аутопсійний матеріал часто не придатний до повноцінного вивчення внаслідок 

посмертних змін органа. Результати експериментальних досліджень доволі 

часто свідчать про взаємопротилежні зміни в структурі селезінки в залежності 

від хімічних властивостей ксенобіотика, що підлягав дослідженню. Так, за 

даними В.М. Волошина [17] хронічна інгаляція толуолу викликає в селезінці 

білих щурів збільшення відсоткового об'єму білої пульпи на тлі розширення 

періартеріальної зони та зменшення реактивних гермінативних центрів, що 

свідчить про пряму імунотоксичність цього ксенобіотика. Про тісний 

патогенетичний зв'язок медикаментозного гепатиту та змін у селезінці 
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свідчать роботи Н.А. Рикало і співавт. [75]. У них, зокрема, показано, що 

Рифампіцин-Ізоніазид - індукований гепатит супроводжується значною 

імунодепресією в селезінці. Подібні результати були отримані в результаті 

впливу на організм цитостатичних препаратів [47]. 

Активно вивчається вплив імунотропних та імуномодулюючих 

субстанцій на структуру селезінки [18, 30, 69]. Ці дослідження свідчать про 

позитивний вплив застосованих препаратів у вигляді стимуляції 

імунореактивних структур селезінки. Цікавими, на наш погляд, є вивчення 

реакції селезінки на впливи фізичних екзогенних чинників, як от 

гіпергравітації [64] чи позаклітинної дегідратації [73]. У першому випадку 

отримані результати свідчать про високі адаптаційні можливості селезінки, у 

другому – про значну депресію структур білої пульпи, і як результат – 

зниження специфічної імунологічної реактивності. 
 

Таким чином, аналіз літературних даних про вплив різноманітних 

чинників на структуру селезінки засвідчує актуальність проблеми, особливо 

коли вона торкається синергічної дії ксенобіотиків на печінку та впливу 

продуктів метаболізму на структурно-функціональний стан селезінки – 

важливого органа імунного захисту. 

 

1.6. Лектини як молекулярні зонди у вивченні вуглеводвмісних 

структур організму 

Одним із важливих напрямків сучасної молекулярної біології та 

теоретичної медицини є вивчення структури вуглеводного коду живої матерії 

та пошук методів його розшифрування. Актуальність такого напрямку 

обумовлена тим, що до складу таких біополімерів як глікопротеїни, 

гліколіпіди, протеоглікани, глікозаміноглікани, в якості структурних 

компонентів входять вуглеводні детермінанти. Останні відіграють роль 

глікокоду, що визначає індивідуальність усіх вищезазначених типів 

біологічно активних сполук, котрі, в свою чергу, виконують не тільки 
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структурну функцію, але і всі інші, притаманні живій матерії – сигнальну, 

взаєморозпізнавальну, транспортну та регуляторну, здійснюють вплив на 

поділ, ріст та диференціацію клітин. При цьому кінцевий моносахаридний 

залишок виконує роль тригера, що регулює процеси міжклітинного 

розпізнавання, взаємодії клітин із мікрооточенням, внутрішньоклітинний 

транспорт тощо [56, 145, 199, 219]. 

На сучасному етапі розвитку морфологічної науки найбільш 

селективними і чутливими зондами для дослідження вуглеводних 

детермінант біополімерів вважаються лектини – група білків неімунного 

походження, присутніх у різноманітних живих об’єктах (рослинах, тваринах, 

грибах, бактеріях, вірусах), здатних вибірково і зворотно зв’язуватися з 

вуглеводними детермінантами, не викликаючи при цьому їхнього хімічного 

перетворення [59, 61, 116, 130, 145, 202, 207]. Лектини володіють високою 

селективністю та спорідненістю до глікокон’югатів клітинних і 

позаклітинних структур. Рецепторами лектинів можуть бути будь-які 

сполуки, що містять у своєму складі вуглеводні залишки. На сьогоднішній 

день число ідентифікованих і очищених лектинів перевищило дві тисячі 

найменувань, з яких у гістохімічних дослідженнях найбільш широке 

застосування знайшли лектини, отримані з рослинної сировини, та лектини 

тваринного походження [3]. Різні лектини знаходять застосування для різних 

цілей, зокрема, для ідентифікації окремих клітинних популяцій, дослідження 

перебудови клітинних структур у залежності від фізіологічного стану, у ході 

ембріонального розвитку, в якості діагностичних тестів різних форм 

патології тощо [18, 60, 59,97, 130]. 

У класифікації лектинів найбільш розповсюдженим є поділ на групи за 

вуглеводною специфічністю. Так, у відповідності до розпізнаваних кінцевих 

(термінальних) моносахаридних залишків розрізняють лектини, специфічні 

до N-ацетил-D-глюкозаміну (DGlcNAc), N-ацетил-D-галактозаміну 

(DGalNAc), N-ацетил-нейрамінової кислоти (NeuNAc), D-
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галактози (DGal), D-манози (DMan), L-фукози (LFuc). Більш детальна 

характеристика олігосахаридних ланцюгів лектинових рецепторів, а також 

альтернативні способи класифікації лектинів розглянуті в монографіях В.О. 

Антонюка та О.А. Хомутовського [3, 95]. 

Дослідження вуглеводних детермінант структур печінки щура в нормі 

продемонстрували виражену реактивність фукозоспецифічного лектину 

LABA з цитоплазмою гепатоцитів, галактозоспецифічного WGA з 

ендотеліальним вистеленням судин часточок печінки, манозоспецифічного 

Con A з цитоплазмою гепатоцитів [5, 103]. Подібні результати описані в 

роботах інших авторів [202]. Суттєвий перерозподіл таких рецепторів та 

зміна їхнього експонування продемонстровано лектиногістохімічними 

дослідженнями печінки на тлі експериметального цукрового діабету у 

вигляді модифікації вуглеводних детермінант ендотелію синусоїдів, 

центральних вен і судин портальних трактів, нерівномірності розподілів 

рецепторів лектинів Con A, LABA, WGA в гепатоцитах. Було також виявлено 

феномен помітної активації та збільшення вмісту клітин Купфера в часточках 

печінки, що, на погляд авторів, зумовлено демаскуванням у складі 

глікополімерів залишків D-галактози та N-ацетил-D-галактозаміну. Ці дані 

добре узгоджуються з результатами О. Дєльцової. та співавт. [32], які 

свідчать про те, що під впливом екзогенних токсичних чинників у першу 

чергу зазнає змін ендотелій судинного русла часточок печінки. 

В аналізованій нами літературі достатньо широко представлені також 

результати лектиногістохімічних досліджень органів і клітин імунної 

системи – дендритних клітин, інтердигітатних макрофагів, B- і T-лімфоцитів 

та їхніх субпопуляцій [104]. Зокрема, показові результати отримано при 

дослідженні антиген-презентуючих дендритних клітин за допомогою лектину 

арахісу (PNA). При цьому автори дійшли висновку, що маркерними 

вуглеводними детермінантами цих клітин служать залишки D-галактози і  D-

манози [19, 25]. Експонування залишків D-
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галактози внаслідок десіалізації лежить в основі розвитку молекулярного 

механізму розпізнавання ендогенними галактозоспецифічними лектинами 

антигенів тварин і людини [56]. Дендритні клітини з залишками β D-

галактози в складі клітинної оболонки забезпечують та регулюють імунний 

гомеостаз організму, здійснюють контроль за апоптозом Т-лімфоцитів і 

дозріванням В-лімфоцитів [129]. За даними M. Kato [140], дендритні клітини 

в складі своїх рецепторів містять залишки манози, проте за відсутності 

антигена вони екрановані сіаловою кислотою та перебувають у неактивному 

стані. 

Дослідження А. М. Ященко та співавт. [104] свідчать про наявність 

значної кількості глікокон’югатів на поверхні дендритних клітин та їхніх 

відростків, що може забезпечувати утворення контактів з іншими клітинами 

в процесі імунної відповіді та служити рецепторами для антигенів. Привертає 

увагу функціональна та органна спеціалізація лектин-рецепторного апарату 

дендритних клітин. Так, антиген-презентуючі клітини паракортикальної зони 

лімфатичних вузлів щура інтенсивно взаємодіяли з лектином виноградного 

слимака (HPA), що є лігандом до залишків α DGalNAc. Натомість 

фолікулярні дендритні клітини В-зони лімфатичних вузлів вибірково 

виявлялися лектином арахісу (PNA), який розпізнає залишки D-галактози 

[57]. В інших органах, зокрема, у плаценті людини, антиген-презентуючі 

клітини виявляються конканаваліном А (Con A), що розпізнає манозні 

залишки [19]. У праці J. Dulman et al. [173] наводяться дані про селективну 

ідентифікацію дендритних клітин білої пульпи селезінки за допомогою 

лектину підсніжника (GNA), специфічного до α D-манози. 

Лектин насіння сої (SBA) застосовується для ідентифікації В-

лімфоцитів, які мають на своїй поверхні специфічні рецептори NeuNAc-

6Galβ1-4GlcNAcα1. Ці ж самі рецептори служать лігандами для 

сіалоспецифічного лектину бузини чорної (SNA) [56]. Універсальним 

маркером всіх популяцій Т-лімфоцитів щура більшість дослідників вважають  
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лектини виноградного слимака (HPA) [195, 204], горошку обволошеного 

(PSA), зародків пшениці (WGA) [59]. Цитотоксичні лімфоцити щура на своїй 

мембрані містять селективний глікопротеїн Т134 з експонованими 

залишками DGalNAc, які беруть участь у зв’язуванні та розщепленні ядерної 

ДНК, опсонізації бактерій і апоптичних клітин, у протипухлинному імунітеті 

[56]. 

Таким чином, аналіз доступної літератури показав відсутність 

відомостей про вплив блокаторів Н1-гістамінових рецепторів на стан 

печінки, її клітинних елементів та гістотопографію глікокон’югатів. Також 

ми не знайшли повідомлень щодо мікроморфології селезінки, стан 

глікорецепторів імунокомпетентних клітин цього органа та їхній розподіл в 

умовах застосування антигістамінних препаратів. 
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РОЗДІЛ 2 
 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

2.1. Дизайн експерименту. Характеристика груп тварин та 

досліджуваного матеріалу 

Дослідження проведено на 60 білих щурах-самцях лінії Вістар із масою 

тіла в межах 160-220 г у весняно-літній період. Тварини утримувалися в 

умовах віварію з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, збалансованого 

раціону харчування та вільним доступом до води. Усі маніпуляції з 

тваринами проводили з дотриманням правил ―Європейської конвенції щодо 

захисту хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та 

наукових цілей (Страсбург, 1986)‖, ―Загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах‖, ухвалених 1 національним конгресом України з 

біоетики (2001) та Закону України ―Про захист тварин від жорстокого 

поводження‖ (N1759-6 від 15.12.2009 р.). 

 

Усіх тварин, залучених до експерименту було розділено на дві групи 

(табл. 2.1). Перша група (20 тварин) була контрольною. Білим щурам другої 

групи (40 тварин) щоденно однократно в один і той же час доби перорально, 

за допомогою інтрагастрального зонда вводили препарат Лоратадин, 

розчинений з утворенням суспензії в 1мл води для ін’єкцій. Разова доза 

препарату становила 0,15 мг/кг маси тіла тварин і відповідала максимально 

допустимій дозі цього препарату для людини та кратності його прийому. 

Таким способом Лоратадин вводили впродовж 30 діб. Обгрунтуванням 

необхідної кількості тварин у кожному з термінів досліду служила 

відсутність даних про токсичний вплив Лоратадину на організм білих щурів 

загалом та про можливість розвитку ідіосинкразії до цього препарату та 

летальні наслідки. 
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Таблиця 2.1 

 

Характеристика груп тварин, терміни забору матеріалу для досліджень 

 

Групи  Терміни досліду та кількість тварин  

тварин 

      

10-а доба 30-а доба 40-а доба 50-а доба  60-а доба 
       

Дослідна 
8 8 8 8 

 
8 

група n=40 
 

      
       

Контрольна 
4 4 5 4 

 
3 

група n=20 
 

      
       

 

 

Тваринам контрольної групи аналогічним способом і за такою ж 

схемою вводили, відповідно, лише воду для ін’єкцій. Кожні 5 діб усіх тварин 

зважували з метою виявлення можливих відхилень у масі та відповідної 

корекції дози препарата. Через 10 та 30 діб від початку введення препарату, а 

також 10, 20 і 30 діб після закінчення введення (40-а, 50-а, 60-а доба від 

початку експерименту відповідно) здійснювали евтаназію тварин шляхом 

дислокації шийних хребців під загальним ефірним наркозом. Після 

лапаротомії візуально оцінювали зовнішній вигляд органів черевної 

порожнини, після чого здійснювали забір тканин печінки та селезінки для 

морфологічних досліджень. Доцільність пізніх строків взяття матеріалу була 

вмотивована з одного боку кумулятивною особливістю препарату, а з іншого 
 

– відсутністю в літературних джерелах повідомлень про віддалені наслідки 

його тривалого застосування. Обгрунтуванням необхідної кількості тварин в 

кожному з термінів досліду служила відсутність даних про токсичний вплив 

Лоратадину на організм білих щурів у цілому, та про можливість розвитку 

ідіосинкразії на цей препарат та летальні наслідки. 
 

Лоратадин – трициклічний селективний блокатор периферичних Н1-

гістамінових рецепторів. У хімічному відношенні – це етиловий ефір – 4-8-

хлор-5,6 дигідро-11Н-бензо-[5,6] циклогепта- [1,2-b]піридин-11-іліден-1- 
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піперидин 4-карбонової кислоти. Виробник – ―FARMACHEM SA Chem 

Limited‖ (Індія). Препарат володіє достатньо високим коефіцієнтом кумуляції 

– 1,92 [88]. Лоратадин володіє пролонгованим механізмом дії (до 24 годин). 

 

2.2. Методи досліджень мікро- та ультраструктури печінки і 

селезінки 

Із відібраних після евтаназії проб печінки та селезінки відсепаровували 

шматочки розміром 7х3 мм, занурювали їх у 4% розчин нейтрального 

формаліну на 1 добу. Зневоднення матеріалу здійснювали в етиловому спирті 

зростаючих концентрацій (70°…96°), ущільнювали в парафіні та заливали в 

блоки [78]. Виготовляли зрізи на санному мікротомі марки МС-2 ТУ-64-1-

1629-78 товщиною 5-7 мкм. Для вивчення загальної морфології здійснювали 

забарвлення отриманих зрізів гематоксиліном та еозином. Отримані 

гістологічні препарати оглядали в універсальному мікроскопі Leica DM2500 

(Німеччина) із наступним фотографуванням за допомогою цифрової 

фотокамери Leica DFC450C (Німеччина). 
 

Стереометричний аналіз мікроструктур селезінки здійснювали при допомозі 

визначення відносної площі білої та червоної пульпи. Для цього була 

використана методика крапкової волюметрії з використанням окулярної 

морфометричної сітки [2]. Дані морфометричних досліджень статистично 

обробляли: вираховували середнє арифметичне величин (М), середню 

квадратичну похибку (m) і ступінь вірогідності (P) між показниками. 

Цифрові результати обробляли за допомогою програми Statistica 6.1 (Statsoft) 

для Microsoft Windows 7. Достовірність різниці між статистичними 

характеристиками двох експериментальних сукупностей даних визначали за 

коефіцієнтом Ст’юдента, а вірогідними вважали зміни при рівні значущості 

Р˂0,05, що є загальноприйнятим у біологічних дослідженнях. 
 

Із метою вивчення ультраструктури печінки застосовували метод 

електронної мікроскопії одночасно з забором проб для гістологічних 
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досліджень: шматочки печінки одразу поміщали у велику краплю 2% 

розчину OsO4 у фосфатному буфері (pH 7,36) [189], формували з них 

фрагменти розміром 1 мм³. Зафіксовували протягом 2 годин у 2% розчині 

OsO4. Після цього їх промивали вищезгаданим буферним розчином 4 рази 

протягом 1 год. Із метою дегідратації і підготовки до просочування 

гідрофобними смолами отримані блоки проводили через спирти висхідної 

концентрації і абсолютний ацетон. Отриманий матеріал інкубували в двох 

порціях пропіленоксиду і просочували сумішшю епоксидних смол епон-

аралдит [90]. 
 

Ультратонкі зрізи виготовляли за допомогою ультрамікротома УМПТ-

3М, монтували на опорні сітки та контрастували у 2% розчині уранілацетату 

[209]. Аналіз та фотодокументування здійснювали при допомозі 

електронного мікроскопа УЕМВ 100К (Україна) з прискорювальною 

напругою 75 кВ. У дослідженнях ультраструктури печінки консультативну 

допомогу надавав канд.біол.наук В.І.Ковалишин. 

2.3. Гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження печінки 

Гістохімічні дослідження печінки здійснювали за допомогою PAS-

реакції [90]. Із цією метою виготовляли напівтонкі зрізи проб печінки, 

поміщених у суміш смол епон-аралдит, як описано в розділі 2.2. Напівтонкі 

зрізи товщиною 1мкм отримували на ультрамікротомі УМПТ-3М, 

наклеювали на предметні скла. Обробляли в трьох порціях ксилолу впродовж 

1 год, проводили в етанолі низхідної концентрації до води. Окислювали 

протягом 15 хв в 1% йодній кислоті та промивали в дистильованій воді. 

Отримані зрізи обробляли шляхом занурення на 45 хв у реактив Шиффа. 

Промивали в двох порціях (по 2 хв у кожній) свіжоприготованого розчину 

метабісульфіту калію (до 5 мл 10% розчину K2S2O5 додавали 5 мл 1М HCl та 

водою доводили до 100 мл). Після цього зрізи промивали в двох порціях 

дистильованої води. Здійснювали також 
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дофарбування отриманих зрізів у суміші рівних об'ємів 1% розчину 

метиленового синього та 1% розчину бури (Na2B4O7·10H2O), злегка 

підігрівали предметне скло на спиртовому пальнику. Отримані препарати 

заключали в полістирол. Світлову мікроскопію проводили за допомогою 

мікроскопа Leica DM 2500 з використанням об’єктивів х10, х20, х40, х100. 

Імуногістохімічні дослідження печінки стосувалися вивчення локалізації та 

ступеня експонування маркерних детермінант клітин Купфера (CD68) та ПК 

(αSMA). Кластер диференціації CD68 притаманний не лише клітинам 

Купфера, але практично усій популяції клітин макрофагічної системи. 

Натомість αSMA – маркер актину гладких міоцитів - зустрічається в клітинах 

мезенхімного походження, у першу чергу, у клітинах фібробластичного ряду, 

до яких належать і навколосинусоїдні клітини (Іто) [89, 91, 217]. Зрізи з 

парафінових блоків товщиною 4-7мкм наносили на предметні скла з 

адгезивними властивостями, депарафінізовували відповідно до стандартів. 

Оскільки фіксація в формаліні викликає порушення структури антигенних 

детермінант, їхню ренатурацію здійснювали методом теплової індукції 

епітопного звороту (HIER – Heat Induction of Epitope Retrieval)[68, 128]. У 

якості первинних антитіл використовували CD68 Aв-3 (моноклон KP1 фірми 

Thermo Scientific, США) та SMA Aв-1 (моноклон 1 А4 тієї ж фірми). 

Вторинні антитіла до попередніх, мічені пероксидазою, наносили на зрізи та 

інкубували у вологих камерах. Ідентифікація реакції проводили нанесенням 

хромогену-діамінобензидину (Thermo Scientific) під контролем мікроскопа до 

появи темно-коричневого забарвлення досліджуваних структур. Для 

диференціювання решти структур печінки зрізи додатково забарвлювали 

гематоксиліном Майєра протягом 2 хв. Імуногістохімічні дослідження були 

проведені в лабораторії кафедри патологічної анатомії Дніпропетровської 

медичної академії при консультативній допомозі професора І.С. Шпоньки. 
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2.4. Лектиногістохімічні дослідження печінки та селезінки 

Для виявлення глікокон’югатів структур печінки та селезінки 

використовували набір лектинів, кон’югованих із пероксидазою хрону 

(табл.2.2). Усі застосовані лектини були очищені та кон'юговані з 

пероксидазою професором В.О. Антонюком. 

Таблиця 2.2 

Перелік використаних лектинів та їхня вуглеводна специфічність 

Назва лектина, його Вуглеводна Структура специфічних оліго- 

абревіатура специфічність /полісахаридів 

   

Конканавалін А, Con A αMan>DGlc Глікоген 

   

Лектин підсніжника, GNA αDMan Man(α1-3)Man(β1-4)GlcNAc 

   

Лектин арахісу, PNA βDGal(1-3)DGalNAc Антиген Томсена-Фріденрайха 

   

Лектин виноградного 

αDGalNAc GalNAc(α1-3)GalNAc 

слимака, HPA   

   

Лектин насіння сої, SBA DGalNAc GalNAc(α1-3)Gal(β1-3)GalNAc 

   

Лектин гриба грузлика DGalNAc(β1- 

н/в 
димчастого, CNFA 4)GlcNAc  

   

Лектин зав’язків пшениці, 

DGlcNAc > NeuNAc 

NeuNAc(α2-6)Gal(β1-4)GlcNAc, 

WGA Man(β1-4)GlcNAc(β1-4)GlcNAc 
   

Лектин бузини чорної, 

NeuNAc(α2-6)DGal 

NeuNAc(α2-6)Gal(β1- 

SNA 4)GlcNAc(β1-2)  
   

Лектин кори золотого 

LFuc Gal(β1-4)Fuc(β1-3)Glc 
дощу, LABA   
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З отриманих парафінових блоків шматочків печінки та селезінки 

виготовляли серійні зрізи на санному мікротомі товщиною 5-7мкм. Обробку 

зрізів лектинами здійснювали за стандартною схемою [59]. Насамперед, зрізи 

депарафінували в трьох порціях ксилолу по 10 хв у кожній, занурювали на 10 

хв у 96° етиловий спирт, 30 хв інкубували у 0,03% розчині H2 O2 у метанолі 

для інактивації ендогенної пероксидази та по 10 хв витримували в 70° та 60° 

етиловому спирті. Після цього, скла промивали в двох порціях забуференого 

фосфатного розчину (ЗФР) pH 7,4 по 10 хв у кожній та інкубували в розчині 

кон'югату лектину з пероксидазою хрону у ЗФР (10-50 мкг/мл) упродовж 60 

хв у вологій камері. Незв'язаний лектин усували шляхом трьохкратного по 10 

хв промивання скел у забуференому фосфатному розчині. Візуалізацію місць 

зв'язування лектину (активності пероксидази) здійснювали в забуференому 

фосфатному розчині, що містить діамінобензидин у присутності 0,015% H2O2 

до появи коричневого забарвлення. Проявлення хромогену зупиняли 

зануренням препарату в дві порції дистильованої води. Отримані препарати 

зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, просвітлювали в ксилолі і 

заключали в полістирол. Гістотопографію рецепторів лектинів вивчали 

методом світлової мікроскопії як описано в розділі 2.2. Із метою контролю 

специфічності гістохімічних реакцій перед обробкою зрізів лектинами їх 

попередньо інкубували у 1% розчині перйодної кислоти (HIO4) протягом 60 

хв, як було описано [182], що приводило до повного окислення 

глікокон’югатів. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИНАМІКА МІКРОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ В 

УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРА Н1-ГІСТАМІНОВИХ 

РЕЦЕПТОРІВ – ЛОРАТАДИНУ 

 

3.1. Мікроморфологія печінки щурів в умовах застосування 

Лоратадину 

Ми вивчали структурні зміни в печінці білих щурів у динаміці під час 

та після введення Лоратадину і порівнювали їх із структурою печінки 

контрольних тварин. 

При огляді препаратів, забарвлених гематоксиліном та еозином, печінка 

білих щурів контрольної групи мала типову будову і складалася з печінкових 

часточок неправильної гексагональної форми. В окремих кутах поміж 

часточками локалізувалися печінкові тріади (портальні тракти), у центрі 

часточки лежала центральна вена. Від периферії часточки до її центру в 

радіальному напрямку були орієнтовані печінкові пластинки (балки), між 

якими залягали синусоїдні гемокапіляри. Гепатоцити печінкових пластинок 

мали слабко оксифільну цитоплазму та базофільні ядра. Портальні тракти 

утворені гілками аферентних кровоносних судин (розгалуженнями 

печінкової артерії та ворітної вени) і міжчасточковими жовчними протоками, 

які формували печінкові тріади. Останні були оточені прошарками пухкої 

сполучної тканини з помітними клітинними елементами, переважно, 

фібробластичного ряду (рис. 3.1), поодинокими лейкоцитами та 

макрофагами. У просвітах синусоїдних гемокапілярів та перисинусоїдних 

просторах відстежувався ряд клітинних елементів, які ймовірно складають 

пул непаренхіматозних клітин печінки – зірчастих макрофагів, 

перисинусоїдних клітин, великих зернистих лімфоцитів. У цілому за своєю 

морфологією печінка білого щура не має суттєвих відмінностей від печінки  

людини.
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А  

Б  

 

Рис. 3.1. Мікроморфологія печінкових часточок щура контрольної групи. А. 

Перипортальна зона печінкової часточки. Б. Перицентральна зона печінкової 

часточки. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х100 

(А), х400 (Б). Позначення: 

1 – портальний тракт; 
 
2 – центральна вена. 
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Оглядаючи препарати печінки білих щурів на 10-у добу від початку 

введення Лоратадину, помітних змін гістологічної структури ми не виявили. 

Печінкові пластинки звичайної конфігурації, просвіти синусоїдних 

гемокапілярів простежувалися чітко, портальні тракти мали звичайну 

конфігурацію (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Портальний тракт, печінкові пластинки та синусоїдні гемокапіляри 

печінки щура на 10-у добу введення Лоратадину. Відсутність помітних змін. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. 

Позначення: 
 

1 – портальний тракт; 
 
2 – печінкова пластинка; 
 
3 – синусоїдні гемокапіляри. 

 

Через 30 діб від початку введення Лоратадину у печінці тварин вже 

були помітними структурні зміни. Вони стосувалися, у першу чергу, 

розвитку явищ лімфоїдної інфільтрації в сполучній тканині, що оточує 

печінкові тріади (рис. 3.3). У складі таких інфільтратів були ідентифіковані 

сегментоядерні нейтрофіли, еозинофільні гранулоцити, лімфоцити. У  
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багатьох гепатоцитах цитоплазма ущільнена, ядра гіперхромні та іноді 

деформовані. 

 

 

Рис. 3.3. Периваскулярна лімфоїдна інфільтрація портального простору 

печінки щура на 30-у добу введення Лоратадину. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

У цей термін спостереження були помітними локальні розширення 

просвітів синусоїдних гемокапілярів. Ми звернули увагу також на 

гетерогенність забарвлення окремих груп гепатоцитів: деякі з них були 

забарвлені більш інтенсивно і мали темний оксифільний колір, інші, навпаки, 

були світлішими. Слід зауважити, що отримані зміни стосувалися, 

насамперед, ділянок печінкових часточок, що лежали поблизу портальних 

трактів. Трохи іншого характеру мали зміни перицентральних ділянок 

часточок (рис. 3.4). Так, просвіт центральних вен був розширений, печінкові 

пластинки поблизу них дезорганізовані. Спостерігалися різкі локальні 

розширення просвітів синусоїдних гемокапілярів. У багатьох гепатоцитах  
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перицентральних ділянок мали місце процеси зернистої і гідропічної 

дистрофії, пікнотизації ядер. 

 
 

Рис. 3.4. Дистрофічні зміни в гепатоцитах перицентральної зони печінкової 

часточки щура на 30-у добу введення Лоратадину. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 
 

1 – центральна вена. 

 

Така неоднорідність змін у перипортальній та перицентральній 

ділянках пов'язана, у першу чергу, із посиленою утилізацією кисню 

гепатоцитами в процесі метаболізації Лоратадину і, відповідно, зменшенням 

його доставки до гепатоцитів перицентральних ділянок. 

На 40-у добу експерименту в печінці тварин спостерігалася тенденція 

до поглиблення змін, задокументованих у попередні терміни дослідження. 

Також у перипортальних ділянках часточок наростав вміст лімфо-

гістіоцитарних інфільтратів. Такі скупчення приводили до розширення 

портальних просторів та порушення позиціонування елементів печінкових 

тріад (рис. 3.5). Якщо на 30-у добу експерименту в таких ділянках помітних 
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дистрофічних явищ у гепатоцитах не виявлено, то на 40-у добу вони були 

достатньо вираженими. 

 

Рис. 3.5. Лімфоїдний інфільтрат у портальному просторі. Дезорганізація 

печінкових пластинок та некротичні явища в поодиноких гепатоцитах 

печінки щура на 40-у добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – лімфоїдний інфільтрат. 

 

Описані зміни супроводжувалися дезорганізацією печінкових 

пластинок, розширеннями просвітів синусоїдних гемокапілярів, 

пікнотичними явищами цілих груп гепатоцитів. Окремі гепатоцити були 

зруйновані внаслідок глибоких некробіотичних змін, або змін, пов'язаних з 

індукцією апоптозу токсичними метаболітами Лоратадину. Найчастіше такі 

явища виявлялися в гепатоцитах перицентральної локалізації (рис. 3.6). 

Водночас, в окремих гепатоцитах спостерігалося накопичення в цитоплазмі 

оксифільного матеріалу у вигляді конгломератів у поєднанні зі збільшенням 

у перисинусоїдних просторах кількості клітин Купфера (рис. 3.7). 
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Рис. 3.6. Локальні розширення синусоїдних гемокапілярів, дистрофічні та 

некротичні зміни більшості гепатоцитів. Печінка щура, 40-а доба експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 

 

Рис. 3.7. Руйнування некротизованих гепатоцитів, клітини Купфера в 

перисинусоїдних просторах. Печінка щура. 40-а доба експерименту. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб. х1000. Позначення: 
 

1 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера). 
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На 50-у добу експерименту гістологічна картина печінки носила 

дещо інший характер, ніж у попередні терміни дослідження. Ділянки з 

деструктивними явищами в гепатоцитах виявлялися значно рідше. 

Центральні вени печінкових часточок були розширеними з наявністю в 

їхніх просвітах агрегатів формених елементів крові. Такі ж скупчення 

локалізувалися в просвітах поодиноких синусоїдних гемокапілярів. 

Гепатоцити печінкових пластинок мали ущільнену цитоплазму, 

гетерохроматин у більшості ядер розташований на периферії (рис. 3.8).  

 

 

Рис. 3.8. Нормалізація мікроморфології печінкових пластинок. Скупчення 

оксифільних мас у просвітах центральної вени та синусоїдних гемокапілярів. 

Печінка щура на 50-у добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – центральна вена; 2 – синусоїдні гемокапіляри. 

 

На 60-у добу експерименту зберігалася тенденція до нормалізації стану 

печінкових структур. Однак у складі печінкових часточок був підвищений 

вміст зірчастих макрофагоцитів (клітин Купфера), навколосинусоїдних 

клітин (клітин Іто), а також плазмоцитів (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Структура печінкової часточки наближена до контролю. 

Підвищений вміст клітинних елементів у перисинусоїдних просторах. 

Печінка щура на 60-у добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

Таким чином, дослідження загальної морфологічної картини печінки 

білих щурів, які протягом 30 діб отримували Лоратадин виявили низку змін, 

порівняно з тваринами контрольної групи. Вони торкалися, передовсім, 

дезорганізації печінкових часточок та розвитку дистрофічних процесів у 

гепатоцитах, що подекуди супроводжувалися їхнім некрозом та апоптозом. 

Найбільш вираженими такі зміни були на 30-у та 40-у добу експерименту. У 

більш пізні терміни спостереження (50-а та 60-а доба) унаслідок повної 

елімінації продуктів метаболізму Лоратадину відбувалася регенерація 

печінкових часточок. Поява в складі печінкових часточок великої кількості 

інших клітинних елементів (клітин Купфера, клітин Іто) підтверджує 

стимуляцію регенераторних процесів, про що зазначають й інші дослідники 

[27, 89, 91]. 
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3.2. Дослідження напівтонких зрізів печінки тварин, яким вводили 

Лоратадин, з використанням PAS-реакції 

На напівтонких зрізах печінки ставили PAS-реакцію і дофарбовували 

препарати метиленовим синім. При огляді препаратів печінки контрольних 

тварин гепатоцити мали полігональну форму, цитоплазма забарвлена в блідо-

голубий колір, ядра дещо світліші з невеликим вмістом гетерохроматину. У 

просвітах синусоїдних гемокапілярів залягали скупчення еритроцитів, 

забарвлених у темно-фіолетовий колір. Помітні ендотеліоцити та поодинокі  

зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера). У цитоплазмі окремих 

гепатоцитів помітні тонкодисперсні включення глікогену темно-фіолетового 

кольору (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Тонкозернисті включення глікогену в окремих гепатоцитах 

печінкової часточки. Печінка щура контрольної групи. PAS-реакція в 

напівтонкому зрізі, дофарбовування метиленовим синім. Мікрофотографія. 

Зб. х1000. Позначення: 1 – ендотеліоцит; 2 – зірчастий макрофагоцит 

(клітина Купфера). 
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У гепатоцитах центролобулярних ділянок включення глікогену 

відсутні. Чітко простежуються клітини Купфера в просвітах синусоїдів та 

навколосинусоїдні клітини Іто (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Зірчастий макрофагоцит та навколосинусоїдна клітина в просвітах 

синусоїдних гемокапілярів та перисинусоїдних просторах. Перицентральна 

зона печінкової часточки печінки щура контрольної групи. PAS-реакція у 

напівтонкому зрізі з дофарбовуванням метиленовим синім. Мікрофотографія. 

Зб. х1000. Позначення: 
 

1 – центральна вена; 
 

2 – навколосинусоїдна клітина (клітина Іто); 
 
3 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера). 
 
 
 

У печінці тварин, які впродовж 10 діб отримували Лоратадин 

помітних зрушень у структурі печінкових часточок виявлено не було, однак, 

просвіт окремих синусоїдних гемокапілярів був розширеним, в їхніх 

просвітах задокументовані скупчення еритроцитів. У цитоплазмі більшості 

гепатоцитів виявлено підвищений вміст включень глікогену (темно-

фіолетового кольору) (рис. 3.12). Помітною була також вакуолізація 

цитоплазми гепатоцитів, з'являлися поодинокі двоядерні гепатоцити. 
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По закінченні 30-добового введення Лоратадину в печінці дослідних 

тварин були помітні достатньо виражені зміни, порівняно з структурою 

печінки контрольних тварин. У перипортальних ділянках часточок просвіти 

синусоїдних гемокапілярів були розширеними, заповнені еритроцитами. 

Інших клітинних елементів небагато. Вміст включень глікогену суттєво не 

відрізнявся від попереднього терміну дослідження (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.12. Розширення просвітів синусоїдних гемокапілярів печінкової 

часточки. Накопичення глікогенових включень на тлі вакуолізації 

цитоплазми гепатоцитів. Печінка щура на 10-у добу введення Лоратадину. 

PAS-реакція в напівтонкому зрізі з дофарбовуванням метиленовим синім. 

Мікрофотографія. Зб. х1000. 
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Рис. 3.13. Включення глікогену та ознаки гіаліново-крапельної дистрофії в 

гепатоцитах перипортальної зони часточки печінки щура на 30-у добу 

введення Лоратадину. PAS-реакція в напівтонкому зрізі з дофарбовуванням 

метиленовим синім. Мікрофотографія. Зб. х1000. 

 
 

У той же термін дослідження (30-а доба експерименту) зміни в 

перицентральних ділянках часточок носили дещо інший характер. Як і в 

препаратах, забарвлених гематоксиліном і еозином, тут були помітними 

ознаки дистрофії гепатоцитів; цитоплазма таких клітин була просвітленою та 

заповненою по периферії скупченнями PAS-позитивного матеріалу 

(глікогену), контури ядер простежувалися лише в поодиноких гепатоцитах. 

Просвіти центральних вен та синусоїдних гемокапілярів були розширеними 
 

(рис. 3.14). 
 

На 40-у добу експерименту описані явища зберігалися та додавалися 

нові ознаки поглиблення структурно-функціональних зрушень. Зокрема, 

глікогенові включення нагромаджувалися не лише в гепатоцитах 

перицентральних ділянок, але й в перипортальних зонах (рис. 3.15) 
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Рис. 3.14. Накопичення глікогену в гепатоцитах з явищами гідропічної 

дистрофії в перицентральній зоні часточки печінки щура на 30-у добу 

введення Лоратадину. PAS-реакція в напівтонкому зрізі з дофарбовуванням 

метиленовим синім. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 1 – центральна 

вена. 
 

 

Рис. 3.15. Гідропічна дистрофія та конгломерати глікогену в цитоплазмі 

гепатоцитів перипортальної зони печінкової часточки щура на 40-у добу 

досліду. PAS-реакція в напівтонкому зрізі з дофарбовуванням метиленовим 

синім. Мікрофотографія. Зб. х1000. Позначення: 

1 – глікоген; 2 – ендотеліоцит; 3 – зірчастий макрофагоцит (клітина 

Купфера). 
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Рис. 3.16. Явища вакуольно-крапельної дистрофії гепатоцитів у поєднанні з 

підвищеним вмістом зірчастих макрофагоцитів та клітин Іто в просвітах 

синусоїдних гемокапілярів та перисинусоїдних просторах відповідно. 

Печінка щура на 40-у добу експерименту. PAS-реакція в напівтонкому зрізі з 

дофарбовуванням метиленовим синім. Мікрофотографія. Зб. х1000. 

Позначення: 

1 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера); 

     2– навколосинусоїдна клітина (клітина Іто). 

 

Через 50 діб від початку експерименту в печінці піддослідних тварин у 

проміжних зонах (між центральною веною та портальними трактами) 

печінкових часточок зберігалися зміни, притаманні 40-й добі (рис. 3.16). 

Разом із тим, звертала на себе увагу поява в таких ділянках двоядерних 

гепатоцитів, що може свідчити про збільшення їхньої проліферативної 

активності (рис. 3.17). Водночас, у таких гепатоцитах зберігалися ознаки 

гідропічної, вакуольно-крапельної дистрофії та накопичення в цитоплазмі 

конгломератів глікогену темно-синього кольору. У перипортальних ділянках 

таких відкладень було значно менше, просвіти синусоїдних гемокапілярів 

мали звичайну конфігурацію. Насиченість іншими клітинними елементами 

була високою. 
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Рис. 3.17. Вакуольно-крапельна дистрофія та накопичення глікогену в 

цитоплазмі гепатоцитів проміжної зони часточки печінки щура на 50-у добу 

експерименту. Збільшення вмісту двоядерних гепатоцитів. PAS-реакція в 

напівтонкому зрізі з дофарбовуванням метиленовим синім. Мікрофотографія. 

Зб. х1000. 
 
 

 

На 60-у добу від початку експерименту рівень ознак альтерації 

печінкових структур значно знизився і гістоархітектоніка органа часто не 

мала суттєвих відмінностей від печінки контрольних тварин. Тонко-зернисті 

відкладення глікогену були помітними лише в поодиноких гепатоцитах, їхні 

ядра часто містили декілька ядерець, що служило свідченням поліплоїдизації 

таких клітин (рис. 3.18). У синусоїдних гемокапілярах було багато зірчастих 

макрофагоцитів (клітин Купфера), ядерні частини ендотеліоцитів синусоїдів 

були гіпертрофованими, що може свідчити про посилення явищ трансцитозу 

в цих клітинах. Були присутніми також клітини лімфоцитарного ряду. 
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Рис. 3.18. Нормалізація структури більшості гепатоцитів з одночасним 

зменшенням вмісту включень глікогену. Печінка щура на 60-у добу 

експерименту. PAS-реакція в напівтонкому зрізі з дофарбовуванням 

метиленовим синім. Мікрофотографія. Зб. х1000. 

 
 

Таким чином, проведені дослідження печінки експериментальних 

тварин із використанням напівтонких зрізів та PAS-реакції показали ряд змін, 

що свідчать про наявність деструкції печінкових структур. До них належать 

такі, як розширення просвітів синусоїдних гемокапілярів, вакуолізація 

цитоплазми окремих гепатоцитів (10-а доба експерименту), гіаліново-

крапельна дистрофія гепатоцитів і зростання вмісту PAS-позитивного 

матеріалу (30-а доба), значні нагромадження глікогену на 40-у та 50-у добу 

досліду, висока насиченість іншими клітинними елементами – клітинами 

Купфера та клітинами Іто. Наприкінці досліду (60-а доба) ці зміни зазнавали 

зворотного розвитку із одночасним збереженням високого вмісту згадуваних 

клітин. 
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3.3. Ультраструктура печінки білих щурів в умовах застосування 

Лоратадину 

При дослідженні ультраструктури печінки тварин контрольної групи 

було встановлено, що основну масу клітинних елементів печінкових 

часточок складають гепатоцити, ендотеліоцити синусоїдних гемокапілярів, 

зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера) та навколосинусоїдні клітини 

(клітини Іто). Гепатоцити мали середню електронну щільність, серед них 

траплялися поодинокі клітини з електронносвітлою або темною цитоплазмою 

– світлі і темні гепатоцити. Васкулярна поверхня гепатоцита містила 

нечисельні мікроворсинки і була відокремлена від просвіту гемокапіляра 

цитоплазматичною частиною ендотеліоцита, утворюючи при цьому 

перисинусоїдний простір Діссе (рис 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Ультраструктура гепатоцитів, простору Діссе та синусоїдних 

гемокапілярів печінки щура контрольної групи. Електронна мікрофотографія. 

Зб. х2000. Позначення: 
 

1 – гепатоцит; 
 
2 – простір Діссе; 
 
3 – ендотеліоцит. 
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Ядра гепатоцитів містили гетерохроматин, що локалізувався переважно 

під нуклеолемою, 2-3 ядерця. Цитоплазма гепатоцитів поблизу жовчних 

капілярів, переважно середньої електронної щільності, містила значну 

кількість мітохондрій округлої форми, пероксисом та лізосом, дрібних гранул 

глікогену, добре розвинені гладку та гранулярну ендоплазматичну сітку (рис. 

3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Жовчний капіляр та біліарні поверхні гепатоцитів печінки щура 

контрольної групи. Електронна мікрофотографія. Зб. х14000. Позначення: 
 

1 – просвіт жовчного капіляра; 
 

2 – мікроворсинки біліарних поверхонь гепатоцитів; 
 

3 – щільний замикальний контакт двох гепатоцитів; 
 

4 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
 
 

У складі ендотеліальних клітин синусоїдів розрізняли ядерну частину, 

яка випиналася в просвіт капіляра та тонку цитоплазматичну частину, що 

містила численні фенестри (віконця) та контактувала з мікроворсинками 

гепатоцитів. У цитоплазмі ендотеліоцитів значна кількість трансцитозних 

пухирців. 
 

Характерними ультраструктурними ознаками клітин Купфера були 

численні лізосоми, вирости цитоплазми. З боку простору Діссе клітини   
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Купфера контактували з мікроворсинками гепатоцитів. Навколосинусоїдні 

клітини (клітини Іто) залягали між верхівками сусідніх гепатоцитів. Їхні 

відростки локалізувалися в перисинусоїдному просторі. У цитоплазмі 

клітини Іто містили добре розвинену гранулярну ЕПС, нагадуючи цим 

фібробласти. 

При дослідженні печінки тварин, що отримували Лоратадин впродовж 

10 діб істотних змін ультраструктурних компонентів виявлено не було. Мали 

місце локальні розширення просвітів синусоїдних гемокапілярів і 

накопичення в цих ділянках еритроцитарних агрегатів. У цитоплазмі 

гепатоцитів подекуди спостерігалися розширення канальців та пухирців 

гладкої ендоплазматичної сітки, насиченість мітохондріями була 

рівномірною, кристи останніх були впорядковані. Клітини Купфера іноді 

утворювали довгі цитоплазматичні відростки і містили більше, ніж у 

контрольних тварин, неактивних лізосом (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Зірчастий макрофагоцит у просвіті синусоїдного гемокапіляра 

часточки печінки щура на 10-у добу введення Лоратадину. Електронна 

мікрофотографія. Зб. х8000. Позначення: 
 

1 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера); 
 
2 – цитоплазматичний відросток; 3 – простір Діссе. 
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На 30-у добу експерименту зареєстрували ряд істотних змін, 

пов’язаних, правдоподібно, із посиленою метаболізацією Лоратадину. Ці 

зміни торкалися, у першу чергу, ультраструктури гепатоцитів. Цитоплазма 

таких клітин мала підвищену електронну щільність, кількість 

гетерохроматину в ядрах була зменшеною, в ядерцях переважав гранулярний 

компонент, що свідчило про посилене утворення рибосом (рис. 3.22). У 

цитоплазмі гепатоцитів виявлявся підвищений, порівняно з контролем, вміст 

ліпідних включень та гранул глікогену. Краплі ліпідів, як правило, були 

розташовані поблизу мітохондрій, що свідчило про підвищення метаболічної 

активності гепатоцитів. При цьому розміри мітохондрій були збільшеними, в 

окремих з яких була порушена контурність крист та внутрішньої 

мітохондріальної мембрани (рис. 3.23). 

 

 

Рис. 3.22. Збільшення розмірів мітохондрій гепатоцита з порушенням 

контурності їхніх мембранних компонентів, включення глікогену в 

цитоплазмі. Переважання вмісту гранулярного компонента ядерця над 

фібрилярним. Печінка щура на 30-у добу введення Лоратадину. Електронна 

мікрофотографія. Зб. х 8000. Позначення: 
 

1 – ядро; 2 – ядерце; 3 – мітохондрія; 4 – включення глікогену. 
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У гепатоцитах досліджуваних тварин спостерігали явища гіперплазії 

гладкої ендоплазматичної сітки у вигляді розширення окремих її структурних 

елементів – цистерн та трубочок. 
 

Через 40 діб від початку експерименту вищеописані зміни зберігалися з 

тенденцією до прогресування (рис. 3.24). У гепатоцитах наростав вміст 

ліпідних включень, гранули глікогену утворювали щільні, компактні 

осміофільні структури. Збільшувався вміст автофаголізосом та залишкових 

тілець. Водночас був редукований білок-синтетичний апарат у вигляді 

зменшення кількості мембран гранулярної ендоплазматичної сітки. 

 

 

Рис. 3.23. Ліпідні включення в оточенні мітохондрій у цитоплазмі гепатоцита 

печінки щура на 40-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб. 

х4000. Позначення: 
 
1 – простір Діссе; 
 
2 – ліпідна крапля; 
 
3 – мітохондрія; 
 
4 – глікоген. 
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Водночас, спостерігали збільшення компартментів гладкої 

ендоплазматичної сітки у вигляді розширених цистерн та канальців (рис. 

3.24) 

 

 

Рис. 3.24. Гіперплазія елементів гладкої ендоплазматичної сітки гепатоцита 

печінки щура на 40-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб. х 

6000. Позначення: 
 

1 – цистерна гладкої ендоплазматичної сітки; 
 
2 – мітохондрія; 
 
3 – ядро; 
 
4 – жовчний капіляр. 
 

 

Жовчні капіляри мали розширений просвіт, кількість мікроворсинок у 

їхньому складі була редукована (рис. 3.25). У цитоплазмі гепатоцитів, що 

прилягали до жовчних капілярів, містилася значна кількість фагосом та 

залишкових тілець. Там же локалізувалися краплі ліпідів в оточенні 

мітохондрій. Щільні замикальні контакти між гепатоцитами були збережені. 
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Рис. 3.25. Підвищений вміст авто- та фагосом у ділянках цитоплазми 

гепатоцитів поблизу жовчного капіляра. Печінка щура на 40-у добу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб. х6000. Позначення: 
 

1 – жовчний капіляр; 

2 – мікроворсинки; 

3 – фагосома; 

4 – ліпідна крапля; 

5 – мітохондрія; 

6 – щільний замикальний контакт. 

 

У цей же термін дослідження були виявлені зміни з боку інших 

клітинних елементів печінкових часточок. Так, у перисинусоїдних просторах 

та просвітах синусоїдних гемокапілярів збільшувався вміст зірчастих 

макрофагоцитів (клітин Купфера). Частіше зустрічалися навколосинусоїдні 

клітини – клітини Іто. Подекуди, деякі останні були гіпертрофованими та 

зазнавали фібробластичної трансформації, про що свідчила гіперплазія в 

таких клітинах гранулярної ендоплазматичної сітки (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Навколосинусоїдна клітина (клітина Іто) у просвіті Діссе. Печінка 

щура, 40-а доба експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб. х6000. 

Позначення: 

1 – простір Діссе; 
 

2 – навколосинусоїдна клітина (клітина Іто); 
 
3 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
 
 

В окремих ділянках перисинусоїдних просторів на 40-у добу 

експерименту (через 10 діб по закінченні введення Лоратадину) між 

васкулярною поверхнею гепатоцитів та ендотелієм виявлено скупчення 

мікрофібрилярних структур із різноспрямованою просторовою організацією 

(рис. 3.27). При цьому деякі пучки мікрофібрил доволі тісно прилягали до 

васкулярних поверхонь гепатоцитів, на яких не вдалося віднайти характерні 

мікроворсинки. Означені мікрофібрилярні структури, як правило, були 

розміщені навколо клітин Іто і, без сумніву, є продуктом синтетичної 

діяльності цих клітин (очевидно колагеном). Слід відмітити, що поруч із 

клітинами, що мали ознаки фібробластоподібної трансформації, знайдено 

такі, що мали традиційну будову, притаманну клітинам Іто печінки 

контрольних тварин. Вони зосереджувалися переважно в перицентральних 

ділянках часточок, де інтенсивність метаболізації ксенобіотиків є невисокою. 
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Рис. 3.27. Навколосинусоїдна клітина та мікрофібрилярні структури в 

просторі Діссе. Печінка щура на 40-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб. х8000. Позначення: 

1 – мікрофібрили; 
 
2 – навколосинусоїдна клітина (клітина Іто); 
 
3 – простір Діссе. 
 

В окремих гепатоцитах у цей же термін на тлі дистрофічних змін 

спостерігалися ознаки апоптозу. Проявами останнього були підвищення 

електронної щільності ядер, деструкція нуклеолеми. У цитоплазмі поблизу 

ядер спостерігалися накопичення електронно-щільного матеріалу. 

Мітохондрії мали зруйновані внутрішні мембрани, редуковані кристи, 

мітохондріальний матрикс просвітлений. Поблизу цих органел були 

локалізовані дрібнозернисті, електроннощільні структури (рис. 3.28). 

Просвіти синусоїдних гемокапілярів у таких ділянках були значно 

розширеними, ендотеліоцити мали невисоку електронну щільність і малий 

вміст трансцитозних пухирців. Найбільший вміст таких гепатоцитів та 

оточуючих їх структур спостерігався, здебільшого, у перипортальних 

ділянках печінкових часточок. У цих ділянках, також, зареєстровано 
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поодинокі гепатоцити в стадії розпаду їх на окремі фрагменти, що містили 

електроннощільний матрикс. 

 

Рис. 3.28. Ущільнення цитоплазми гепатоцита, деструкція мітохондрій, 

конденсація ядерного хроматину гепатоцита на 40-у добу досліду. 

Електронна мікрофотографія. Зб. х 8000. Позначення: 
 

1 – ядро; 
 
2 – мітохондрія; 
 
3 – щільний детрит. 
 

 

На 50-у добу експерименту реактивні зміни з боку гепатоцитів мали 

тенденцію до зменшення, хоча вміст інших клітинних елементів та їхня 

підвищена функціональна активність були такими ж, як і в попередній термін 

дослідження. У ділянках колагенізації перисинусоїдних просторів були 

виявлені скупчення плазмоцитів із характерними для цих клітин ознаками, 

добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою (ергастоплазма) 

та специфічною топографією ядерного гетерохроматину (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. Плазмоцити в складі печінкової часточки щура на 50-у добу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб. х4000. Позначення: 

1 – гепатоцит; 
 
2 – плазмоцит; 
 
3 – гранулярна ендоплазматична сітка; 
 
4 – зірчастий макрофагоцит; 
 
5 – мікрофібрили у просторі Діссе. 
 

 

На 60-у добу експерименту тенденція до регресування виявлених змін 

зберігалася, хоча інколи вони зберігалися в поодиноких тварин. Водночас, не 

підлягали редукції гіпертрофовані елементи гладкої ендоплазматичної сітки, 

що може свідчити про довготривалість метаболізації Лоратадину, з оглядом 

на його високі кумулятивні властивості. У цитоплазмі гепатоцитів 

зменшувався вміст ліпідних крапель та включень глікогену: останні були 

представлені лише поодинокими дрібними гранулами. У багатоьох 

гепатоцитах були помічені ознаки посилення внутрішньоклітиної регенерації 

у вигляді значного збільшення вільних рибосом. В ядрах гепатоцитів  
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хроматин підлягав максимальній деконденсації, зростала плоїдність, про що 

свідчило збільшення кількості ядерець (рис. 3.30). 

 

 

Рис. 3.30. Нормалізація більшості ультраструктур гепатоцитів печінки щура 

на 60-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб. х2000. Позначення: 

1 – простір Діссе; 
 

2 – ядро; 
 
3 – ядерце; 
 
4 – мітохондрія; 
 
5 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
 
 

 

Суттєвих деструктивних змін мікроциркуляторного русла не виявлено, 

проте в деяких ділянках перисинусоїдних просторів локалізовані відкладення 

тонкофібрилярних компонентів. Окремі гепатоцити, розташовані поблизу 

цих ділянок, мали різко просвітлену цитоплазму, в якій у невеликих 

кількостях містилися деструктивно змінені мітохондрії. 
 

Таким чином, виявлені нами динамічні зміни в печінці білих щурів, які 

отримували Лоратадин, віддзеркалюють значне напруження процесів 

метаболізації вказаного препарату. Про це свідчать, зокрема, знайдені нами 
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зміни у вигляді гіперплазії гладкої ендоплазматичної сітки, редукції білково-

синтетичного апарату які, ймовірно, спрямовані на перебудову синтетичних 

функцій гепатоцитів у напрямку посилення метаболізації. Знайдені 

деструктивні зміни мітохондрій говорять про розбалансування процесів 

окислення та фосфорилювання. Ліпідна інфільтрація гепатоцитів та 

одночасне накопичення включень гранул глікогену, вірогідно, обумовлені 

метаболізацією Лоратадину. 
 

Реакція інших клітинних елементів є, очевидно, стереотипною і 

незалежною від патогенного чинника, спрямованою, у першу чергу, на 

посилення компенсаторно-пристосувальних можливостей органа, що 

підтверджується літературними джерелами [58, 198]. 

 

3.4. Імуногістохімічні дослідження печінки білих щурів у нормі та 

після введення Лоратадину 

Імуногістохімічні дослідження експресії маркерів зірчастих 

макрофагоцитів та навколосинусоїдних клітин – трансмембранного 

глікопротеїну CD68 макрофагів та α-актину гладких м’язів (α-SMA) 

відповідно, провели лише в тварин контрольної групи, та в щурів на 40-у 

добу експерименту. Такий підхід був вмотивований тим, що на 40-у добу 

експерименту зміни в печінці були найбільш вираженими, що було 

задокументовано загальноморфологічними, гістохімічними та 

електронномікроскопічними дослідженнями. Крім цього, таке обмеження 

термінів спостереження було обумовлене досить високою вартістю 

використовуваних матеріалів та реагентів. 
 

Вивчення гістотопографії клітин Купфера виявило, що в складі 

перипортальних ділянок печінкових часточок контрольних тварин експресія 

маркерів цих клітин – глікопротеїнів CD68 була мінімальною або взагалі 

відсутня (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Відсутність експресії маркера CD68 в клітинних елементах 

перипортальної зони часточки печінки щура контрольної групи. 

Імуногістохімічна реакція з застосуванням CD68-антитіл. Забарвлення 

гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – портальний тракт. 
 

 

Дещо іншою була картина в тих ділянках печінкових часточок щурів 

контрольної групи, які прилягали до центральних вен. Додаткове 

забарвлення препаратів гематоксиліном засвідчило звичайну конфігурацію 

печінкових пластинок, поміж якими простежувалися просвіти синусоїдних 

гемокапілярів. Проте ступінь експресії антигена CD68, притаманного 

зірчастим макрофагоцитам був невисоким, але сильнішим, ніж у 

перипортальних ділянках (рис. 3.32). Такі самі клітини з світлим, 

ареактивним до антитіл CD68 ядром та світло-коричневою цитоплазмою, 

колір якої, у даному випадку, обумовлений хромогеном – 

діамінобензидином, лежали переважно в просвітах синусоїдних 

гемокапілярів. Поодинокі відростки проникали, іноді, в перисинусоїдний 

простір. При цьому кількість таких клітин у перицентральній зоні була дещо 

більшою, ніж у перипортальній зоні печінкових часточок. 
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Рис. 3.32. Слабовиражена експресія CD68-маркера на поверхні зірчастих 

макрофагоцитів у перицентральній зоні печінкової часточки щура 

контрольної групи. Імуногістохімічна реакція з застосуванням CD68-антитіл. 

Забарвлення гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. 

Позначення: 

1 – центральна вена; 

2 – зірчасті макрофагоцити з вмістом коричневого кольору. 

 

При імуногістохімічному дослідженні печінки щурів, що отримували 

Лоратадин на 40-у добу експерименту картина була дещо іншою. Зокрема, 

значна реактивність глікопротеїну CD68 була виявлена в клітинах Купфера 

перипортальної локалізації. Цитоплазма таких клітин була забарвлена в 

коричневий колір, що свідчило про фіксацію вторинних антитіл, мічених 

діамінобензидином. Відростків цих клітин було більше і вони простягалися 

вздовж просвітів синусоїдних гемокапілярів імітуючи, іноді, ендотеліальне 

вистелення. Інші структури, додатково дофарбовані гематоксиліном Майера, 

продемонстрували наявність деструктивних змін гепатоцитів печінкових 
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пластинок у вигляді вакуолізації цитоплазми, локального розширення 

просвітів синусоїдних гемокапілярів та порушення архітектоніки часточки в 

цілому (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.33. Високий рівень експонування глікопротеїну CD68 в зірчастих 

макрофагоцитах перипортальної зони часточки печінки щура на 40-у добу 

експерименту. Імуногістохімічна реакція з застосуванням антитіл CD68. 

Забарвлення гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. 

Позначення: 

1 – портальний тракт; 
 
2 – гепатоцит; 
 
3 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера). 
 
 

 

Значно вищу насиченість зірчастих макрофагоцитів задокументовано, 

також, у перицентральних ділянках печінкових часточок тварин на 40-у добу 

експерименту. Ступінь експонування глікопротеїну CD68 був максимальним, 

що проявлялося збільшенням розмірів таких клітин, їхня цитоплазма мала 
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інтенсивний коричневий колір. Їхні відростки були численними та іноді 

проникали в перисинусоїдні простори або в деяких ділянках заповнювали 

весь просвіт синусоїдних гемокапілярів (рис.3.34). 

 

 

Рис. 3.34. Високий рівень експресії глікопротеїну CD68 ЗМ у 

перицентральній зоні часточки печінки щура на 40-у добу досліду. 

Імуногістохімічна реакція з застосуванням CD68-антитіл. Забарвлення 

гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – центральна вена; 
 

2 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера); 
 
3 – гепатоцит. 
 

 

 

Для виявлення клітин Іто було використано реакцію імунолокалізації 

цитоплазматичного α-актину гладких міоцитів (α-SMA), який вважається 

спільним маркером клітин мезенхімного походження. У перипортальних 

ділянках печінкових часточок тварин контрольної групи позитивну реакцію 

на α-SMA антиген демонстрували переважно гладкі міоцити стінок  
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міжчасточкових артерій і вен (рис. 3.35), присутності клітин Іто з 

експонуванням означеного маркера в цих ділянках виявлено не було. 

 

 

Рис. 3.35. Відсутність експресії α-SMA-антигена в клітинних елементах 

печінкової часточки. Позитивна реакція в стінці судин портального тракту 

часточки печінки щура контрольної групи. Імуногістохімічна реакція з 

застосуванням α-SMA-антитіл. Забарвлення гематоксиліном Майера. 

Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 
 

1 – міжчасточкова артерія; 
 

2 – міжчасточкова вена. 
 
 

 

У перицентральних ділянках печінкових часточок тварин контрольної 

групи експресія αSMA-антигена була зареєстрована лише в поодиноких 

клітинах Іто, розташованих у перисинусоїдних просторах та просвітах 

синусоїдних гемокапілярів. При цьому інтенсивність реакції 

діамінобензидину була незначною (рис. 3.36), а коричневе забарвлення було 

ледь помітним. Більшість навколосинусоїдних клітин при цьому були 

ареактивними і лише поодинокі з них експонували α-SMA – антиген з 

невисокою активністю. 
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Значно помітнішою була реакція стінок центральних вен печінкових 

часточок, в яких досить активно відбувалось зв’язування вторинних антитіл 

до α-SMA з діамінобензидиновою міткою, що вказує на наявність в їхніх 

стінках клітин мезенхімної природи – фібробластів та гладких міоцитів. 

 

 

Рис. 3.36. Низький рівень експонування гладком’язового актину в 

навколосинусоїдних клітинах перицентральної зони часточки печінки щура 

контрольної групи. Імуногістохімічна реакція з застосуванням α-SMA-

антитіл. Забарвлення гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. 

Позначення: 

1 – центральна вена; 
 

2 – навколосинусоїдна клітина (клітина Іто). 
 

 

На 40-у добу експерименту експонування α-SMA антигену в складі 

клітинних елементів часточок печінки значно підвищувалося, що свідчить 

про зростання кількості, або ж підвищення активності клітин Іто (рис. 3.37). 

При цьому спостерігалася певна розповсюдженість означених клітин по усій 

території печінкових часточок. Наростання вмісту в таких клітинах α-актину 

свідчить про їхню трансдиференціацію в міофібробласти – продуценти 

міжклітинного матриксу. 
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Рис. 3.37. Високий рівень експонування гладком’язового актину в 

навколосинусоїдних клітинах часточки печінки щура на 40-у добу досліду. 

Імуногістохімічна реакція з застосуванням α-SMA-антитіл. Забарвлення 

гематоксиліном Майера. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 

Таким чином, проведене імуногістохімічне дослідження цитотопографії 

клітин Купфера та клітин Іто, а також ступеня експонування відповідних 

маркерів засвідчило про залучення цих клітинних елементів до механізмів 

ушкодження печінки або ж адаптаційно-пристосувальних реакцій на шляху 

метаболізації Лоратадину. 

 

3.5. Лектинова гістохімія печінки білих щурів у нормі та при 

введенні Лоратадину 

Використані нами мічені пероксидазою лектини показали достатньо 

високу різноманітність специфічності та інтенсивності зв’язування з 

вуглеводними детермінантами структурних компонентів печінки 

контрольних та експериментальних тварин. При цьому найбільшу 

інформативність продемонстрували лектини WGA, CNFA та HPA (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 
 

 

Лектиногістохімічна характеристика структурних компонентів часточок 

печінки контрольних (К) та піддослідних тварин (Д) на 30-у добу 

експерименту 

   Гепатоцити Синусо- 
Центра- Жовч- Інші 

Лектин, Групи 
  

їдні 
Цито 

 

льна ні ка- клітинні його джерело тварин 

Ядро 

гемока- 

   плазма піляри вена нальці елементи 

Лектин зав'язків К - - +++ + - + КК 
       

пшениці, WGA Д - + +++ ++ - +++ КК, КІ 
         

Лектин арахісу, К - + + + + - 

PNA 
        

 Д - + - + - - 

Лектин кори К + - + - - - 

золотого дощу, 
       

Д + - - - - - 

LABA         

Лектин гриба К - - - + +++ - 

грузлика дим- 

       

Д ++ ++ + ++ ++ +++ КК, КІ 
частого, CNFA        

Лектин  К + ++ + + - - 

Конканаваліну А, 

       

Д +++ - - + - - 
Con A         

Лектин  К + + - - - - 

підсніжника, 
       

Д + ++ - - - - 
GNA  

        

Лектин із насіння К - +++ - - - - 

сої, SBA 
        

 Д ++ ++ - - + ++ КК, КІ 

Лектин  К + - ++ ++ - +++ Пл 

виноградного 
       

Д +++ + ++ ++ - - 
слимака, HPA        

Лектин бузини К + ++ - - - - 

чорної, SNA 

       

Д +++ - + - - ++ Пл 

 

Примітки: 
 

КК – клітина Купфера, 

КІ – клітина Іто, 

Пл – плазмоцит. 
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При обробці тканин печінки контрольних тварин лектином WGA 

високу реактивність виявляло вистелення синусоїдних гемокапілярів, 

правдоподібно, плазмолема ендотеліоцитів і цитоплазматичні глікокон’югати  

зірчастих макрофагоцитів (клітин Купфера). Натомість цитоплазма і ядра 

гепатоцитів були ареактивними (рис. 3.38) 

 

 

Рис. 3.38. Реактивність глікорецепторів ендотелію і зірчастих макрофагоцитів 

у синусоїдних гемокапілярах часточки печінки щура контрольної групи. 

Обробка лектином WGA. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – портальний тракт; 2 – зірчастий макрофагоцит (клітина Купфера); 3 – 

ендотелій синусоїдних гемокапілярів. 

 
 

Уже на 10-у добу експерименту в перипортальних ділянках були 

виявлені дрібні WGA-реактивні клітини (рис. 3.39). 
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Рис. 3.39. WGA-реактивні клітини в просвітах синусоїдних 

гемокапілярів перипортальної зони часточки печінки щура на 10-у добу 

експерименту. Обробка лектином WGA. Мікрофотографія. Зб. х 400. 

Позначення: 

1 – портальний тракт; 
 
2 – WGA-позитивні клітини. 
 

При цьому реактивність судинного ендотелію зберігалася в поєднанні з 

ареактивністю цитоплазматичних та ядерних структур гепатоцитів. 

На 30-у добу експерименту зростала насиченість WGA-позитивними 

клітинними елементами інтра- та перисинусоїдних просторів. При цьому 

високу афінність проявляли цитоплазматичні глікокон’югати означених 

клітин з одночасною ареактивністю їхніх ядер (рис. 3.40). Звертала на себе 

увагу наявність у таких клітин довгих цитоплазматичних відростків, що 

дозволяє розглядати їх як зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера), або 

навколосинусоїдних клітин (клітини Іто). Значна кількість таких клітин, на 

відміну від тварин контрольної групи, містилася і в перицентральних 

ділянках печінкових часточок (рис. 3.41). 
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Рис. 3.40. Помірна експресія глікорецепторів клітинних елементів у просвітах 

синусоїдних гемокапілярів часточки печінки щура на 30-у добу 

експерименту. Обробка лектином WGA. Мікрофотографія. Зб. х 400. 

 

 

Рис. 3.41. Помірний рівень експонування глікорецепторів клітинних 

елементів у просвітах синусоїдних гемокапілярів, ареактивність ядер і 

цитоплазми гепатоцитів печінки щура на 50-у добу експерименту. Обробка 

лектином WGA. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення:1 – центральна вена. 
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При обробці печінки тварин контрольної групи галактозоспецифічним 

лектином гриба грузлика димчастого (CNFA) чітко контурувалися біліарні 

поверхні плазмолеми гепатоцитів (жовчні канальці), натомість інші 

структурні компоненти печінкової часточки помітної реактивності з 

означеним лектином не проявляли (рис. 3.42). 

 

 

Рис. 3.42. CNFA-реактивність стінок жовчних канальців, плазматичних 

мембран гепатоцитів печінки щура контрольної групи. Обробка лектином 

CNFA. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 
 

1 – жовчні канальці. 
 
 

 

Після введення Лоратадину впродовж перших 10 діб експерименту 

було виявлено зростання реактивності печінкових структур, а саме, 

цитоплазматичних та ядерних глікокон’югатів гепатоцитів. Подібним чином 

були експоновані рецептори CNFA ендотелієм центральних вен. Загальна 

структура печінкових часточок була збережена. Незначну реактивність з 

означеним лектином виявляв ендотелій окремих синусоїдних гемокапілярів 

(рис. 3.43). 
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Рис. 3.43. Слабка експресія глікорецепторів до CNFA ядер гепатоцитів 

часточок печінки щура на 10-у добу експерименту. Обробка лектином CNFA. 

Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

На 30-у добу експерименту реактивність описаних структур із лектином 

CNFA істотно не змінювалася. Однак вже на 40-у добу експерименту 

характер зв'язування лектину CNFA був дещо іншим. У цей термін 

спостерігали зниження експонування рецепторів цього лектину в цитоплазмі 

гепатоцитів, у поєднанні з підвищенням реактивності стінок жовчних 

канальців. У просвітах синусоїдних гемокапілярів та перисинусоїдних 

просторах були помітні дрібні CNFA-позитивні клітинні елементи, що 

нагадували клітини Купфера (рис. 3.44). Це дає підстави розглядати ці 

клітини як активовані на шляху метаболізації Лоратадину зірчасті 

макрофагоцити (клітини Купфера) та перисинусоїдні клітини (клітини Іто). 

На 60-у добу експерименту було виявлено підвищене експонування 

CNFA-реактивних глікокон'югатів плазматичними мембранами гепатоцитів, 

цитоплазматичними та ядерними структурами (рис. 3.45). 
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Рис. 3.44. Помірна експресія глікорецепторів клітинних елементів у просвітах 

синусоїдних гемокапілярів печінкових часточок щура на 40-у добу 

експерименту. Обробка лектином CNFA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 

 

Рис. 3.45. Помірна реактивність плазматичних мембран, цитоплазми та ядер 

гепатоцитів часточки печінки на 60-у добу експерименту. Обробка лектином 

CNFA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

При обробці гістологічних зрізів печінки галактозоспецифічним 

лектином виноградного слимака (HPA) у тварин контрольної групи помітну 
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реактивність виявляли ендотеліоцити синусоїдних гемокапілярів та ендотелій 

центральних вен. Указаний лектин також інтенсивно зв’язувався з 

цитоплазматичними глікокон’югатами поодиноких плазмоцитів (рис. 3.46), 

які були ідентифіковані нами також із використанням електронної 

мікроскопії. 

 

 

Рис. 3.46. Зв’язування лектину HPA з ендотелієм синусоїдних гемокапілярів; 

у центрі поля зору різко позитивна реактивність цитоплазматичних 

глікокон’югатів плазмоцита. Печінка щура контрольної групи. Обробка 

лектином HPA. Мікрофотографія. Зб. х1000. Позначення: 
 

1 – плазмоцит. 
 
 

Найбільш демонстративні зміни, виявлені при застосуванні лектину 

HPA в печінкових структурах були зареєстровані на 30-у та 40-у добу 

досліду. Вони стосувалися, у першу чергу, появою в цитоплазмі гепатоцитів 

специфічної зернистості та підвищеним контуруванням ендотелію 

центральних вен (рис. 3.47), зниженням реактивності ендотелію синусоїдних 

гемокапілярів та плазматичних мембран гепатоцитів (рис. 3.48). При цьому 

привертав увагу нерівномірний розподіл HPA-реактивних цитоплазматичних 

глікокон’югатів гепатоцитів. 
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Рис. 3.47. Різке зростання реактивності глікокон’югатів ендотелію 

центральної вени та цитоплазми гепатоцитів печінкової часточки щура на 30-

у добу експерименту. Обробка лектином HPA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

Позначення: 

1 – центральна вена. 
 

 

Рис. 3.48. Гетерогенність топографії цитоплазматичних глікокон'югатів 

гепатоцитів печінки щура на 30-у добу досліду. Обробка лектином HPA. 

Мікрофотографія. Зб. х1000. 
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При використанні конканаваліну А в тварин контрольної групи було 

ідентифіковано незначну реактивність цитоплазми гепатоцитів та їхніх ядер 

як у перипортальних, так і в центролобулярних ділянках печінкових 

часточок. Рецептори Con A також були локалізовані в ендотелії судинного 

русла (рис. 3.49). 

 

 

Рис. 3.49. Накопичення манозогліканів у ядрах гепатоцитів та 

ендотеліальному вистеленні синусоїдних гемокапілярів часточки печінки 

щура контрольної групи. Обробка конканаваліном А. Мікрофотографія. Зб. 
 

х400. 
 
 

 

Характер зв’язування лектину Con A істотно змінювався на 30-у добу 

експерименту. Так, повну ареактивність у цей термін проявляли ендотелій 

синусоїдних гемокапілярів і ядра гепатоцитів. Натомість, у цитоплазмі 

останніх спостерігали значні відкладення Con A-позитивних 

крупнозернистих мас (рис. 3.50), якими, правдоподібно, є включення 

глікогену – сполуки, що володіють високою афінністю до конканаваліну А. 
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Рис. 3.50. Експонування рецепторів Con A в цитоплазмі гепатоцитів. 

Ареактивність ендотелію судинного русла та ядер гепатоцитів печінки щура 

на 30-у добу досліду. Обробка конканаваліном А. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

Рецептори лектину бузини чорної (SNA) – у печінці тварин контрольної 

групи були локалізовані, переважно, в ядерних і цитоплазматичних 

глікокон’югатах гепатоцитів із переважанням реактивності ядерних структур 

(рис. 3.51). У поодиноких випадках зареєстровано невисокий афінітет 

цитоплазматичної зернистості окремих гепатоцитів, що містила в своєму 

складі залишки NeuNacDGal. На 10-у добу експерименту експонування 

відповідних рецепторів до лектину SNA було незмінним. По закінченні 

введення Лоратадину (30-а доба досліду) картина була дещо іншою. А саме, 

значно підвищувалось експонування сіалогліканів лектинових рецепторів у 

цитоплазмі гепатоцитів. Значно зросла активність глікорецепторів ядерних 

структур гепатоцитів, порівняно з контрольною групою тварин. Проте, така 

активність була неоднорідною і порівняно велика кількість ядерних структур 

не демонструвала експресії відповідних глікокон’югатів до лектину SNA. На 

40-у добу певних змін активності досліджуваних глікорецепторів при обробці 

зрізів лектином SNA помічено не було. 
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Рис. 3.51. Експонування сіалогліканів в ядрах та цитоплазмі гепатоцитів 

печінки щура контрольної групи. Обробка лектином SNA. Мікрофотографія. 

Зб. х400. 
 
 

 

Найбільш виражений рівень активності рецепторів лектину SNA було 

зареєстровано на 50-у добу досліду. У цей термін високу реактивність із 

лектином SNA демонструвала цитоплазматична зернистість гепатоцитів, тоді 

як ядерні глікокон’югати втратили афінність до цього лектину. На 60-у добу 

експерименту обробка зрізів печінки лектином SNA, специфічного до 

сіалогліканів у складі глікорецепторів різних гепатоструктур, засвідчила 

незначну відмінність від попередніх термінів (40-а та 50-а доба), яка полягала 

в зниженні активності їхнього експонування. Проте, як на 50-у, так і на 60-у 

добу досліду цей лектин ідентифікував поодинокі клітини, які вирізнялися на 

тлі гепатоцитів високим ступенем зв’язування лектину SNA зі своїми 

цитоплазматичними структурами з одночасною ареактивністю ядер (рис. 

3.52). Подібні SNA-позитивні клітини в печінці на тлі експериментального 

діабету знайшла Л.В. Балуш [5]. 
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Рис. 3.52. SNA-позитивна зернистість у цитоплазмі гепатоцитів та 

ареактивність їхніх ядер. Окремі клітини з різко підвищеною реактивністю 

цитоплазматичних глікокон’югатів. Печінка щура на 50-у добу досліду. 

Обробка лектином SNA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

Якщо взяти до уваги локалізацію, форму та розміри цих клітин (30-40 

мкм), то можна допустити про їхню приналежність до плазмоцитів, які були 

виявлені нами в складі печінкових часточок методом електронної мікроскопії 

(див. рис. 3.29), а також із використанням лектину HPA (див. рис. 3.46). 

Обробка лектином SBA препаратів печінки контрольних тварин 

засвідчила ареактивність цитоплазми гепатоцитів на тлі якої виділялися 

високореактивні ядра гепатоцитів та судинний ендотелій (рис. 3.53). На 10-у 

добу досліду суттєвих змін реактивності гепатоструктур цей лектин не 

зареєстрував, за винятком незначного експонування глікокон’югатів 

цитоплазматичних структур гепатоцитів та поодиноких жовчних канальців. 

Судинний ендотелій був ареактивним. На 30-у добу експерименту, порівняно 

з попереднім терміном, SBA-реактивність цитоплазматичних структур була 

аналогічною, натомість зросла активність глікорецепторів ядерних структур. 
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Рис. 3.53. Підвищена реактивність ядер гепатоцитів та судинного ендотелію 

печінкової часточки щура контрольної групи. Обробка лектином SBA. 

Мікрофотографія. Зб. х400. 

 

 

На 40-у добу досліду рецептори лектину SBA з різною інтенсивністю 

були експоновані цитоплазматичними глікокон’югатами гепатоцитів. 

Невисокий ступінь зв’язування з галактозоспецифічним лектином SBA в цей 

термін дослідження демонстрували відповідні глікорецептори ендотелію 

синусоїдних гемокапілярів, центральних вен та судин портальних трактів. 

Підвищену афінність до цього лектину демонстрували окремі клітини в 

складі часточок, які своєю морфологією нагадували плазмоцити (рис. 3.54). 

На 50-у та 60-у добу дослідження, важливих, на наш погляд, змін у 

реактивності глікополімерів структур печінки не відбулося. Проте 

зменшився, зокрема на 60-у добу, вміст SNA-позитивних 

плазмоцитоподібних клітин, та знизилася до слабковираженої експресія 

ядерних глікорецепторів гепатоцитів. 
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Рис. 3.54. Помірна реактивність цитоплазматичних глікокон’югатів 

гепатоцитів із лектином SBA. Поодинокі SBA-реактивні клітини в просвітах 

синусоїдних гемокапілярів. Печінка щура на 40-у добу досліду. Обробка 

лектином SBA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

Із числа інших використаних лектинів дещо меншою інформативністю 

щодо виявлення змін у печінці, обумовлених уведенням Лоратадину, 

демонстрували лектини GNA, PNA та LABA. Слід однак зауважити, що 

манозоспецифічний лектин GNA виявляв підвищену афінність до 

комплементарних вуглеводних детермінант структурних компонентів судин 

портальних трактів, а також ядер гепатоцитів тварин як контрольної, так і 

всіх досліджуваних груп (рис. 3.55). Галактозоспецифічний лектин PNA 

спорадично і, незалежно від термінів спостереження, взаємодіяв із 

вуглеводними детермінантами ядер гепатоцитів контрольних і дослідних 

тварин, з ендотелієм судин – лише в контрольних тварин. 

Фукозоспецифічний лектин кори золотого дощу LABA продемонстрував 

таку ж мінімальну активність, яка була виявлена лише в гепатоцитах як у 

контрольних, так й у дослідних тварин. Тому описати інформативність цього 

лектину в наших дослідах було неможливо. 
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Рис. 3.55. Підвищена реактивність лектину GNA з судинно-стромальними 

елементами портального тракту та ядрами гепатоцитів печінки щура 

контрольної групи. Обробка лектином GNA. Мікрофотографія. Зб. х400. 

 
 

Таким чином, проведені лектиногістохімічні дослідження засвідчили 

доволі раннє виявлення Лоратадин-індукованих змін у печінці, починаючи 

вже з 10-ї доби спостереження, у вигляді посиленого експонування 

глікорецепторів цитоплазматичних і ядерних структур гепатоцитів для 

лектину CNFA. Крім цього, на 10-у та 30-у добу спостереження, на відміну 

від контрольних, у дослідних тварин лектини WGA і CNFA виявили високу 

афінність до глікорецепторів клітин Купфера та клітин Іто, а лектин SNA і 

HPA – до плазмоцитів. Лектин Con A підтвердив результати PAS-реакції і 

проявляв високу специфічність до глікокон’югатів глікогену. Невисокою 

інформативністю, водночас, володіли лектини GNA, LABA та PNA, тому 

простежити динаміку змін відповідних глікорецепторів повноцінно не 

вдалося. 
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РОЗДІЛ 4 
 

 

МОРФОЛОГІЧНА ТА ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕЗІНКИ В НОРМІ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
 

ЛОРАТАДИНУ 
 

 

4.1. Мікроморфологія селезінки білих щурів у нормі та в умовах 

застосування Лоратадину 

При світловій мікроскопії селезінка тварин контрольної групи мала 

типову будову, притаманну тваринам цього виду із добре вираженими 

компартментами білої та червоної пульпи (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Морфологія червоної та білої пульпи селезінки щура контрольної 

групи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб. х100 

Позначення: 
 

1 – лімфатичний вузлик; 
 

2 – червона пульпа; 
 

3 – центральна артерія лімфатичного вузлика. 
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Біла пульпа представлена лімфатичними вузликами з добре помітними 

центральними артеріями та періартеріальними лімфатичними піхвами. 

Червона пульпа складається з тяжів Більрота, синусоїдів, пеніцилярних 

артерій та артеріол, а також сполучнотканинної строми. Слід зазначити, що в 

лімфатичних вузликах селезінки тварин контрольної групи були вудсутні 

світлі гермінативні центри – ознаки антигенної стимуляції. 

При дослідженні селезінки тварин, що отримували Лоратадин 

впродовж 10 діб простежено деякі зміни, як от розширення та повнокрів’я 

окремих синусоїдів червоної пульпи, зростання насиченості строми 

клітинними елементами, головним чином за рахунок еритроцитів. У складі 

окремих лімфоїдних вузликів з’являлися нечітко виражені гермінативні 

центри (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Гермінативні центри в лімфоїдних вузликах селезінки щура на 10-у 

добу введення Лоратадину. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб. х 100. Позначення: 
 

1 – лімфатичний вузлик; 
 

2 – гермінативний центр; 
 
3 – центральна артерія лімфатичного вузлика. 
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Оскільки ці зміни носили фрагментарний характер, не було підстав 

стверджувати про наявність антигенної стимуляції в цей термін досліду. 

На 30-у добу досліду вищеописані зміни поглиблювалися. Зокрема, 

привертав увагу феномен насичення ретикулярної строми червоної пульпи 

еритроцитами, а також еміграції до неї лімфоїдних елементів (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Явища повнокрів'я в червоній пульпі, поодинокі скупчення 

лімфоїдних елементів у складі червоної пульпи. Селезінка щура на 30-у добу 

введення Лоратадину. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікрофотографія. Зб. х 100. Позначення: 

1 – червона пульпа; 
 

2 – лімфоїдний вузлик. 
 
 

 

Водночас, у цей же термін досліду візуально спостерігали наростання 

маси білої пульпи за рахунок збільшення розмірів лімфоїдних вузликів та 

ущільнення скупчень клітинних елементів періартеріальних зон (рис. 4.4). У 

складі червоної пульпи, на відміну від тварин контрольної групи, виявлено 

зростання вмісту стромальних елементів за рахунок тяжів Більрота (рис. 4.5). 
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Рис. 4.4. Підвищена щільність лімфоїдних елементів у періартеріальній зоні 

лімфоїдного вузлика селезінки щура на 30-у добу введення Лоратадину. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Зб. х 200. 

Позначення: 

1 – центральна артерія лімфоїдного вузлика. 
 

 

Рис. 4.5. Гіпертрофія пульпарних тяжів Більрота, локальні і дифузні 

скупчення лімфоїдних елементів у червоній пульпі. Селезінка щура на 30-у 

добу введення Лоратадину. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб. х200. Позначення: 1 – пульпарні тяжі. 
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На 40-у добу досліду в селезінці тварин зберігались ознаки венозного 

повнокрів’я у вигляді переповнення пульпарних вен та венозних синусів 

форменими елементами крові. Поблизу трабекулярних судин виявлено 

ознаки периваскулярного набряку. У складі структур білої пульпи помітних 

змін, у порівнянні з попереднім терміном спостереження не зареєстровано. 

На 50-у добу експерименту наростали зміни з боку білої пульпи у 

вигляді гіперплазії її структурних компонентів. Уперше, у цей термін досліду 

спостерігали, у більшості випадків, явища зникнення контурів маргінальної 

зони лімфатичних вузликів (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Відсутність контурності маргінальної зони лімфоїдного вузлика 

селезінки щура на 50-у добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікрофотографія. Зб. х200. Позначення: 
 

1 – центральна артерія лімфоїдного вузлика; 
 

2 – маргінальна зона лімфоїдного вузлика. 
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На 60-у добу експерименту ознаки повнокрів’я червоної пульпи 

поступово зменшувалися за рахунок зниження вмісту формених елементів у 

складі гемомікроциркуляторного русла, зникали ознаки антигенної 

стимуляції, про що свідчила відсутність гермінативних центрів у переважній 

більшості лімфоїдних вузликів. Проте зберігалася насиченість окремих 

вузликів та прилеглих ділянок червоної пульпи лімфоїдними елементами  

(рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Інтенсивана міграція лімфоїдних елементів у червону пульпу, 

порушення цитоархітектоніки лімфоїдного вузлика. Селезінка щура на 60-у 

добу експерименту. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікрофотографія. Зб х400. Позначення: 

1 – лімфоїдний вузлик; 
 

2 – центральна артерія лімфоїдного вузлика. 
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4.2. Морфометричні параметри селезінки в нормі та при 

застосуванні Лоратадину 

Стереометричний аналіз гістологічних структур селезінки з 

визначенням відносної площі білої та червоної пульпи проводили за 

допомогою методу крапкової волюметрії з використанням окулярної 

морфометричної сітки. При морфометричному аналізі білої пульпи в тварин 

контрольної групи її відсоткова частка була в межах (22,48 ± 0,61) %. 

Приблизно таке ж співвідношення площі білої і червоної пульпи селезінки 

білих щурів у нормі наведені в дослідженнях інших авторів [20]. При 

визначенні цих показників у селезінці дослідних тварин вже на 10-у добу від 

початку експерименту зареєстровано (на 2 %) збільшення площі білої пульпи 

(24,39 ± 0,31) %, що і підтверджено статистично (p<0,05). На 40-у добу 

експерименту тенденція до збільшення відносної площі білої пульпи була 

найвищою і її відсотковий вміст становив (25,72 ± 0,68) % (p<0,01), що на 

3,24% більше, ніж у тварин контрольної групи. На 60-у добу експерименту 

відносна площа білої пульпи була меншою і суттєво не відрізнялася від 

аналогічних показників у тварин контрольної групи (22,87 ± 0,43) % та (22,48 

± 0,61) %, відповідно. 

Результатом наших морфометричних досліджень був також характер 

змін відсоткового вмісту червоної пульпи в досліджуваних тварин. Так, у 

щурів контрольної групи відносна площа червоної пульпи становила (77,52 ± 

0,61) %. На 40-у добу досліду цей показник був ще менший і становив (74,2 ± 

0,68) % і достовірно відрізнявся від такого ж показника в тварин контрольної 

групи (p<0,01). На 60-у добу досліду показники середньої площі червоної 

пульпи селезінки статистично практично не відрізнялися від показників у 

тварин контрольної групи (77,12 ± 0,43) % (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 
 

Відносна площа білої та червоної пульпи селезінки (%) 
 

 Біла пульпа Червона пульпа 

10 доба 24,39±0,31* 75,61±0,31* 

40 доба 25,72±0,68** 74,28±0,68** 

60 доба 22,87±0,43 77,12±0,43 

контроль 22,48±0,61 77,52±0,61 
 

*P˂0,05; **P˂0,01; ***P ˂ 0,001 
 

 

Подібні тенденції зрушень у співвідношенні біла пульпа / червона 

пульпа спостерігали ряд інших дослідників, які вивчали аналогічні показники 

при впливі на організм експериментальних тварин різноманітних 

ксенобіотиків [47, 69, 73]. 

 

 

4.3. Лектиногістохімічна характеристика селезінки в нормі та при 

застосуванні Лоратадину 

Серед усіх лектинів, використаних у обробці препаратів селезінки білих 

щурів, найбільш інформативними виявилися лектини зав’язків пшениці 

(WGA), специфічний до N-ацетил-D-глюкозаміну, та, меншою мірою, до 

сіалової кислоти, лектин арахісу (PNA), спорідненого до D-галактози та 

лектин підсніжника (GNA), специфічний до залишків D-манози. 

Проведені дослідження виявили певні відмінності в реактивності 

структур червоної та білої пульпи. Зауважимо, що при використанні 

переважної більшості лектинів привертала увагу наявність численних гранул 

темно-коричневого кольору у складі більшості структур червоної пульпи 

(рис. 4.8). Ця реактивність носила неспецифічний характер і була обумовлена 

взаємодією діамінобензидину з дериватом гемоглобіну, а саме з феритином. 

Останній накопичується макрофагами червоної пульпи і за хімічною 

природою є донором електронів, що підтвердилося поставленою нами 
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реакцією in vitro між діамінобензидином та Fe(OH)3 – простетичними 

групами феритину за відсутності пероксидази. При цьому в пробірці випаде 

осад характерного коричневого кольору. 

 
 

 

Рис. 4.8. Високий ступінь реактивності червоної пульпи, ареактивність 

лімфоїдних елементів білої пульпи селезінки щура контрольної групи. 

Обробка лектином WGA. Мікрофотографія. Зб. х100. Позначення: 
 

1 – лімфоїдний вузлик; 
 

2 – червона пульпа. 
 
 

 

Через 10 діб від початку введення Лоратадину, якихось змін, порівняно 

з контрольними дослідженнями, не зафіксовано, проте вже на 30-у добу 

експерименту, за допомогою лектину WGA було виявлено накопичення в 

гермінативних центрах поодиноких лімфоїдних вузликів WGA-позитивних 

клітин (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Експонування лектинових глікорецепторів клітинними елементами 

гермінативного центру та маргінальної зони лімфоїдного вузлика селезінки 

щура на 30-у добу введення Лоратадину. Обробка лектином WGA. 

Мікрофотографія. Зб. х200. 

 
 

На 40-у добу досліду за допомогою лектину PNA в селезінці виявлено 

накопичення в періартеріальних тимус-залежних зонах лімфатичних 

вузликів, що своєю топографією і морфологією нагадували дендритні 

клітини (рис. 4.10). Рівноцінно, такими ж клітинами можуть бути і 

інтердигітатні клітини, яких особливо багато в тимус-залежних зонах інших 

органів імунного захисту [57] і які експонують на своїй поверхні термінальні 

залишки D-галактози. 
 

На 50-у та 60-у добу досліду кількість таких клітин та інтенсивність 

експонування їхніх глікорецепторів суттєво не змінювалися. 
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Рис. 4.10. Накопичення PNA-позитивних клітин у періартеріальній зоні 

лімфоїдного вузлика селезінки щура на 40-у добу експерименту. Обробка 

лектином PNA. Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 
 

1 – центральна артерія лімфоїдного вузлика. 
 
 

 

Високу селективність зв’язування з глікокон’югатами 

імунокомпетентних клітин, зокрема дендритних макрофагів, 

продемонстрував D-манозоспецифічний лектин підсніжника (GNA). Зокрема, 

при обробці цим лектином гістопрепаратів селезінки тварин контрольної 

групи у складі лімфоїдних вузликів поодинокі клітини з характерними 

відростками, правдоподібно, дендритні клітини (рис. 4.11). У піддослідних 

тварин на 10-у, 30-у та 40-у добу експерименту, частота виявлення цих GNA-

позитивних клітин суттєво не відрізнялася від цього показника в 

контрольних тварин. 
 

На 50-у та 60-у добу експерименту кількість та інтенсивність 

маркування лектином GNA була дещо вищою, ніж у селезінці тварин 

контрольної групи (рис. 4.12, 4.13). 
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Рис. 4.11. Поодинокі GNA-позитивні клітини в складі лімфоїдного вузлика, 

ареактивність більшості лімфоїдних клітинних елементів селезінки щура 

контрольної групи. Обробка лектином GNA. Мікрофотографія. Зб. х200. 

 

 

Рис. 4.12. Високий ступінь лектинореактивності цитоплазматичних 

глікокон’югатів окремих клітини в періартеріальній зоні лімфоїдного вузлика 

селезінки щура на 50-у добу експерименту. Обробка лектином GNA. 

Мікрофотографія. Зб. х400. Позначення: 

1 – центральна артерія лімфатичного вузлика. 
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Рис. 4.13. Високий рівень експонування лектинових глікорецепторів 

дендритних клітин гермінативного центру лімфоїдного вузлика селезінки 

щура на 60-у добу експерименту. Обробка лектином GNA. Мікрофотографія. 

Зб. х200. Позначення: 

1 – центральна артерія лімфоїдного вузлика. 
 
 

 

Таким чином, проведені морфологічні та лектиногістохімічні 

дослідження селезінки виявили розвиток у цьому органі ряду ознак, 

спричинених застосуванням Лоратадину. Зокрема, було задокументовано 

перерозподіл об’ємів червоної та білої пульпи в бік наростання маси 

останньої, появою в лімфатичних вузликах гермінативних центрів, 

накопичення в червоній пульпі імунокомпетентних клітин. Із використанням 

лектинів GNA, PNA та WGA на тлі ареактивності В- і Т-лімфоцитів виявлено 

значне накопичення рецепторів означених лектинів у складі 

цитоплазматичних глікокон’югатів клітин характерної відростчастої форми, 

що були локалізовані навколо центральних артерій лімфоїдних вузликів і, 

правдоподібно, являли собою пул дендритних клітин. 
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селезінки за умов застосування блокаторів Н1-гістамінових рецепторів у 

експерименті / О.В.Дудок, А.М. Ященко, О.Д.Луцик // Морфологія. – 2016. - 
 

Том. 10, №1. - С. 32-37 [37]. 
 

3. Дудок О.В. Стан мікроструктури селезінки в умовах застосування 

Лоратадину/ О.В.Дудок // Світ медицини та біології. - 2015. - № 2. - С. 96-99 

[39]. 
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АНАЛІЗ  ТА  УЗАГАЛЬНЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Останніми десятиліттями в теоретичній та практичній медицині 

активно вивчаються питання впливу на організм людини різноманітних 

хімічних агентів – ксенобіотиків, з якими, у тій чи іншій мірі, вона змушена 

контактувати. Серед таких речовин далеко не останнє місце посідають 

лікарські препарати, асортимент яких невпинно зростає, а багато з них 

завдяки рекламі є популярними і легкодоступними. Значне місце серед таких 

ліків займають антигістамінні препарати – блокатори Н1-гістамінових 

рецепторів, які часто застосовуються при лікуванні різноманітних проявів 

алергічних реакцій. Серед таких препаратів популярністю користується 

Лоратадин – антигістамінний засіб другого покоління, перевагою якого є, 

окрім антиалергійної дії, відсутність седативного впливу на центральну 

нервову систему. 
 

Окрім терапевтичної дії, вивчається можливий вплив цього препарату 

як ксенобіотика на розвиток структурних зрушень в окремих органах, 

зокрема, у печінці та органах імунного захисту. При цьому слід зауважити, 

що Лоратадин як блокатор рецепторів гістаміну, унеможливлює зв’язування 

останнього з клітинами-мішенями, які не задіяні в патогенетичній ланці 

гіперчутливості негайної дії, але залежать від регуляторного впливу 

гістаміну. У цьому контексті доведений факт участі гістаміну в процесах 

глюконеогенезу в клітинах печінки, регуляції процесів фізіологічного 

апоптозу імунокомпетентних клітин в органах імунного захисту [9, 101, 102]. 
 

У своїх дослідженнях ми поставили мету дослідити можливий вплив 

терапевтичних доз Лоратадину на структурний стан печінки та селезінки, 

оцінити їхній характер та глибину в динаміці за допомогою комплексу 

морфологічних, гістохімічних, імуногістохімічних, субмікроскопічних та 

лектиногістохімічних методів. 
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Результати дослідження загальноморфологічної картини печінки 

експериментальних тварин свідчать про виникнення та розвиток Лоратадин-

індукованих змін, які, очевидно, пов’язані з метаболізацією застосованого 

препарату. Починалися вони вже з 10-ї доби досліду у вигляді загальної 

дезорганізації печінкових часточок, розширення та повнокрів’я просвітів 

синусоїдних гемокапілярів. У подальшому (30-а доба експерименту) 

застосування Лоратадину спричинило утворення в периваскулярних 

просторах печінкових часточок лімфоїдних інфільтратів. Появу таких 

інфільтратів можна пояснити тим, що в процесі метаболізації ксенобіотиків 

інколи утворюються гаптени (неоантигени), які стимулюють розвиток 

процесів імунної відповіді в печінці [175, 151, 160]. Означене явище 

підтверджується нашими електронномікроскопічними дослідженнями, які 

встановили появу у складі часточок печінки плазмоцитів – стимульованих 

антигенами В-лімфоцитів, що узгоджується з даними літератури [28, 77]. 
 

Доказом викликаних Лоратадином у процесі його метаболізації 

імунопатологічних змін у печінці свідчать також результати 

імуногістохімічних, гістохімічних та лектиногістохімічних досліджень. Так, 

на 30-у та 40-у добу експерименту виявлена помітна експресія маркерів 

CD68, притаманних зірчастим макрофагоцитам (клітинам Купфера), що 

вказує на їхню сенсибілізацію. Наслідком цього служить продукція такими 

активованими макрофагами фактора некрозу пухлин α, який є 

поліфункціональним цитокіном і діє як універсальний медіатор запальних 

процесів [135] з одночасною участю інтерлейкіну-6. Активація клітин 

Купфера проявлялася також підвищеним експонуванням ними рецепторів 

лектинів WGA і CNFA. Порівнюючи форму глікокон’югатів з термінальними 

залишками DGlcNAc та DGal відповідно, локалізацію та кількість цих клітин, 

виявлених імуногістохімічно та за допомогою вказаних лектинів можна 

стверджувати, що вуглеводний компонент глікопротеїну CD68 має 

виражений афінітет до лектинів WGA і CNFA. Тому, із метою оцінки 

експресії маркерів зірчасимх макрофагоцитів печінки з не меншим успіхом  
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можна використовувати вказані лектини. Отже наші дослідження свідчать, 

що на 30-у та 40-у добу експерименту метаболізація застосованого 

Лоратадину призводить до розвитку ознак імуногепатотоксичності у вигляді 

активації зірчастих макрофагоцитів (клітин Купфера) та активації В-ланки 

імунітету. Таке твердження підкріплюється літературними даними, які 

говорять про можливість у процесі метаболізації ксенобіотиків, кон’югації 

проміжних метаболітів із дрібними молекулами протеїнів гепатоцитів та 

утворенням гаптенів з антигенними властивостями [127, 165]. Тому, 

ураховуючи дані наших досліджень та висновки інших авторів [126, 198], 

печінку в цьому аспекті можна розглядати як універсальний, класичний 

орган імунного захисту. 
 

Поряд із тим, результати загальноморфологічних досліджень також 

свідчать, що паралельно з імунологічною ланкою розвитку змін у печінці 

мали місце зміни, пов’язані з безпосереднім деструктивним впливом 

реактивних метаболітів Лоратадину. Ці зміни особливо були помітними на 

30-у та 40-у добу експерименту. Вони супроводжувалися локальними 

розширеннями просвітів синусоїдних гемокапілярів, різною інтенсивністю 

забарвлення окремих груп гепатоцитів поблизу портальних трактів. У 

перицентральних ділянках печінкових часточок у гепатоцитах переважали 

дистрофічні явища, які подекуди переходили в некроз та апоптоз. Причин 

виникнення таких змін у центролобулярних ділянках, на наш погляд, може 

бути декілька. Провідною з них є та, що в таких ділянках часточок печінки 

рівень насичення крові киснем є нижчий, ніж у крові синусоїдних 

гемокапілярів перипортальних ділянок, унаслідок посиленої утилізації кисню 

гепатоцитами з метою оксидативного метаболізму ксенобіотика. Такі умови, 

на думку багатьох дослідників, ведуть до дефіциту антиоксидантних і 

кон’югуючих метаболіти ферментів із розвитком у кінцевому результаті 

деструктивних змін у гепатоцитах [63, 67,169]. Отже на світлооптичному 

рівні при вивченні гістологічних препаратів печінки тварин, що отримували 

Лоратадин, ознаки найвищого напруження процесів метаболізації препарату 

у вигляді деструктивних змін гепатоцитів 
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спостерігаються на 30-у та 40-у добу експерименту. Поглибити уявлення про 

ці зміни допомогли результати наших електронномікроскопічних 

досліджень. При їхньому аналізі ми, у першу чергу, звернули увагу на 

подібність змін ультраструктури печінки при метаболізації Лоратадину до 

таких, що були знайдені окремими дослідниками при вивченні впливу на 

печінку інших ксенобіотиків та ліків [55, 125]. Відомо, що осередком 

метаболізації ксенобіотиків є гладка ендоплазматична сітка гепатоцитів. 

Нами вже на 10-у добу експерименту на тлі звичайної ультраструктурної 

організації гепатоцита знайдені перші незначні ознаки гіперплазії цієї 

органели у вигляді розширення окремих її пухирців і каналів. Явища 

гіперплазії гранулярної ендоплазматичної сітки зростали на 30-у та 40-у добу 

дослідження, що свідчить про посилення метаболізації Лоратадину. На думку 

деяких дослідників, посилення детоксикаційних процесів пригнічує 

відповідні синтетичні можливості гепатоцитів [58]. Проте в нашому випадку, 

навпаки, зареєстровано розвиток індукції біосинтетичних функцій 

гепатоцита у вигляді переважання вмісту гранулярного компонента ядерця 

над фібрилярним, що свідчить про ініціацію формування рРНК із метою 

посилення білкового синтезу, у першу чергу, нових ферментів-метаболізерів 

ксенобіотика, яким є Лоратадин. Але вже в більш пізні терміни, на 40-у та 50-

у добу експерименту, спостерігали зниження синтетичних можливостей 

гепатоцитів у вигляді редукції білок-синтетичного компартменту і поступове 

їхнє відновлення чи, навіть, посилення на 60-у добу досліду. Таке явище, 

очевидно, свідчить, з одного боку, про подальшу елімінацію токсичних 

метаболітів, а з другого – про розвиток внутрішньоклітинних регенераторних 

процесів, що підтверджують літературні джерела [80]. 
 

Не менш важливим ультраструктурним маркером медикаментозної 

гепатотоксичності є стан мітохондріального апарату [119]. Ознаки деструкції 

мітохондрій були найбільш помітними на 30-у та 40-у добу спостереження, 

та проявлялися у вигляді збільшення розмірів мітохондрій, дезорганізації 

внутрішньої мітохондріальної мембрани та крист, просвітлення
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мітохондріального матриксу. Такі явища можна розцінювати як результат 

розбалансування механізмів окислення та фосфорилювання в процесі 

детоксикації, реалізація яких вимагає великих енергетичних затрат. Таким 

чином можна стверджувати, що реактивні метаболіти Лоратадину 

спричиняють у гепатоцитах розвиток оксидативного стресу, що призводить 

до пригнічення мітохондріального дихання, виснаження АТФ і в кінцевому 

результаті до некрозу, або апоптозу гепатоцитів. Про розвиток останнього 

говорять такі зміни, як підвищення електронної щільності ядер з ознаками 

каріопікнозу, дисоціація внутрішньої ядерної мембрани. 
 

Серед інших ультраструктурних змін, зареєстрованих у печінці тварин, 

що отримували Лоратадин, привертає увагу факт накопичення в цитоплазмі 

гепатоцитів ліпідних крапель та включень глікогену. Такі ознаки знайшли і 

ряд інших дослідників, що вивчали гепатотоксичність різних ксенобіотиків 

та ліків [67, 81] і дійшли висновку, що стеатоз є однією з ознак перебігу 

посиленої метаболізації ксенобіотика, незалежно від його хімічної природи. 

Проте отримані нами дані не дають підстави розглядати стеатоз як одну з 

провідних ознак Лоратадин-індукованої патології, оскільки явища ліпідної 

інфільтрації не мали незворотного характеру і зникали вже на 60-у добу 

експерименту (на 30-у добу після останнього введення Лоратадину). 

Стосовно накопичення включень глікогену, то наші дані узгоджуються з 

даними інших дослідників, що вивчали вуглеводний обмін у печінці на 

різних експериментальних моделях патології цього органа [5, 101]. 
 

Аналіз ультраструктурних даних наших досліджень дає підстави теж 

стверджувати, що метаболізація Лоратадину в печінці дослідних тварин 

спричиняє порушення жовчеутворювальної функції в формі початкових явищ 

холестазу, які проявлялися розширенням просвітів жовчних канальців у 

поєднанні з редукцією частини мікроворсинок на біліарній поверхні 

гепатоцитів [166]. 
 

Окрім гепатоцитів, на уведення Лоратадину реагували й інші клітинні 

елементи печінкових часточок, у першу чергу це стосується зірчастих                                                                                                              

     



                                                                                                                                                     115 

макрофагоцитів (клітин Купфера) та навколосинусоїдних клітин (клітин Іто), 

меншою мірою ендотеліоцитів синусоїдних гемокапілярів. Клітинам 

Купфера належить важлива роль в імунопатологічних процесах у печінці, що 

виникають при метаболізації деяких ксенобіотиків, а в нашому випадку – 

Лоратадину. Активація клітин Купфера в наших дослідах підтверджується не 

тільки на ультраструктурному рівні, але й при застосуванні гістохімічних, 

імуногістохімічних та лектиногістохімічних методів. Зміни кількісних і 

якісних параметрів цих клітин стають помітними, починаючи з 30-ї доби 

досліду, і прогресують аж до 60-ї доби спостереження. Зростання кількісного 

вмісту клітин Купфера та експресія їхніх маркерів (CD68) свідчить, на нашу 

думку, з одного боку, про реакцію цих клітин на деструктивні процеси в 

гепатоцитах у вигляді неспецифічного фагоцитозу некротизованих решток 

гепатоцитів та апоптичних тілець, а з другого - про розвиток 

імунопатологічних процесів, обумовлених впливом неогаптенів. 
 

Слід зазначити, що на тлі поступової нормалізації більшості 

ультраструктур гепатоцитів наприкінці експерименту, кількість та 

імунореактивність клітин Купфера зберігалася. Якщо взяти до уваги дані 

літератури щодо суттєвої ролі клітин Купфера в регенерації печінки після її 

ушкоджень різного генезу [27, 122,147], то можна припустити, що в нашому 

дослідженні ці клітини брали участь у відновленні печінкових структур після 

елімінації Лоратадину та його дериватів. Свідченнями посилення 

регенераторних процесів у печінці були виявлені нами, також, ознаки 

збільшення вмісту вільних рибо- та полірибосом у цитоплазмі гепатоцитів, 

кількісного зростання елементів гранулярної ендоплазматичної сітки та 

поліплоїдизація ядер цих клітин. 
 

Заслуговує уваги також залучення навколосинусоїдних клітин (клітин 

Іто) до механізмів альтерації та наступної регенерації Лоратадин-індукованої 

патології. Традиційно, роль цих клітин при ушкодженнях печінки різної 

етіології розглядається з позиції їхньої фібробластоподібної  
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трансдиференціації з синтезом та відкладанням фібрилярних компонентів у 

перисинусоїдних просторах і формуванням фіброзу печінки в цілому [58, 

144]. Проведені нами електронномікроскопічні дослідження демонструють 

активацію клітин Іто у вигляді їхньої фібробластичної трансформації, про що 

свідчили значний розвиток гранулярної ендоплазматичної сітки та 

перицелюлярне накопичення тонкофібрилярних структур у просторах Діссе. 

Проте на 50-у та 60-у добу експерименту, колаген-синтетична активність 

клітин Іто редукувалась, хоча їхня кількість та експресія були такими ж, як і 

в період розгорнутої картини деструкції печінки на 30-у і, особливо, 40-у 

добу досліду, що було продемонстровано нашими гістохімічними, імуно- та 

лектиногістохімічними дослідженнями. Пояснити такий результат можна з 

огляду на дані інших дослідників, які встановили суттєву роль клітин Іто в 

механізмах фізіологічної та репаративної регенерації, оскільки вони, не 

дивлячись на мезенхімне походження, експресують маркери стовбурових 

клітин печінки, а саме С-kit, Oct 4, CD 133, Bcl-2 [44, 217]. Таким чином, 

можна стверджувати про дуалістичну роль клітин Іто. Так, при хронічних 

токсичних ураженнях печінки клітини Іто несуть відповідальність за 

розвиток фіброзних перетворень на тлі загального пригнічення 

регенераторних можливостей. У наших дослідах припинення дії 

ксенобіотика, яким є Лоратадин, та поступова елімінація його метаболітів 

супроводжувалася трансформацією активності клітин Іто в напрямку 

регенераторних процесів. Правдоподібно, що клітини Іто певною мірою 

доповнюють та модулюють діяльність основного резервного пулу 

гепатоцитів – описаних порівняно недавно овальних клітин [27, 188, 194]. 
 

Додаткову інформацію щодо подій, які відбуваються в печінці при 

введенні експериментальним тваринам Лоратадину, займає аналіз наших 

гістохімічних досліджень. Відомо, що в нормі печінка функціонує, також, як 

своєрідний ―глюкостат‖, забезпечуючи постійність концентрації глюкози в 

крові, шляхом урівноваження процесів глюконеогенезу та гліколізу.  
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Вивчаючи напівтонкі зрізи печінки з постановкою PAS-реакції, було 

встановлено, що введення Лоратадину викликає значну розбалансованість 

процесів обміну глюкози в печінці. Так, у печінці тварин, що отримували 

Лоратадин, починаючи з 30-ї доби досліду виявлено поступове наростання 

вмісту PAS-позитивного матеріалу (глікогену) у цитоплазмі гепатоцитів. 

Максимальні депозити глікогену в гепатоцитах було виявлено на 40-у добу 

експерименту. 
 

При цьому таке накопичення глікогену в гепатоцитах, які водночас 

зазнавали дистрофічних змін, є не зовсім зрозумілим і пояснити означений 

феномен можна наступними міркуваннями. З одного боку, метаболізація 

Лоратадину та його реактивні метаболіти якимось чином втручаються в 

процеси глюконеогенезу і гліколізу шляхом посилення одного та 

гальмування іншого. Подібну картину спостерігали Л.В. Яковлєва і співавт. 

[101] при вивченні впливу ксенобіотиків на вуглеводний обмін у печінці. 

Проте більш ймовірним видається інший механізм накопичення глікогену, і 

пов’язаний він, передусім, із блокадою Н1-гістамінових рецепторів 

гепатоцитів Лоратадином. Тут можна провести певну аналогію між 

гепатоцитами та лімфоцитами, для яких було продемонстровано тісний 

взаємозв’язок між вмістом глікогену та регуляцією активності рецепторів до 

гістаміну [8, 15]. Таким чином, виявлене накопичення глікогену в 

гепатоцитах на тлі застосування Лоратадину свідчать, на наш погляд, не 

стільки про результат глибокої гепатотоксичності, скільки про ―аварійну‖ 

реакцію органа з метою пристосування до умов різкого напруження 

метаболічних процесів і збереження на цьому тлі стабільного рівня обміну 

глюкози. 

Метаболізація Лоратадину в печінці, за даними імуногістохімічних 

досліджень, суттєво впливала на активність таких клітинних елементів як 

зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера) та навколосинусоїдні клітини 

(клітини Іто). Указані клітини в печінці контрольних тварин майже не 

експресують свої маркери – CD68 для клітин Купфера та α-SMA для клітин 

Іто. Лоратадин або ж його реактивні метаболіти спричиняють не лише різке  
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зростання експресії вказаних маркерів, але й підвищення вмісту цих клітин у 

просвітах синусоїдних гемокапілярів та перисинусоїдних просторах на 30-у 

та 40-у добу експерименту аж до його закінчення на 60-у добу. Отримані 

дані, підтверджені результатами загальноморфологічних, гістохімічних, 

ультраструктурних та лектиногістохімічних досліджень, дозволяють зробити 

висновок, що означені клітинні елементи активно реагують на зміну 

мікрооточення, викликану Лоратадин-індукованим метаболічним стресом та 

ініціюють регенераторні процеси при поступовій елімінації токсичних 

метаболітів указаного препарату. 
 

Проведені лектиногістохімічні дослідження виявили зміни реактивності 

структур печінки піддослідних тварин, порівняно з контролем. При цьому 

високу афінність до глікокон’югатів печінки продемонстрували лектини 

WGA, CNFA та HPA, дещо нижчу – Con A, SNA і SBA. Помітно відрізнялося 

експонування рецепторів лектину WGA при Лоратадин-індукованій патології 

на відміну від тварин контрольної групи. Цей лектин, специфічний до 

залишків DGalNAc і NeuNAc достатньо інтенсивно зв’язувався з 

глікокон’югатами зірчастих макрофагоцитів та навколосинусоїдних клітин на 

30-у та 40-у добу експерименту, що корелювало з результатами 

імуногістохімічних досліджень. Відтак лектин WGA можна рекомендувати 

для селективного виявлення клітин Купфера та клітин Іто печінки щура в 

експериментальній гістопатології. 
 

Лектин CNFA, специфічний до залишків DGalNAc на тлі різного 

ступеня реактивності з печінковими структурами, на відміну від інших 

використаних лектинів, продемонстрував специфічність зв'язування з 

рецепторами стінок початкових відділів жовчевивідних шляхів – жовчних 

канальців. При цьому було продемонстровано підвищення реактивності 

останніх на тлі введення Лоратадину, що може бути пов’язано з розвитком 

явищ холестазу, про що свідчать дані як наших електронномікроскопічних 

досліджень, так і інших авторів, котрі вивчали вплив на печінку 

антигістамінних препаратів [121, 211]. Водночас, лектин CNFA, подібно як і 

 



                                                                                                                                          119 

 лектин WGA, виявив здатність до маркування в печінці експериментальних 

тварин клітин Купфера і клітин Іто. При застосуванні лектину HPA, що 

взаємодіє з детермінантами αDGalNAc, було виявлено накопичення 

рецепторів цього лектину у складі цитоплазматичних глікокон’югатів 

гепатоцитів, що може бути пов’язано з Лоратадин-індукованими 

порушеннями їхнього кінцевого глікозування. Подібні результати були 

отримані Л. В. Балуш [5] при дослідженні лектиногістохімії печінки на тлі 

експериментального цукрового діабету. 

Використання манозоспецифічного лектину Con A засвідчило помітну 

різницю експонування глікорецепторів у складі печінкових структур 

контрольних та дослідних тварин. Так, уведення Лоратадину індукувало 

зниження реактивності ендотелію судинного русла, ядер гепатоцитів у 

поєднанні з накопиченням у цитоплазмі гепатоцитів, означений лектин 

проявляв високу спорідненість до її кон’югатів у складі скупчень різко Con 

A-позитивних крупнозернистих мас на 30-у та 40-у добу досліду. Ми 

трактуємо виявлені структури як депозити глікогену, що підтверджується 

даними PAS-реакції в ці ж терміни експерименту, а також даними літератури 

стосовно спорідненості конканаваліну А до глікогену [202]. 
 

Сіалоспецифічний лектин бузини чорної SNA продемонстрував на тлі 

Лоратадин-індукованих змін інтенсивне зв’язування з глікоконюгатами в 

складі цитоплазматичної зернистості гепатоцитів, в яких, на відміну від 

контролю, були ареактивними ядерні структури. Такий перерозподіл 

вуглеводних детермінант указаних структур свідчить про вплив на активність 

їхніх NeuNAc(α2-6)DGal – залишків процесів, пов’язаних із метаболізацією 

Лоратадину. Подібне, але менш виражене експонування SNA-реактивних 

глікокон’югатів клітин Купфера було виявлено Л. В. Балуш [5] при 

стрептозотоциновому експериментальному діабеті. Слід зауважити, що на 

відміну від інших лектинів, лектин SNA був найактивнішим у визначенні 

відповідних глікокон’югатів у більш пізні терміни спостереження (50-а та 60-

а доба). 
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Певну інформативність у наших дослідженнях продемонстрував також 

лектин SBA, специфічний до залишків DGalNAc. Введення тваринам 

Лоратадину обумовило перерозподіл вуглеводних детермінант структур 

печінки у вигляді підвищення інтенсивності зв’язування цього лектину 

окремими групами гепатоцитів. Така гетерогенність, правдоподібно, 

пов’язана з різним функціональним станом гепатоцитів, що може бути 

обумовлено різним ступенем напруження метаболічних процесів та рівнем 

альтерації гепатоцитів. 

Вивчення перерозподілу вуглеводвмісних структур у печінці дослідних 

тварин із використанням лектинів PNA (специфічних до DGal) та 

фукозоспецифічного LABA, показало їхню невисоку реактивність. При 

дослідженні інших патологічних процесів, зокрема, експериментального 

цукрового діабету, означені лектини продемонстрували достатньо високу 

інформативність [103]. Така невідповідність наших даних і даних літератури 

говорить, що не дивлячись на морфологічну подібність проявів альтерації 

структур печінки, існує значна неоднозначність експонування 

глікорецепторів, при різних формах патології, зокрема, спричинена 

специфікою метаболізації ксенобіотика Лоратадину і викликаною ним 

модифікацією вуглеводних детермінант. 
 

Відомо, що серед органів імуногенезу важливе місце належить 

селезінці, в якій відбуваються процеси антиген-залежної диференціації Т- і 

В-лімфоцитів, а також елімінації віджилих або пошкоджених еритроцитів. 

Проведені дослідження структурно-функціонального стану селезінки на тлі 

застосування Лоратадину – блокатора Н1-гістамінових рецепторів 

дозволяють стверджувати, що в цьому органі, як і в печінці, виникає низка 

помітних змін, порівняно з морфологією селезінки, яких не було в 

контрольних тварин. Перші прояви Лоратадин-індукованих змін було 

виявлено вже на 10-у добу від початку експерименту. Вони проявлялися 

реакцією з боку червоної пульпи селезінки: розширенням та повнокрів’ям 

окремих судинних синусів, зростанням насиченості строми клітинними  



121 

елементами, головним чином за рахунок еритроцитів. Починаючи з 30-ї доби 

дослідження задокументовало зміни з боку білої пульпи, які мали тенденцію 

до прогресування на 40-у та 50-у добу досліду. Такі зміни супроводжувалися 

збільшенням розмірів лімфоїдних вузликів, появою в них світлих 

гермінативних центрів, розширенням періартеріальних зон та міграцією 

лімфоїдних елементів у червону пульпу, наростанням вмісту тяжів Більрота. 

За результатами морфометричних досліджень, у тварин на 40-у добу 

експерименту площа білої пульпи в дослідних тварин була достовірно 

більшою (25,72% ± 0,68) %, ніж у контрольних - (22,48% ± 0,61) %. 

Відповідно зниженими були показники червоної пульпи – (74,28% ± 0,68) %, 

проти (77,12 ± 0,43) % у контрольній групі. На основі отриманих даних 

можна стверджувати, що Лоратадин, як ксенобіотик загалом, та блокатор Н1-

гістамінових рецепторів зокрема, призводить до виникнення змін у 

структурно-функціональному стані селезінки. Отримані нами дані про 

реактивні зміни в селезінці дослідних тварин узгоджуються з даними інших 

дослідників, які вивчали аналогічні показники при дії різноманітних 

екзогенних чинників на селезінку [17, 47, 69, 73]. 

Аналізуючи отримані нами дані та беручи до уваги результати 

досліджень інших авторів, можна стверджувати, що така реакція паренхіми 

селезінки на дію різного роду ксенобіотиків обумовлена утворенням і 

надходженням у селезінку гаптенів – комплексів екзогенних протеїнів із 

дериватами ксенобіотика, які утворюються в печінці. На користь цього 

припущення вказує і такий факт, що селезінка, на відміну від інших імунних 

органів, інтенсивно кровопостачається і тому насичення неогаптенами в ній 

достатньо високе. 

Оримані нами результати можна також інтерпретувати й з іншої 

позиції. Відомо, що гістамін у фізіологічних умовах впливає на 

функціональний стан і міжклітинну кооперацію імунокомпетентних клітин 

[8, 109, 181, 157, 159]. У цьому контексті гістамін бере участь у регуляції 

апоптозу імуноцитів, який є, у свою чергу, універсальним інструментом 

регуляції імунної відповіді. При зв’язуванні гістаміну із Н1-рецепторами  
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лімфоцитів відбувається активація систем сигнальної трансдукції – 

фосфоліпазної та аденілатциклазної, що безпосередньо задіяні в реалізації 

апоптозу імунокомпетентних клітин [102]. Тому отримані нами дані про 

гіперплазію білої пульпи селезінки тварин, яким вводили Лоратадин, 

свідчать про блокаду ним Н1-рецепторів імуноцитів та пригнічення апоптозу 

останніх. Проте, який з цих механізмів змін у селезінці в нашому випадку є 

домінантним, можна встановити лише за допомогою окремого, додаткового 

дослідження. 

Істотний внесок у розуміння змін у селезінці на тлі Лоратадин-

індукованої патології внесли результати наших лектиногістохімічних 

досліджень, оскільки зміни вуглеводних детермінант глікопротеїнів та їхній 

перерозподіл служать одними з перших ознак структурних порушень в 

органах за умов патології. Проведені лектиногістохімічні дослідження 

виявили гетерогенну реактивність структур червоної та білої пульпи. 

Насамперед, при використанні переважної більшості лектинів привертала до 

себе увагу наявність численних гранул у складі червоної пульпи. Ми 

пов’язуємо вищеозначену неспецифічну реактивність із взаємодією 

діамінобензидину з дериватом гемоглобіну феритином (останній містить 

багато простетичних груп Fe(OH)3, які слугують донором електронів), що 

підтверджується поставленою нами реакцією in vitro взаємодії розчинів 

діамінобензидину та Fe(OH) через відсутність пероксидази з утворенням 

осаду коричневого кольору. 

Лектини SNA та HPA демонстрували низьку спорідненість до 

структурних компонентів селезінки, натомість лектини PNA, WGA та GNA 

доволі вибірково взаємодіяли з дендритними клітинами в складі лімфоїдних 

вузликів. При цьому слід зазначити, що введення Лоратадину індукувало 

зростання числа дендритних клітин на 40-у добу експерименту з подальшою 

стабілізацією цього показника на 50-у та 60-у добу. Візуалізація 

вищевказаними лектинами антиген-презентуючих дендритних клітин 

селезінки в піддослідних тварин свідчить про ініціацію імунної відповіді на 
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певні антигени, що узгоджується з даними літератури [56, 224]. Такими 

антигенами, зокрема, можуть виступати комплекси дериват Лоратадину – 

ендогенний протеїн, що спонтанно утворюються в печінці – центрі 

метаболізації ксенобіотиків, про що свідчать дані літератури [58]. 

Застосування лектину PNA виявило, що введення Лоратадину 

супроводжується підвищеним експонуванням у складі глікополімерів 

селезінки термінальних залишків D-галактози, яким належить вагома роль у 

формуванні та регуляції імунного гомеостазу організму [129]. Експресія 

таких рецепторів може слугувати певними ознаками антигенної стимуляції . 
 

Зв’язування лектинів PNA та GNA дендритними клітинами свідчить 

про експонування ними рецепторів із термінальною D-галактозою та D-

манозою, які за відсутності антигена, як правило, екрановані залишками 

сіалових кислот [140]. Останні виявлялися лектином WGA, хоча 

селективність зв’язування останнього з дендритними клітинами була значно 

нижчою, порівняно з лектинами PNA та GNA. Отримані нами дані щодо 

підвищеного експонування залишків D-галактози та D-манози 

глікополімерами дендритних клітин селезінки щура співпадають із 

результатами, отриманими раніше при дослідженні дендритних клітин 

лімфатичних вузлів морської свинки. Виявлена закономірність, 

правдоподібно, носить узагальнюючий характер, незважаючи на існування 

видової чи, навіть, органної специфічності лектинових рецепторів тих або 

інших видів клітин [104]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального завдання, що полягає у встановленні динаміки 

морфологічних проявів та змін вуглеводних детермінант (рецепторів лектинів) у 

печінці та селезінці при застосуванні у експерименті на білих щурах 

антигістамінного препарату Лоратадину – блокатора Н1-гістамінових рецепторів. 

1. Щоденне, протягом 30 діб введення експериментальним тваринам 

Лоратадину призводить до розвитку в печінці та селезінці низки змін, виникнення 

яких пов'язано як із блокадою Н1-гістамінових рецепторів, так і деструктивною 

дією реактивних метаболітів Лоратадину. Означені зміни виявляються вже після 

10-добового введення Лоратадину і максимального розвитку сягають на 30-у та 

40-у добу експерименту; у віддалені терміни – на 20-у та 30-у добу після 

припинення введення препарату – виявлена тенденція до поступового їхнього 

нівелювання. 
 

2. На рівні світлової мікроскопії зміни в печінці характеризувалися 

розвитком на 30-у та 40-у добу експерименту явищ деструкції печінкових 

часточок у вигляді лімфо-гістіоцитарної інфільтрації перипортальних просторів, 

розширення просвітів синусоїдних гемокапілярів, зернистої вакуольної дистрофії 

гепатоцитів та появою локальних вогнищ некрозу та апоптозу. 
 

3. Ультраструктурно Лоратадин-індуковані зміни в печінці проявлялися 

ліпідною інфільтрацією гепатоцитів, дезорганізацією мітохондрій, гіперплазією 

гладкої ендоплазматичної сітки, явищами холестазу, збільшенням вмісту та 

активацією зірчастих макрофагоцитів (клітин Купфера) і навколосинусоїдних 

клітин (клітин Іто) у поєднанні з фібробластичною трансформацією останніх, 

синтезом і відкладанням мікрофібрилярних колагеновмісних структур у 

просторах Діссе, появою плазмоцитів. 

4. Використання PAS-реакції продемонструвало, що блокада Н1-

гістамінових рецепторів у поєднанні з метаболізацією Лоратадину обумовлювало 
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в печінці порушення вуглеводного обміну у вигляді посиленого депонування 

глікогену в гепатоцитах на 40-у добу досліду та його повернення до контрольних 

величин на 60-у добу експерименту. 

5. Із числа використаних лектинів найбільш інформативними маркерами 

Лоратадин-індукованих змін у печінці виявилися лектини WGA, CNFA, HPA і 

Con A. Так, із використанням лектинів WGA та CNFA виявлено підвищене 

експонування залишків DGlcNAc і DGalNAc активованими зірчастими 

макрофагоцитами (клітинами Купфера) та навколосинусоїдними клітинами 

(клітинами Іто), що може використовуватися для селективного виявлення 

вказаних клітин в експериментальній гепатології. Лектин HPA проявив себе в 

якості маркера плазмоцитів. За використання лектину Con A було виявлено 

накопичення в гепатоцитах депозитів глікогену. Лектин CNFA може бути 

рекомендований в якості маркера жовчних канальців.  
 

6. Застосування Лоратадину призводить до низки змін у селезінці, які 

свідчать про розвиток антигенної стимуляції: перерозподіл елементів білої пульпи 

в бік достовірного збільшення її площі — (25,72% ± 0,68) % на 40-у добу 

експерименту, проти (22,48% ± 0,61) % у тварин контрольної групи та появою 

гермінативних центрів у лімфоїдних вузликах. 

7. Введення Лоратадину білим щурам індукує підвищене експонування 
 
в селезінці рецепторів із термінальними DGal і DMan, що було виявлено при 

допомозі лектинів PNA і GNA відповідно. Демаскування означених вуглеводних 

детермінант, правдоподібно, обумовлено втратою лектиновими рецепторами 

залишків сіалових кислот. Таким чином, лектини PNA та GNA можуть бути 

рекомендовані  в якості селективних гістохімічних маркерів дендритних клітин 

селезінки щура при моделюванні імунопатологічних станів. 
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