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АНОТАЦІЯ 

Боднарчук Ю.В. Вікові особливості морфофункціональних змін печінки 

при експериментальному цукровому діабеті.  ̶  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (22 Охорона здоров'я). Підготовка 

здійснювалася в Івано-Франківському національному медичному університеті, 

2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Цукровий діабет (ЦД) є одним із найпоширеніших захворювань 

ендокринної системи. Незважаючи на те, що значна кількість наукових робіт 

присвячена питанням патогенезу та лікуванню ЦД, це захворювання все ще 

залишається значною медико-соціальною проблемою сьогодення. Одним із 

ускладнень ЦД є діабетична гепатопатія, яка за даними різних авторів 

діагностується у 33-88 % хворих. Субклінічний перебіг останньої веде до того, 

що специфічні ознаки ураження гепатобіліарної системи діагностують лише у 

18-33 % хворих, хоч реальна цифра сягає 24-88 % хворих на ЦД. Тому 

встановлення особливостей морфофункціональних змін у печінці щурів різного 

віку при стрептозотоциновому ЦД є актуальним. 

Для дослідження використано 135 щурів-самців лінії Вістар 3-міс. (масою 

80-100 г), 12-міс. (180-200 г) та 24-міс. (320-330 г) віку, яких було розподілено 

на 3 групи. У першу групу ввійшли 15 інтактних тварин (по 5 тварин різного 

віку), яким не проводили жодних маніпуляцій. У другу групу ввійшло 75 

тварин (по 25 щурів різного віку), яким моделювали експериментальний 

стрептозотоциновий цукровий діабет (ЕСЦД) одноразовим 

внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину, попередньо розведеного 

в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, із розрахунку: 3-міс. щурам – 7 мг/ 100 г 

маси тіла, 12-міс. – 6 мг/ 100 г маси тіла, 24 міс. – 5 мг/ 100 г маси тіла. У третю 

(контрольну) групу ввійшло 45 тварин (по 15 щурів різного віку), яким в 



3 

еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер 

з рН 4,5.  

Макроскопічно печінка щурів різного віку складається з шести часток 

(правої і лівої бічних та присередніх, додаткової і хвостової) і не має жовчного 

міхура. З віком маса печінки вірогідно зростає від (3,33±0,31) г у 3-міс. до 

(8,89±0,57) г у 12-міс. та (10,1±0,35) г у 24-міс. щурів (між різними віковими 

групами р<0,05). Зважаючи на збільшення маси тіла щурів різного віку, 

відносна маса печінки з віком вірогідно зменшується. У 3-міс. тварин вона 

становить (4,33±0,39) %, у 12-міс. – (4,01±0,24) %, у 24-міс. – (3,12±0,13) %. 

Методом ієрархічної деревоподібної кластеризації Варда нами вперше в 

класичній часточці печінки щурів різних вікових груп виділено 3 кластери 

гепатоцитів. У 12-міс. щурів гепатоцити С1 характеризуються найбільшою 

площею клітини (291,45±42,95) мкм2 і ядра (56,23±8,28) мкм2 та малим ядерно-

цитоплазматичним співвідношенням (ЯЦС) (0,25±0,05), а С3 має найменшу 

площу клітини (173,79±35,96) мкм2, велику площу ядра (44,02±8,81) мкм2 та 

найбільше ЯЦС (0,34±0,05). Гепатоцити С2 – це середні за площею клітини 

(217,65±34,51) мкм2 з малим ядром (39,83±6,01) мкм2 та малим ЯЦС 

(0,23±0,03). Найбільша кількість гепатоцитів припадає на С3 (45,68 %), 

найменша – на С1 (21,62 %), тоді як С2 становить 32,71 %. При цьому, 

виявлено, що гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні, а 

С2 і С3 переважають у центральній та проміжній зонах класичної печінкової 

часточки.  

Порівнюючи різні кластери гепатоцитів 3-міс. і 12-міс. щурів, слід 

зазначити: що С1 за своєю морфометричною характеристикою не відрізняється; 

площа ядер гепатоцитів С2 є достовірно більшою, внаслідок чого ЯЦС у них є 

найбільшим; у С3 площа ядра є вірогідно меншою, тому і ЯЦС є меншим. 

Гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні (48,20 %), С3 – у 

центральній зоні (50,00 %) і С2 – у проміжній зоні (38,79 %). У 3-міс. щурів на 

ультраструктурному рівні трапляються світлі та темні гепатоцити, що мають 

свої особливості ультраструктури. 
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Характеризуючи дані кластерів 24-міс. щурів, можна стверджувати, що 

вони збігаються із кластерами 12-міс. щурів, проте, площа ядер у С1 і С2 є 

достовірно більшою, що призводить до зростання ЯЦС. У 24-міс. тварин, 

порівняно з 12-міс. щурами, зростає частка клітин С1 до 42,57 %, натомість 

зменшується частка клітин С2 і С3 до 21,22 і 36,21 % (у всіх випадках р<0,05). 

Зміна співвідношення різних типів кластерів, на нашу думку, пов’язана з тим, 

що у старих щурів відмічається збільшення ліпідних включень у цитоплазмі, 

що призводить до збільшення площі клітин, а, як наслідок, – зростання 

кількості клітин С1.  

Нами виявлені вікові особливості кількісної характеристики синусоїдів 

тварин різних вікових груп. Так, у 3-міс. щурів площі синусоїда, його просвіту і 

стінки становлять відповідно (60,12±1,12) мкм2, (38,51±0,44) мкм2,   

(21,61±0,38) мкм2, у 12-міс. – (56,13±1,18) мкм2, (33,71±0,52) мкм2,   

(22,43±0,29) мкм2, у 24-міс. – (55,57±1,33) мкм2, (20,57±0,53) мкм2,   

(35,08±0,41) мкм2. Як бачимо, у 3-міс. і 12-міс. щурів кількісні показники 

синусоїдів достовірно не змінюються (у всіх випадках р>0,05), натомість у 24-

міс. щурів площа стінки є достовірно більшою, а площа просвіту – меншою, 

порівняно з такими ж показниками інших вікових груп (у всіх випадках р<0,05).  

У ранні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету (14-28 доби) 

рівень глюкози і HbA1c у крові різних груп тварин достовірно зростає: у 12-міс. 

тварин відповідно в 3,1-3,4 раза та 3,0-3,6 раза, у 3-міс. – у 4,4-5,0 раза та 3,5-3,9 

раза, у 24-міс. – у 2,5-2,9 раза та 3,0-3,5 раза (у всіх випадках р<0,05). У тварин 

різних вікових груп простежуються закономірні зміни морфометричних 

параметрів гепатоцитів різних кластерів, а саме: зменшення площі гепатоцитів, 

пов’язане з вираженими процесами глікогенолізу, що підтверджується даними 

гістологічних та ультраструктурних досліджень. У 3-міс. і 12-міс. тварин площа 

ядер гепатоцитів різних кластерів, порівняно з контролем, зменшується (у всіх 

випадках р<0,05), а у 24-міс. щурів – вірогідно не змінюється. На 14 і 28 доби 

експерименту, порівняно з контролем, кількість гепатоцитів у кластерах 

змінюється: у 24-міс. тварин у С1 і С3 зменшується на (8-7) % та (6-10) %, 
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натомість у С2 зростає на (14-17) %; у 3-міс. – у С1 і С2 зменшується на (11-10) 

% та (0-9) %, а в С3 збільшується на (9-18) % (у всіх випадках р<0,05). У 12-міс. 

щурів, порівняно з контролем, на 14 добу кількість гепатоцитів у С1 

зменшується на 3,64 %, а в С2 збільшується на 5,37 %; на 28 добу – у С2 

зменшується на 3,69 %, а в С3 зростає на 4,81 % (у всіх випадках р<0,05). У 

тварин різних вікових груп у ранні терміни ЕСЦД спостерігається достовірне 

підвищення активності амінотрасфераз як у плазмі крові, так і гомогенатах 

печінки, порівняно з контрольною групою, проте коефіцієнт де Рітіса 

статистично значуще не відрізняється від контрольних показників, що вказує на 

розвиток компенсаторних процесів у печінці та збереження повною мірою її 

функціональної здатності.  

У віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доби) у 12-міс. щурів, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, площа гепатоцитів різних 

кластерів зростає і не відрізняється від контрольних показників, а площа ядер 

збільшується тільки в С1 і С3, тому ЯЦС цих кластерів є вірогідно більшими за 

контрольні показники. Така кількісна перебудова гепатоцитів відбувається 

внаслідок розвитку вакуольної, балонної та гідропічної дистрофій, що 

підтверджується на ультраструктурному рівні. Порівняльний аналіз вказує на 

збільшення кількості гепатоцитів С1 і зменшення С3 порівняно з контрольною 

групою тварин (у всіх випадках р<0,05). Кластерна перебудова і 

морфофункціональні зміни вказують на порушення функції печінки, що 

підтверджується біохімічними змінами. Нами встановлено статистично 

значуще зростання активності аланінамінотрансферази (АЛТ) та 

аспартатамінотрансферази (АСТ) у сироватці крові у 6,7 та 4,8 раза на 56-у 

добу та в 7,2 і 5,6 раза на 70 добу ЕСЦД, порівняно з контролем, що призводить 

до вірогідного зменшення коефіцієнта де Рітіса і може вказувати на 

поглиблення ураження гепатоцитів унаслідок дистрофій чи некрозу. Такі ж 

зміни простежуються і в гомогенатах печінки.  

У 24-міс. щурів у віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доби) 

спостерігаємо дискомплексацію печінкових пластинок та значне розростання 
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сполучної тканини навколо центральної вени і ворітної тріади, утворення 

лімфоплазмоцитарних інфільтратів. Площа гепатоцитів усіх кластерів та їхніх 

ядер достовірно зростає, порівняно з контролем. Як і у 12-міс. щурів така 

кількісна перебудова різних кластерів вказує на розвиток вакуольної, балонної, 

жирової, гідропічної дистрофій та колікваційного некрозу, що підтверджується 

на світлооптичному й ультраструктурному рівнях та призводить до зростання 

відносної маси печінки, яка на 70 добу експерименту в 2,27 раза перевищує 

контрольні показники. У 24-міс. щурів, на відміну від 3-міс. і 12-міс. тварин, 

більшість гепатоцитів зазнають все-таки жирової дистрофії, яка переважає в 

центральній зоні печінкової часточки. Таку морфофункціональну перебудову 

печінки у віддалені терміни ЕСЦД можна трактувати як діабетичний 

стеатогепатоз. 

Морфометричне дослідження печінки 3-міс. щурів показало, що  

найбільша частка гепатоцитів на 42 і 56 доби припадає на С3. За даними 

світлооптичних і ультраструктурних досліджень у цьому кластері клітин є 

найбільше молодих (темних) гепатоцитів, які характеризуються: щільною 

цитоплазмою, великою кількістю молодих мітохондрій, достатньою кількістю 

гранул глікогену, гіпертрофованими гранулярною і гладкою 

ендоплазматичними сітками. Надалі на 70 добу ЕСЦД спостерігаємо 

зменшення площі гепатоцитів різних кластерів та їхніх ядер і наближення їх до 

контрольних показників як прояв усунення набряку та розвиток гістологічної 

акомодації. Констатуємо появу включень глікогену у світлих і темних 

гепатоцитах, як прояв компенсаторно-відновних процесів. При цьому, 

кластерний розподіл гепатоцитів на 70 добу ЕСЦД вірогідно не відрізняється 

від контрольних показників. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін печінки при 

ЕСЦД можна виділити такі стадії: у 12-міс. щурів – компенсаторних змін 

(14-42 доби) та декомпенсації (56-70 доби); у 3-міс. щурів – стрес-

реактивних та дистрофічних змін (14-42 доби), компенсаторно-відновних 
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процесів (42-70 доби); у 24-міс. щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), 

декомпенсації (42 доби), виражених дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби).  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою 

кластерного аналізу в класичній часточці печінки щурів різних вікових груп 

виділено 3 кластери гепатоцитів, які мають свої кількісні характеристики. 

Проаналізувавши склад кластерів та врахувавши зони, в яких проводились 

виміри клітин, перевіривши гіпотезу про наявність зв’язків за допомогою 

критерію Хі-квадрат незалежності, уперше подано кількісний розподіл 

гепатоцитів різних кластерів відносно різних зон класичної печінкової часточки 

та показані вікові закономірності їхніх кількісних і якісних змін. 

Новими є відомості про особливості кількісної характеристики синусоїдів 

тварин різних вікових груп. Встановлено, що з віком площа просвіту синусоїдів 

зменшується, а площа стінки зростає, причому ця закономірність є вірогідною 

тільки у 24-міс. щурів. 

Уперше на основі комплексного гістологічного, 

електронномікроскопічного, біохімічного, морфометричного та статистичного 

методів дослідження отримано нові дані, які в динаміці розвитку  

морфофункціональних змін печінки при ЕСЦД дозволяють виділити такі стадії: 

у 3-міс. щурів – стрес-реактивних та дистрофічних змін (14-42 доби), 

компенсаторно-відновних процесів (42-70 доби); у 12-міс. щурів – 

компенсаторних змін (14-42 доби) та декомпенсації (56-70 доби); у 24-міс. 

щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), декомпенсації (42 доба), виражених 

дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 

Ключові слова: печінка, гепатоцит, ворітна тріада, синусоїд, 

стрептозотоциновий цукровий діабет. 

 

SUMMARY 

Bodnarchuk Yu.V. Age-related peculiarities of morphofunctional liver changes 

in experimental diabetes mellitus.  ̶  Qualifying scientific work as a manuscript. 
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medical university Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Ivano-Frankivsk national medical university Ministry of Health Care of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Diabetes mellitus (DM) is one of the most common diseases of the endocrine 

system. Despite the fact that a significant number of scientific researches are devoted 

to the issues of pathomorphogenesis of diabetes and its management, this disease still 

remains a significant medical and social problem. The main role in the progression of 

diabetes is attributed to chronic hyperglycemia and the lack of its compensation, 

which has a significant effect on the pathogenesis of late complications. One of the 

complications of DM is diabetic hepatopathy which, according to various authors, is 

diagnosed in 33-88 % of patients. The subclinical course of the latter, leads to the fact 

that specific signs of damage to the hepatobiliary system (bitter taste in mouth, 

heaviness in the right subcostal area, sclera subicteritiousness, dyspepsia), are 

diagnosed only in 18-33 % of patients, while the actual number of patients with 

diabetes mellitus reaches 24-88 %. Therefore, it is currently important to establish 

specific characteristics of morphofunctional changes of liver in rats of different ages 

with streptozotocin-induced diabetes mellitus. 

135 male Wistar rats aged 3 months (with the weight of 80-100 g), 12 months 

(180-200 g) and 24 months (320-330 g) were involved in the study and divided into 3 

groups. Group I included 15 intact animals (5 animals from every age group), which 

did not undergo any manipulations. Group II consisted of 75 animals (25 animals 

from every age group), where experimental diabetes mellitus was induced by a single 

intraperitoneal injection of streptozotocin (SIGMA Chemical (USA), previously 

diluted in 0.1 M of citrate buffer at pH 4.5: rats aged 3 months were given 7 mg/100 g of 

the body weight, rats aged 12 months – 6 mg/ 100 g of the body weight, and rats aged 

24 months – 5 mg/100 g of the body weight. Group III (control) consisted of 45 

animals (15 rats of different ages) which received 0.1 M citrate buffer with a pH of 

4.5 intraperitoneally in the equivalent dose. 
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Macroscopically, the liver of rats of different ages has six parts (right and left 

lateral and medial parts, ancillary and caudal) and does not have a gallbladder. With 

age, the weight of the liver is likely to increase from (3.33±0.31 g) in rats aged          

3 months to (8.89±0.57 g) in rats aged 12 months and (10.1±0.35 g) in rats aged 24 

months (between different age groups, p<0.05). Due to the increase in body weight of 

rats of different ages, the relative weight of the liver with age is likely to decrease. 

So, in animals aged 3 months it makes up (4.33±0.39 %) , in animals aged 12 months 

– (4.01±0.24 %), and in animals aged 24 months – (3.12±0.13 %). 

Using Ward’s hierarchical clustering technique, we were the first to isolate 3 

clusters of hepatocytes in “classic” liver lobule of the rats of different age groups. In 

rats aged 12 months C1 hepatocytes are characterized by the largest cell area 

(291.45±42.95 μm2) and nucleus (56.23±8.28 μm2) and low nuclear-cytoplasmic ratio 

(NCR) (0.25±0.05), whereas C3 hepatocytes have the smallest cell area 

(173.79±35.96 μm2), large area of the nucleus (44.02±8.81 μm2) and the highest 

nuclear-cytoplasmic ratio (0.34±0.05). C2 hepatocytes are cells of the average size 

(217.65±34,51 μm2) with a small nucleus (39.83±6.01 μm2) and low nuclear-

cytoplasmic ratio (0.23±0.03). The rats aged 12 months have the highest proportion 

of C3 (45.68 %), and the smallest proportion of C1 (21.62 %), while C2 number is 

32.71 %. It has been established that C1 hepatocytes were mainly located in the 

peripheral area, C2 and C3 are predominant in the central and intermediate zones of 

the “сlassic” liver lobule. 

Comparing different clusters of hepatocytes of rats aged 3 and 12 months  it 

should be noted that C1 hepatocytes do not differ in their morphometric 

characteristics in these two age groups. The area of nuclei of C2 hepatocytes is 

significantly larger, thus they have the highest nuclear-cytoplasmic ratio, while the 

central area of nucleus of C3 hepatocytes is reliably smaller, thus having low nuclear-

cytoplasmic relation.  

C1 hepatocytes are mainly localized in the peripheral area (48.20 %), C3 – in 

the central area (50.00 %) and C2 – in the intermediate one (38.79 %). It should be 
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noted that 3-months old  intact rats have light and dark hepatocytes with specific 

ultrastructure on the ultrastructural level, in contrast to mature animals. 

Characterizing cluster data of  rats aged 24 months one  can confirm that they 

coincide with the clusters of rats aged 12 months, but the area of nuclei in C1 and C2 

is significantly higher, which leads to an increase in nuclear-cytoplasmic ratio. In  

rats aged 24 months, as compared to rats aged 12 months, the proportion of C1 cells 

increases to 42.57 %, while the proportion of C2 and C3 cells decreases to 21.22 and 

36.21 % (in all cases p <0.05). This change in partial correlation of different types of 

clusters occurs due to the fact that old rats have increased level of lipid enzymes in 

their cytoplasm, leading to the increase in the cell area and the number of C1 cells.  

We have identified age-related peculiarities of quantitative characteristics of 

sinusoidal hemocapillaries of animals of different age groups. Thus, in rats aged        

3 months the area of the sinusoidal capillary, its lumen and walls are respectively 

(60.12±1.12 μm2), (38.51±0.44 μm2), (21.61±0.38 μm2), in rats aged 12 months – 

(56.13±1.18 μm2), (33.71±0.52 μm2), (22.43±0.29 μm2), and in rats aged 24 months – 

(55.57±1.33 μm2), (20.57±0.53 μm2), (35.08±0.41 μm2). Apparently,  in animals aged 

3 and 12 months the quantitative indicators of sinusoidal hemocapillaries do not 

significantly vary (in all cases p> 0.05), while in animals aged 24 months the area of 

the wall is significantly higher and the area of the lumen is smaller, as compared to 

the same indicators of other age groups (in all cases p<0.05).  

In the early stages of the development of experimental streptozotocin-induced 

diabetes mellitus (14-28 days), the levels of glucose and HbA1c in the blood of 

different groups of animals significantly increase: in rats aged  12 months these levels 

increase 3.1-3.4 times and 3.0-3.6 times, in rats aged 3 months – 4.4-5.0 times and 

3.5-3.9 times and in rats aged 24 months –2.5-2.9 and 3.0-3.5 times (in all cases 

p<0.05). In all age groups of animals we observed regular changes in the 

morphometric parameters of hepatocytes of different clusters, namely: there was a 

decrease in the area of hepatocytes and their nuclei, which is associated with marked 

processes of glycogenolysis, that are confirmed by histological and ultrastructural 

studies. In animals aged 3 and 12 months the area of hepatocytes of different clusters 
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decreases (in all cases p <0.05), while in animals aged 24 months hemocapillaries do 

not significantly vary. 

On the14th and 28th days of the experiment, as compared to the control group, 

the number of hepatocytes in clusters varies: in rats aged 24 months in С1 and С3 it 

decreases by (8-7 %) and (6-10 %), whereas in С2 it increases by (14-17 %); in 3 

months animals in C1 and C2 it decreases by (11-10 %) and (0-9 %), while in C3 it 

increases by (9-18 %) (in all cases p <0.05). In rats aged 12 months, as compared 

with the control group of animals, on the14th day, the number of hepatocytes in C1 

decreased by 3.64 %, while in C2 it increases by 5.37 %, while on the 28th day in C2 

it decreases by 3.69 %, while in C3 it increases by 4.81 % (in all cases p<0.05). 

In animals of different age groups in the early stages of ESDM, there is a 

significant increase in the activity of aminotransferases in both plasma and liver 

homogenates, as compared with the control group, but the De Ritis ratio does not 

statistically differ from the control indicators, showing the development of 

compensatory processes in the liver and preserving its complete functional capacity. 

In later stages of ESDM (the 56th- the 70th days) in rats aged 12 months the area 

of hepatocytes of different clusters increases and does not differ from the control 

indicators, as compared to the previous term of experiment. The area of the nuclei 

increases only in C1 and C3, therefore, the nuclear-cytoplasmic ratio of these clusters 

is significantly higher than the control indicators. Such quantitative rearrangements of 

hepatocytes occur due to the development of ballooning and hydropic degeneration, 

which is confirmed at the ultrastructural level.  

Comparative analysis shows that the number of hepatocytes in C1 is 

significantly higher, and in C3 is lower (in all cases p<0.05). Cluster rearrangements 

and morphofunctional changes indicate liver dysfunction, which is confirmed by the 

biochemical changes. Particularly, we have identified a statistically significant 

increase in the activity of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase in 

serum: 6.7 and 4.8 times increased on the 56th day and 7.2 and 5.6 times on the 70th 

day of the ESDM, as compared to the control indices. This leads to a significant 
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reduction in De Ritis ratio and may indicate severe damage of hepatocytes due to 

dystrophy or necrosis. The same changes are also observed in liver homogenates. 

In rats aged 24 months in later stages of ESDM course (the 56th- the 70ieth days) 

a discomplexation of the liver plates and significant enlargement of the connective 

tissue around the central vein and portal triad, the formation of lymphoplasmocytic 

infiltrates are observed. The areas of hepatocytes of all clusters and their nuclei 

increase significantly as compared to the control indicators. Just as in 12 months old 

rats such quantitative rearrangements of different clusters indicate the development of 

hydropic, ballooning, fatty dystrophy and colliquative necrosis, which is confirmed at 

the optical and ultrastructural levels and leads to the increase in the relative weight of 

the liver which is 2.27 times higher on the 70th day of the experiment, as compared to 

the control indices. In rats aged 24 months unlike rats aged 3 and 12 months, most 

hepatocytes are still affected by fatty dystrophy in the central area of the liver lobule. 

Such morphofunctional liver rearrangement in later terms of the experiment can be 

interpreted as diabetic steatohepatosis. 

The morphometric study of the liver in rats aged 3 months showed the largest 

proportion of hepatocytes on the 42nd and 56th days accounting for C3. Light-optical 

and ultrastructural studies of this cluster of cells shows that there are the largest 

number of young (dark) hepatocytes, which are characterized by: dense cytoplasm, 

large number of young mitochondria, sufficient number of glycogen granules, 

hypertrophied granular endoplasmic cells. We have observed glycogen inclusions in 

light and dark hepatocytes, as a manifestation of compensatory-reducing processes. 

Herein, cluster distribution of hepatocytes on the 70th day of the ESDM does not 

differ from the control indicators. 

Thus, the following stages may be distinguished in the dynamics of 

morphofunctional liver changes in ESDM: in 12 months rats – compensatory changes 

(the 14th - the 42nd days) and decompensation (the 56th - the 70th days); in rats aged 3 

months – stress-reactive and dystrophic changes (the 14th - the 42nd days), 

compensatory-restorative processes (the 42nd – the 70th days); in rats aged 24 months 
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– compensatory changes (the 14th – the 28th days), decompensation (the 42nd day) and 

expressed dystrophic-destructive changes (the 56th – the 70th  days). 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, using cluster 

analysis in “classic” liver lobules of rats of different age groups, 3 clusters of 

hepatocytes with their quantitative characteristics were identified. Having analyzed 

the composition of the clusters and taking into account the areas in which the cell 

measurements were performed, having checked the hypothesis about the existence of 

bonds with the help of Xi-square of independence, the quantitative distribution of 

hepatocytes of different clusters in relation to different areas of the hepatic lobule and 

the age patterns of their changes were observed. 

New data were observed in age-related peculiarities of sinusoidal capillaries of 

animals of different age groups. It is established that with age the area of the lumen of 

sinusoidal capillaries decreases and the area of the wall increases, and such pattern is 

reliable only in rats aged 24 months. 

For the first time, new data based on the complex histological, electron 

microscopic, biochemical, morphometric and statistical methods of the study were 

obtained. In the dynamics of morphofunctional changes in the liver in ESDM one it 

became possible to distinguish the following stages: in rats aged 3 months – stress-

reactive and dystrophic changes (the 14th - the 42nd  days), compensatory-restorative 

processes (the 42nd - the 70th  days); in rats aged 12 months – compensatory changes 

(the 14th - the 42nd  days) and decompensation (the 56th - the 70th  days); in rats aged 

24 months – compensatory changes ( the 14th - the 28th  days), decompensation (the 

42nd  day), and  expressed dystrophic-destructive changes (the 56th - the 70th  days). 

Key words: liver, hepatocyte, portal triad, sinusoidal capillary, streptozotocin-

induced diabetes mellitus. 

 

 

 

 

 



14 

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Морфологічна характеристика 

часточки печінки нестатевозрілих щурів з використанням кластерного аналізу. 

Актуальні питання медичної науки та практики. 2015; 2(82): 364–72. 

2. Боднарчук ЮВ. Вікові особливості структурної перебудови 

печінкової часточки щурів. Галицький лікарський вісник. 2015; 22(3), 1: 30–3. 

3. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Перцович ВМ. Характеристика 

морфофункціональних змін гепатоцитів статевозрілих щурів при 

стрептозотоциновому діабеті за результатами кластерного аналізу. Вісник 

проблем біології і медицини 2016; 1(128), Вип. 2: 342 – 8. 

4. Bodnarchuk YuV. Morphological and functional changes and cluster 

characteristics of hepatocytes in immature rats with streptozotocin-induced diabetes. 

Deutscher Wissenschaftsherold German science Herald, 2016; 3: 16–9. 

5. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Перцович ВМ, Міськів ВА, 

Жураківський ВМ, Кочерга ЗР. Функціональний стан печінки щурів за умов 

розвитку стрептозотоцинового діабету. Світ медицини та біології. 2017; 59(1): 

103–5. 

6. Боднарчук ЮВ. Вікові особливості морфофункціонального стану 

печінки у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету. 

Морфологія. 2018; 12( 3): 24–30. 

7. Zhurakivska OYa, Bodnarchuk YuV, Pertsovych VM, Kulynych HB, 

Miesoiedova VA. Morphofunctional changes in the liver of 24-month-old rats in the 

early stages of experimental diabetes mellitus development. Word of medicine and 

biology. 2018; 3(65): 152–6. 

 

 

 

 



15 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Боднарчук ЮВ. Особливості структурної перебудови паренхіми 

печінки 12- та 24-місячних щурів в ранні терміни розвитку экспериментального 

цукрового діабету. Тези наук.-практ. конф. Морфофункціональні особливості 

нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології: наук. 

практ. конф. з міжнар. участ. (10-11 жовт. 2013, м. Івано-Франківськ). Івано-

Франківськ, 2013: 36 – 8. 

2. Жураківська ОЯ, Боднарчук ЮВ. Особливості будови синусоїдних 

капілярів печінки щурів різного віку в ранні терміни розвитку 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Тези наук.-практ. конф. Морфологічні 

аспекти ангіології (24 – 25жовт. 2013, м. Тернопіль). Тернопіль, 2013: 58–9.  

3. Боднарчук ЮВ, Журакивская ОЯ. Патоморфологические изменения 

печени при експериментальном сахарном диабете. Тезисы науч.-практ. конф. 

Актуальные вопросы морфогенеза в норме и патологии (16–17 апр. 2014, г. 

Москва) Москва. 2014: 39–41.  

4.  Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Особливості морфологічної 

будови печінки 24-місячних щурів в нормі. Тези 83 наук.-практ. конф. Інновації 

в медицині (27-28 бер. 2014, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2014: 84. 

5. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості 

ультраструктури гепатоцитів. Матеріали XVIII міжнародного медичного 

конгресу студентів та молодих вчених (28 – 30 квіт. 2014, м. Тернопіль). 

Тернопіль, 2014: 225.  

6. Боднарчук ЮВ. Морфологічні зміни печінки статевозрілих щурів на 

28 добу експериментального цукрового діабету. Матеріали VII наук. практ. 

конф. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на 

організм; (30-31 жовт. 2014, м Тернопіль). Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини. Тернопіль 2014; 2(21): 222. 

7. Боднарчук ЮВ. Особливості структурної будови печінкової 

часточки 24 місячних щурів з використанням кластерного аналізу. Матеріали 



16 

VIIІ наук. практ. конф. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних 

факторів на організм (01-02 жовт. 2015, м. Тернопіль). Тернопіль, 2015:11–2. 

8. Боднарчук ЮВ, Клипич ОО, Жураківська ОЯ. Кластерний аналіз та 

морфологічні відмінності гепатоцитів класичної печінкової часточки 3-міс. 

щурів. Тези 85 наук. практ. конф. Інновації в медицині (24-25 бер. 2016,       

м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2016: 221. 

9. Боднарчук ЮВ, Жураковский ВМ. Морфологические изменения 

гепатоцитов половозрелых крыс на поздних сроках развития 

экспериментального сахарного диабета по результатам кластерного анализа. 

Матеріали конф. Посвященной 100-летию со дня рождения В.Ю. Ахудова    

(апр. 2016, г. Баку). Баку, 2016: 90–1. 

10. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Міськів ВА, Марчук ОД. 

Особливості морфологічної перебудови печінкової часточки 3-місячних щурів 

на 28 добу стрептозотоцинового діабету із застосуванням кластерного аналізу. 

Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за участю міжнародних 

спеціалістів, присвяченої Дню науки Медична наука та клінічна практика (20 

трав. 2016, м. Харків). Харків, 2016: 22–3. 

11. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Ультраструктурна характеристика 

перебудова гепатоцитів 12-міс. щурів на 56 добу перебігу експериментального 

цукрового дібету. Матеріали IX наук.-практ. конф. Актуальні питання патології 

за умов дії надзвичайних факторів на організм (29-30 верес. 2016,        

м. Терңопіль). Тернопіль, 2016: 7–8. 

12.  Боднарчук ЮВ. Патоморфологические изменения гепатоцитов 

неполовозрелых крыс при экспериментальном сахарном диабете. Матеріали 

наук.-практ. конф. Теорія та практика сучасної морфології (5 -7 жовт. 2016, 

м. Дніпро). Дніпро, 2016: 22–3.  

13. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Микулець ТІ. 

Функціональні зміни біохімічних показників печінки при експериментальному 

цукровому діабеті. Матеріали ХV наук.-практ. конф. Ендокринна патологія у 

віковому аспекті ( 23-24 лист. 2017, м. Харків). Харків, 2017: 20–1. 



17 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, винахідники; 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», патентовласник. Спосіб виявлення включень глікогену 

у напівтонких зрізах гепатоцитів печінки. Патент України № 130605.             

2018 груд. 10. 



18 

ЗМІСТ 

 

Стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ...............................………………... 20 

ВСТУП.....................................................................................……………….. 21 

РОЗДІЛ 1. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПЕЧІНКИ В НОРМІ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)…………………………………..….. 

 

 

27 

1.1. Сучасні уявлення про морфологічну будову та функції 

печінки у постнатальному періоді онтогенезу.………………. 

 

27 

1.2. 

 

Вивчення впливу цукрового діабету на печінку у спектрі 

наукових досліджень….……………..…………………………. 

 

34 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.…………….  45 

2.1. Загальна характеристика дослідження ……………….……….  45 

2.2. Гістологічні, гістохімічні  методи дослідження ……………...  46 

2.3. Визначення відносної маси печінки ………………………….  47 

2.4. Електронно-мікроскопічний метод дослідження …………….  47 

2.5. Біохімічні дослідження ………………………………………...  48 

2.6. Морфометричний аналіз із статистичним опрацюванням 

даних…………………………………………………………….. 

  

50 

РОЗДІЛ 3. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 

ПЕЧІНКИ……..……………………………………………….. 

 

53 

3.1. Макро-мікроскопічна будова печінки статевозрілих щурів…. 53 

3.2. Особливості морфологічної будови печінки 3-місячних 

щурів…………………………………………………………….. 

 

64 

3.3. Особливості морфологічної будови печінки 24-місячних 

щурів…………………………………………………………….. 

 

73 

3.4.  Вікові зміни глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз інтактних щурів ……………………………. 

 

82 

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У  



19 
 

ПЕЧІНЦІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ 

ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ……………………......................... 

 

 

87 

4.1. Особливості структурної перебудови печінки 12-місячних 

щурів при стрептозотоциновому цукровому діабеті…………. 

 

87 

4.2. Морфофункціональні зміни печінки нестатевозрілих щурів 

при стрептозотоциновому цукровому діабеті………………… 

 

107 

4.3. Морфофункціональні зміни печінки 24-місячних щурів при 

експериментальному цукровому діабеті…………………… 

 

127 

РОЗДІЛ 5. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГЛІКЕМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА 

АКТИВНОСТІ АМІНОТРАНСФЕРАЗ ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В 

РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ТВАРИН……………………. 

 

 

 

150 

5.1 Особливості показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз статевозрілих щурів при 

експериментальному цукровому діабеті …..………………… 

 

 

150 

5.2. Зміна показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз при стрептозотоциновому цукровому 

діабеті у 3-міс. щурів ………………………………………….. 

 

 

153 

5.3. Особливості показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз 24-місячних щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті …….……………… 

 

 

155 

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

160 

ВИСНОВКИ ............................................................................………………. 180 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...........................………………. 184 

ДОДАТКИ...............................………………...............................…………… 208 
 



20 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

ГЕС – гранулярна ендоплазматична сітка  

ГлЕС – гладка ендоплазматична сітка 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет 

HbА1с– глікозильований гемоглобін 

ЦД – цукровий діабет  

ЯЦС – ядерно-цитоплазматичне співвідношення  

С1 – гепатоцити кластера 1 

С2 – гепатоцити кластера 2 

С3 – гепатоцити кластера 3 

 



21 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Різноманітні патологічні процеси, які виникають у 

печінці при її ураженні, посідають одне з вагомих місць у гастроентерології [61, 

193]. Ці зміни можуть бути викликані чималим спектром чинників, одним із 

яких є цукровий діабет (ЦД) [7, 14, 41, 203]. Кількість хворих на ЦД щороку 

збільшується в геометричній прогресії, а це спонукає вчених до вдосконалення 

наявних та пошуку нових методів лікування та діагностики даної патології. В 

Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих на ЦД у середньому 

на 5-7 %, а серед дітей, віком до 17 років включно, цей показник становить 3-4 %  

та 6 % – серед дітей віком до 6 років [65, 142, 146]. Однак реальна кількість 

хворих в Україні, як показують результати епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 

раза вища унаслідок недіагностованих випадків хвороби [61, 110]. Медико-

соціальна проблема ЦД полягає в тому, що він є одним із найпоширеніших 

ендокринних захворювань у світі, а його ускладнення (ангіо-, нейропатії) 

призводять до втрати працездатності, інвалідності та  смертності пацієнтів [11, 

35, 51, 142, 172]. Одним із таких ускладнень є діабетична гепатопатія, яка, за 

даними різних авторів, діагностується у 33-88 % хворих [41, 146, 210, 212]. 

Субклінічний перебіг останньої веде до того, що специфічні ознаки ураження 

гепатобіліарної системи (гіркота в роті, важкість у правому підребер’ї, 

субіктеричність слизових оболонок, диспепсичні явища) діагностують лише у 

18-33 % хворих, однак, реальна цифра сягає 24-88 % хворих на ЦД [41, 42, 171, 

210]. Слід зазначити, що в доступній нам українсько- і російськомовній 

науковій літературі немає робіт, у яких би вивчалась структура печінки при 

експериментальному ЦД в постнатальному періоді онтогенезу. Низка 

досліджень, опублікованих в англомовних джерелах, є недостатніми і часто 

суперечливими [100, 152, 153, 163]. У жодних наукових роботах при 

морфометричному дослідженні печінки не використано кластерний аналіз.  

Зважаючи на вищевикладене, проведення експериментального наукового 

дослідження з вивчення особливостей морфофункціональних змін печінки в 
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постнатальному періоді онтогенезу дасть змогу розкрити основні 

патоморфологічні аспекти діабетичних гепатопатій у тварин різного віку. Тому 

таке дослідження є актуальним і перспективним як для теоретичної, так і 

практичної медицини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану Івано-Франківського 

національного медичного університету і є фрагментом двох науково-дослідних 

робіт кафедри анатомії людини «Оптимізація комплексного лікування 

морфологічних ушкоджень травної, ендокринної та сечостатевої систем при 

цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0113U000769), «Вікові особливості 

патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної 

та дихальної систем при цукровому діабеті» (номер держреєстрації 

0116U003598). У рамках цих робіт автор провела дослідження 

морфофункціонального стану печінки при експериментальному 

стрептозотоциновому ЦД (ЕСЦД). Тема дисертації затверджена Проблемною 

комісією МОЗ та НАМН України «Морфологія людини» (протокол № 30 від 17 

червня 2013 року). 

Мета дослідження: встановити вікові закономірності 

морфофункціональної організації класичної печінкової часточки щура за умов 

фізіологічної норми та при стрептозотоциновому цукровому діабеті. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості структурної організації печінки 12-, 3- і 24-міс. щурів 

за умов фізіологічної норми. 

2. Встановити характер структурних змін печінки 12-міс. щурів у динаміці 

перебігу стрептозотоциніндукованого ЦД. 

3. Дослідити закономірності змін структурних компонентів класичної 

печінкової часточки 24-міс. щурів при ЕСЦД. 

4. Провести морфологічну оцінку кількісних та якісних змін структурних 

компонентів класичної печінкової часточки 3-міс. щурів при ЕСЦД. 
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5. Вивчити вікові особливості змін вуглеводного обміну та печінкових 

трансаміназ у щурів різних вікових груп у нормі та в умовах ЕСЦД. 

6. Встановити вікові закономірності морфофункціональних змін структурних 

компонентів класичної печінкової часточки в динаміці перебігу ЕСЦД. 

Об’єкт дослідження – морфофункціональні особливості організації 

класичної печінкової часточки щурів-самців у постнатальному періоді 

онтогенезу в нормі та зміни при ЕСЦД.  

Предмет дослідження – гістологічна, електронно-мікроскопічна будова 

гепатоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) класичної 

печінкової часточки і рівень печінкових трансаміназ щурів різних вікових груп 

у нормі та при ЕСЦД.  

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання 

стрептозотоцинового ЦД у щурів різних вікових груп; гістологічний та 

гістохімічний – для з’ясування структурної організації печінки та її ГМЦР; 

електронномікроскопічний – для вивчення ультраструктурних змін складових 

компонентів класичної печінкової часточки та її ГМЦР; біохімічний – для 

встановлення у крові рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), 

активності аланінамінотрасферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) в 

нормі та при ЕСЦД; морфометричний – для кількісної оцінки структурних змін 

досліджуваних об’єктах; статистичний аналіз – для об’єктивізації та 

інформативності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою 

кластерного аналізу в класичній часточці печінки щурів різних вікових груп 

виділено 3 кластери гепатоцитів, які мають свої кількісні характеристики. 

Проаналізувавши склад кластерів та врахувавши зони, в яких проводились 

виміри клітин, перевіривши гіпотезу про наявність зв’язків за допомогою 

критерію Хі-квадрат незалежності, уперше подано кількісний розподіл 

гепатоцитів різних кластерів відносно різних зон класичної печінкової часточки 

та показані вікові закономірності їхніх кількісних і якісних змін. 
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Новими є відомості про особливості кількісної характеристики синусоїдів 

тварин різних вікових груп. Встановлено, що з віком площа просвіту синусоїдів 

зменшується, а площа стінки зростає, причому ця закономірність є вірогідною 

тільки у 24-міс. щурів. 

Уперше на основі комплексного гістологічного, 

електронномікроскопічного, біохімічного, морфометричного та статистичного 

методів дослідження отримано нові дані, які в динаміці розвитку  

морфофункціональних змін печінки при ЕСЦД дозволяють виділити такі стадії: 

у 3-міс. щурів – стрес-реактивних та дистрофічних змін (14-42 доби), 

компенсаторно-відновних процесів (42-70 доби); у 12-міс. щурів – 

компенсаторних змін (14-42 доби) та декомпенсації (56-70 доби); у 24-міс. 

щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), декомпенсації (42 доба), виражених 

дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наших 

досліджень доповнюють існуючі відомості про патоморфогенез діабетичної 

гепатопатії у постнатальному періоді онтогенезу, яка враховує 

хронобіологічний аспект стадійності перебігу ЕСЦД у тварин різних вікових 

груп, що послужить теоретичним підґрунтям для розробки нових 

патогенетично обґрунтованих методів лікування діабетичних гепатопатій 

залежно від віку і важкості перебігу захворювання. 

Для виявлення включень глікогену в клітинах печінки нами 

модифіковано методику забарвлення напівтонких зрізів поліхромним 

барвником (патент України № 130605, грудень 2018), яка може бути 

використана в роботі профільних лабораторій для виявлення полісахаридів у 

різних клітинах тканин організму.  

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

впроваджені у навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних 

кафедр закладів вищої освіти України: у ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 21.11.2018, 10.12.2018, 18.12.2018, 

20.12.2018), в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України 
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(затв. 28.11.2018, 30.11.2018), у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 10.12.2018, 

18.12.2018, 26.12.2018), у Тернопільському національному медичному 

університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (затв. 11.12.2018, 

18.12.2018, 21.12.2018, 26.12.2018), у Дніпропетровській медичній академії 

МОЗ України (затв. 17.12.2018), в Івано-Франківському національному 

медичному університеті (затв. 21.12.2018, 26.12.2018), в Одеському 

національному медичному університеті (затв. 25.12.2018), у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова (затв. 26.12.2018), у 

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (затв. 

21.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. Авторка самостійно опрацювала та 

проаналізувала джерела наукової літератури за обраною тематикою, провела 

патентно-інформаційний пошук, сформулювала мету і завдання дослідження, 

обґрунтувала його актуальність та значення для теоретичної і практичної 

медицини. Здобувачка самостійно провела підбір тварин, моделювання ЕСЦД і 

застосувала комплексний контроль за його розвитком, забір матеріалу для 

гістологічних, гістохімічних, електронномікроскопічних та морфометричних 

досліджень. Використала статистичну обробку і математичний аналіз для 

узагальнення отриманих результатів. Основні наукові положення та висновки 

сформульовані дисертанткою разом із науковим керівником. У наукових 

працях, опублікованих одноосібно або у співавторстві, викладено дані, 

отримані у ході виконання дисертаційного дослідження з реалізацією ідей 

здобувачки. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної 

систем у нормі, експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 2013); науково-

практичній конференції «Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 2013); 

международной научной конференции «Актуальные вопросы морфогенеза в 
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норме и патологи» (Москва, 2014); 83 і 85 науково-практичних конференціях 

«Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 2014, 2016); XVIII міжнародному 

медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2014); VII-IX 

науково-практичних конференціях «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2014-2016); конфенции 

«Конференция посвященная 100-летию со дня рождения В.Ю. Ахундова» 

(Баку, 2016); науково-практичній конференції молодих вчених за участю 

міжнародних спеціалістів, присвяченій Дню науки «Медична наука та клінічна 

практика» (Харків, 2016); науково-практичній конференції «Теорія та практика 

сучасної морфології» (Дніпро, 2016); ХV науково-практичній конференції 

«Ендокринна патологія у віковому аспекті» (Харків, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 21 

наукову роботу, зокрема: 7 статей (3 – самостійно, 4 – у співавторстві), з них 6 – 

у фахових наукових виданнях України, 1 – у закордонному виданні 

(Німеччина), у тому числі 2 – статті в журналі, що входить до наукометричної 

бази Web of Science; 13 тез у матеріалах конференцій; отримано 1 патент на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 232 сторінках 

(139 сторінок основного тексту) і складається з анотації, змісту, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, який 

включає 222 найменування (з них 127 кирилицею, 95 латиницею), додатків. 

Рукопис дисертації ілюстровано 36 таблицями, 76 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧІНКИ В НОРМІ 

ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Сучасні уявлення про морфологічну будову та функції печінки у 

постнатальному періоді онтогенезу 

У даний час в доступній літературі значна кількість праць присвячена 

вивченню будови та функції печінки за умов фізіологічної норми [37, 41, 92, 93, 

113, 117, 123]. Незважаючи на те, що у щурів відсутній жовчний міхур, 

морфологічна будова печінки є досить подібною до людської, тому вона може 

слугувати хорошою моделлю для експериментального вивчення її змін при 

впливі різних екзо- та ендогенних факторів [56, 146, 149, 197].  

Зокрема встановлено, що печінка в нормі розташована у правому 

печінковому синусі (праве підребер’я), та вкрита ззовні сполучнотканинною 

капсулою і є паренхіматозно-залозистим органом [92, 93, 123]. 

Також слід зазначити, що вже на 14 добу внутрішньоутробного розвитку 

в печінці відбуваються і кровотворні процеси, а накопичені кровотворні 

клітини виповнюють простори Діссе [109]. Згодом кровотворна функція 

печінки, як така, зменшується аж до редукції [14]. У людини кровотворна 

функція печінки завершується після народження, а у щурів та мишей – 

упродовж 2-4-ої доби постнатального онтогенезу [156]. 

Дозрівання та ріст клітин печінки пов’язані з дією таких зазначених 

речовин, як глюкокортикоїди, інсулін, фактор росту гепатоцитів, онкостатин 

[56, 221]. 

Довгий час точилися дискусії з приводу анатомо-функціональної одиниці 

печінки, оскільки різні вчені по-різному описували її морфологічну будову та 

зміни. У літературі описані класична печінкова часточка, ацинус, Matsumotos 

часточка, портальна часточка та інші [93, 123, 143].  
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Проте найзручнішим для опису її морфологічної будови є опис 

морфології, що опирається на полігональну класичну печінкову часточку, у 

центрі якої розташована центральна вена, а в кутах ектаедра – печінкові тріади 

з міжчасточкових артерій, міжчасточкової вени, міжчасточкова жовчна 

протока. Іноді автори зазначають не тріаду, а тетраду чи пентаду, позначаючи 

ще і міжчасточкові лімфатичні судини. Уперше її описав Weppler 1665 р. Їхня 

кількість може бути різною (від 450-500 тис.) [123, 143]. 

Ацинус як структурно-функціональну одиницю печінки вперше 

запропонував 1950 р. Rapport. Він являє собою ромб, у двох гострих кутах 

якого є центральні вени, а портальні тріади розташовані в протилежних тупих 

кутах. Кровоплин проходить у центральному напрямку з периферії [161].  

Часточка Matsumotos, або первинна часточка, запропонована вперше 

Matsumoto та його колегами в 1979-1982рр., є проміжною між класичною 

часточкою та ацинусом. Портальна часточка являє собою трикутник, у кутах 

якого містяться центральні вени трьох сусідніх класичних часточок, а у центрі 

портальний тракт, кров у даній часточці рухається із центру до периферії [212]. 

Печінка має своєрідне кровопостачання [47], зокрема, в ній є «чудесна» 

венозна сітка. Зважаючи на вищесказане, кровопостачання гепатоцитів у межах 

класичної печінкової часточки теж має свої особливості. Так, найменше 

оксигенованої крові з великим вмістом вуглекислого газу та речовин 

перетворення тече в синусоїдах біля центральної вени класичної печінкової 

часточки – у центральній зоні. А в периферичній – біля портальної тріади 

змішана кров має найкращий вміст поживних речовин, що потрапляють через 

систему портальної вени, та найбільший вміст оксигенованої артеріальної крові 

з гілок печінкової артерії. Проміжне положення займає проміжна зона [123, 

153, 165].  

Проаналізувавши зазначені дослідження, можна зрозуміти метаболічну 

поліморфність гепатоцитів та пояснити неоднаковий вплив гепатотоксинів, 

токсичних агентів та шкідливу дію різних речовин на ці зони печінкової 

часточки порізному [90, 98, 143].  
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При огляді літературних джерел помічено, що не було звернено важливої 

уваги описаним фактам, зокрема, багато дослідників, вивчаючи печінку, не 

досліджували гепатоцити різних зон печінкової часточки, хоча й відзначали 

їхню мінливість. Так, автори [37, 38, 43] подавали їхні величини, зводячи до 

середнього значення, проте це є не зовсім достовірним, адже їхнє 

функціональне значення та виконувана ними функція є неоднаковими, зокрема 

можна також зазначити різне ураження при тій чи іншій патології гепатоцитів 

різних зон печінкової часточки. Для прикладу, гепатоцити Z1 найчастіше 

уражаються при опіоїдній інтоксикації [90], вживанні високих доз 

сульфаніамідних препаратів [98], а гепатоцити ZIII найчастіше призводять до 

патологічних змін такі речовини, як алкоголь [115], протипухлинні засоби [8]. 

Багато дослідників схиляються до думки, що ці зміни виникають 

унаслідок нерівномірного кровопостачання різних зон часточки оксигенованою 

кров'ю, однак деякі науковці стверджють, що не тільки даний фактор впливає 

на функціональну активність та чутливість до різних патогенних чинників, але і 

характерна особливіть їхньої будови, тобто залежно від зонального розміщення 

їхня будова дещо змінюється. Так, зокрема, Болотна ІВ [37] зазначає, що 

більшими за площею є гепатоцити периферичної зони часточки, а меншими 

біля центральної вени, хоча метрично названий фактор не подає. 

Достатня кількість робіт присвячена вивченню будови печінки в нормі і 

при патології в різних вікових групах (людей і щурів) без зазначення зональної 

локалізації гепатоцитів у часточці.  

Болотна IB [37], Божков АІ [34] у цитоплазмі щурів старечого віку 

відзначають дистрофічні зміни та деструкцію гепатоцитів, ендотеліоцитів, 

клітин Купфера, що є віковими компенсаторними змінами. Ці автори 

зазначають зменшений вміст води та збільшений вміст органічних речовин у 

гепатоцитах щурів вказаного віку та збільшений вміст води зі зменшенням 

масової частки органічних речовин у гепатоцитах молодих щурів [34]. Із віком 

також збільшується і маса печінки. Щодо метричних характеристик, то і тут 

дані досить різняться між собою: одні науковці вказують на збільшення площі 
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гепатоцитів з віком зі зменшенням площі ядра та ядерно-цитоплазматичного 

співвідношення [37], інші ж наполягають на зменшенні даних метричних 

характеристик. 

Зональність печінкової часточки пов'язана з особливостями функції 

гепатоцитів. Так, гепатоцити периферичної зони (навколо ворітньої тріади) 

беруть участь у синтезі альбуміну та вітаміну А, центральної вени — 

холестерину та холестериновмісних гормонів [93, 143, 167].  

Печінка також виконує провідну роль у вуглеводному обміні внаслідок 

глікогенолізу та гліколізу [143].  

У наукових дослідженнях [93, 123, 163, 200, 205, 208] вказано, що печінка 

в нормі складається з різних популяцій клітин, які включають у себе 

паренхіматозні клітини – гепатоцити, непаренхіматозні клітини: клітини 

Купфера (макрофаги), жирові клітини Іто (зірчасті клітини), мігруючі 

лейкоцити – лімфоцити (Ріt-клітини) та ендотеліоцити.  

Основну частину всієї популяції клітин печінки становлять  

паренхіматозні клітини — гепатоцити (80 %). Окрім того, у печінці наявні 

клітини Купфера (8 %), клітини Іто (7 %) [110], Ріt-клітини. Гепатоцити 

трапляються приблизно втричі частіше, ніж клітини Купфера, і в 6-7 разів 

частіше, ніж зірчасті клітини Іто [132].  

Гепатоцити зазвичай мають полігональну форму, діаметр 30-40 мкм, 

полюси: апікальний – канальцевий регіон, латеральний – сусідній до 

апікального, базолатеральний спрямований до синусоїдів. Їхня кількість 

коливається від 1422 – 4 міс. до 1382 на 100 полів зору в щурів 24-міс. [37]. У 

щурів усіх вікових груп у нормі трапляються одно- та двоядерні гепатоцити 

[183]. Цитоплазму заповнюють сферично-овальної форми мітохондрії 

діаметром до 2 мкм, обидві гранулярна та гладка ендоплазматичні сітки, 

поодинокі лізосоми, дифузно чи у вигляді розеток розсіяні в цитоплазмі 

гранули глікогену, незначна кількість вільних рибосом та зав'язаних із 

цистернами гранулярної ендоплазматичної сітки [113, 130, 183].  
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На базолатеральній поверхні гепатоцитів, що обернена до синусоїдних 

капілярів, розташовані множинні вирости плазмолеми – мікроворсинки, які 

обмежовують значну частину навколосинусоїдного простору Діссе. З іншого 

боку навколосинусоїдний простір відмежований від синусоїдного капіляра 

вікончастим ендотелієм. Протилежна частина гепатоцитів – апікальна, утворює 

стінку жовчного канальця. Канальці формуються розширенням міжклітинного 

простору між двома гепатоцитами, що з’єднані щільним (замикальним) 

сполученням (контактами) [183]. У більшості випадків дослідники вказують, 

що комплекс Гольджі виповнює вузький простір апікальної частини 

цитоплазми гепатоцита, що межує із жовчним капіляром. Він бере участь у 

синтезі та вивільненні жовчі. Деякі автори [93, 151] виявили секреторні 

цитоплазматичні везикули, асоційовані з жовчними канальцями. Жовчні 

канальці об’єднані між собою анастомозуючою системою, яка веде у кінцевому 

підсумку через протоку Герінга до міжчасточкової жовчної протоки портальної 

тріади, тобто тік жовчі спрямований у портальному напрямку [92, 123].  

Імуногістохімічними методами було встановлено, що крім популяції 

гепатоцитів, у печінці є й інші клітини непаренхіматозного характеру, які 

мають досить важливе значення [216]. Так, зокрема, дослідники зазначають, що 

гепатоцити, як альбумін позитивні клітини, трапляються в 52 % від усіх клітин 

печінки; ендотеліальних клітин є 22 %, F4-80 – 18 %, f GFAP позитивні 8 %. 

Моноцити, або вторинні макрофаги, містяться в кожному органі і тканині 

людського тіла та складають дифузну ретикуло-ендотеліальну систему [132, 

145, 155]. У печінці ці макрофаги називаються клітинами Купфера. Спочатку 

клітини фагоцити були названі зірчастими клітинами, які згодом 

ідентифікували як клітини Іто, пізніше було виявлено їхню здатність до 

фагоцитозу певних речовин, включаючи мікроелементи [210]. 

Досліджуючи поглинальні властивості зірчастих макрофагів печінки, 

було показано, що клітини Купфера можуть поглинати різного діаметра 

мікросфери: великі (0,5 мм) та малі (0,03 мм). Багато дослідників вказують на 

те, що клітини Купфера мають зірчасту форму і множинні вирости плазмолеми. 
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Містять бобоподібної чи трикутної форми ядро і незначну кількість цитоплазми 

[113, 183]. Характерними для них є первинні лізосоми та автофагосоми з 

фагоцитованим ними матеріалом [113, 205]. 

Клітини Іто є жиронакопичувальними клітинами печінки. Уперше вони 

були виявлені імуногістохімічними методами, оскільки є чутливими до 

гліального фібрилярного кислого протеїну (GFAP). Ці навколосинусоїдні 

клітини можна ідентифікувати ультраструктурно, так як вони зазвичай 

розташовуються в навколосинусоїдному просторі між ендотеліоцитами та 

містять ліпідні краплі з цитоплазматичним філаментозним матеріалом, який є 

імунореактивний до GFAP та десміну. Учені стверджують, що вони переважно 

розташовані перипортально [208, 210]. 

Ріt-кітини – лімфоцити або печінкові клітини-вбивці, мають сферичну 

форму, містять електроннощільні гранули та фагоцитарні пухирці. Ядро в них 

центрально розміщене. Ці клітини мають відростки, якими можуть фіксуватися 

до ендотеліоцитів [208]. 

Розмір синусоїдних капілярів коливається в широких діапазонах від 10 нм 

до 20-30 мкм в діаметрі [110]. Їхня стінка утворена вікончастим 

(фенестрованим) ендотелієм та зірчастими макрофагами (клітинами Купфера). 

Малі пори периферійного відділу ендотеліоцита найчастіше трапляються 

перипортально, а великі ближче до центральної зони печінкової часточки. Зміна 

розміру пор ендотеліоцитів чітко корелює з дією алкоголю, гормонів чи інших 

біологічно активних речовин [116, 118, 120, 134, 182, 203].  

Клітини ендотелію синусоїдних капілярів є досить важливим типом 

клітин у печінці, як і в будь-якому органі. Ендотеліоцити печінки є клітинами 

вікончастого типу з фенестрацією, що не затягнута діафрагмою, та утворюють 

«ситоподібні» пластинки; вони зазвичай довгастої форми, із центрально 

розміщеним одним ядром [113]. Базальна мембрана – підендотеліальна 

пластинка зазвичай не формує суцільного шару [113, 168], тільки поодинокі її 

фрагменти виявляють на периферії ендотеліоцитів, також відсутні 
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діафрагмальні покриття, це допускає вільне переміщення між просвітом Діссе 

та просвітом капіляру малих молекул (діаметром менше 125 нм) [168]. 

Автори вказують на збільшенння площі фенестр синусоїдів у 

центролобулярній ділянці печінкової часточки порівняно з перипортальною 

[145]. Лімфа циркулює у просторі Діссе, а звідти потрапляє в міжчасточкову 

лімфатичну протоку, яка, зазвичай, супроводжує портальні тракти і 

представлена щілиноподібним простором без ендотеліального вистелення 

зсередини [161].  

До складу печінки, окрім перечислених паренхіматозних і 

непаренхіматозних клітин, входять і компоненти позаклітинного матриксу: 

різні типи колагену (І, ІІІ, IV, V, VI), неколагеновий глікопротеїн (фібронектин, 

ламінін) і гепарансульфат протеоглікан [128, 132]. 

Різні дослідники стверджують, що одним із найважливіших органів 

людини, який визначає реакцію організму на навколишнє седовище і бере 

участь у підтриманні гомеостазу, є печінка [40, 44, 46]. Структурні 

перетворення компонентів її паренхіми, а також, стромально-судинних 

компонентів, призводить до патологічних перетворень у цьому органі, до 

порушення його функції і зміни гомеостазу.  

Вивчення печінки як важливого органа, що впливає на перебіг 

патологічних процесів, а також вплив, у свою чергу цих процесів на печінку 

здійснювалося багатьма дослідниками різних країн світу [158, 174, 193].  

Низка авторів робить спробу поділити гепатоцити за типами ядер [58], та 

зазначає, що зниження їхньої площі, а також оптичної щільності є одними з 

ознак, що відображають розвиток гідропічної дистрофії. 

В Україні досить багато наукових праць присвячено дослідженням 

печінки при різних станах, зокрема вивчались: дія гравітації [44], вплив 

пестицидів на морфофункціональні зміни в печінці білих статевозрілих щурів-

самців [48, 52, 82], вплив металів [71], дія гіпотермії [70]. 

Наукові дослідження доводять, що зміни у структурі печінки і її 

функціональний стан є різними в різних зонах печінкової часточки. Зокрема, 
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найбільший вплив пестицидів є в центролобулярній зоні часточки печінки, що 

пояснюється авторами найбільшою концентрацією цитохрому Р450 у цій зоні, 

адже саме він відповідає за нейтралізацію ксенобіотиків та інших токсинів. 

Вказаний факт також підтверджується і функціонально різним впливом на 

гепатоцити різних зон печінкової часточки хімічних речовин, тобто 

паренхіматозні клітини печінки можуть виконувати різні функції. Приміром, 

для гепатоцитів, центрально розміщених у часточці, характерною є переважно 

антитоксична функція, а для перипортальних – в основному білково-

синтезуюча функція. Це насамперед пов’язане з їхньою гетерогенною 

ферментативною активністю [167, 211, 217].  

Окремі дослідники вказують, що гепатоцити різних зон печінкової 

часточки не відрізняються за своєю будовою, хоча і зазначають, що їх метричні 

показники є різними [71]. 

В умовах сьогодення все більша увага приділяється процесам старіння. 

Так, було встановлено, що з віком чутливість мітохондрій до Са2+ 

підвищується, а це може вказувати на порушення взаємодії ендоплазматичної 

сітки із мітохондріями та є однією із причин виникнення апоптозу [13, 151]. 

Значна частина популяції гепатоцитів від 14 % [110] до 35 % 

представлена двоядерними клітинами. Слід зауважити, що поліплоїдія (кратне 

збільшення числа геномів) збільшується з віком [106]. 

З віком у печінці частіше трапляються двоядерні гепатоцити, але не 

гепатоцити з апoптичними ядрами в нормі. Це може бути пов'язано з тим, що зі 

збільшенням віку збільшується відсоток клітин, що гинуть шляхом некрозу, а у 

у статевонезрілих тварин шляхом апоптозу [106].  

 

1.2. Вивчення впливу цукрового діабету на печінку у спектрі 

наукових досліджень  

Із аналізу даних міжнародної асоціації діабету International Diabetes 

Federation (IDF) очевидним є те, що поширеність ЦД значно зросла. Так, у 

Європі на 2015 р. зареєстровано 59,8 млн хворих на цю недугу. А прогностичні 
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дані вражають ще більше: вже на 2040 р. число хворих може збільшитись до 

71,1 млн. Якщо врахувати світові показники, то на 2015 р. ЦД. захворіло 415 

млн людей. Із них 215,2 млн – чоловіки та 199,5 млн – жінки, а до 2040 р. їх 

кількість може досягнути 642 млн. Слід зазначити, що частота виявлення ЦД 

зростає: так, 1 із 11 дорослих має ЦД, проте, кожен другий випадок 

захворювання не діагностується. Що ж до дитячого віку, то близько 542 000 

дітей хворіють ЦД 1-го типу, із них у 86 000 він щороку виявляється вперше, а 

1 із 7 новонароджених є ураженим гестаційним ЦД [65, 141]. 

ЦД неспроста іменують «неінфекційною» епідемією ХХІ століття, адже  

кількість людей, що хворіють на нього, сягає у світі, за різними відомостями, 

від 170 млн до 366 млн людей. За прогнозами експертів, кількість пацієнтів 

буде невпинно зростати і до 2030 р. досягне близько 0,5 млрд. хворих, що 

складе близько 6,6 % населення Земної кулі. 

На 1 січня 2013 р. в Україні зареєстровано 1311335 осіб з ЦД, із них 

понад 8 тисяч дітей та підлітків. Хоча, як свідчить практика, число 

недіагностованих випадків діабету є більшим утричі [65, 141]. 

На даний момент існують різні класифікації діабету, та найбільш 

прийнятою є класифікація за етіологією виникнення. 

Цукровий діабет є ендокринною патологією, при якій страждають усі 

види обміну речовин, зокрема й вуглеводний обмін, а його ускладнення 

призводять до ранньої інвалідизації та високої смертності [122]. 

Цукровий діабет є одним із найпоширеніших захворювань метаболічного 

характеру порушень ендокринної системи [6, 61]. Незважаючи на те, що 

медицина значними кроками наблизилася до розуміння патоморфогенезу ЦД, 

це захворювання все ще залишається значною медико-соціальною проблемою 

сьогодення [105]. Так, у період з 2004 до 2009 рр. поширеність ЦД серед 

українців щорічно зростала на 4-6 %, а на сьогодні ця цифра досянула до 2,8 

млн хворих [105]. 

Маніфестація ЦД у дітей найчастіше проявляється в пубертатному віці. 

На сьогоднішній момент досить велика кількість досліджень вказує на те, що 



36 

 

такі гепатобіліарні ушкодження, як запалення, некроз, фіброз, стеатогепатоз, 

етіологічним фактором яких не був  алкоголь, є наслідками діабету. 

Також є дані, що в розвитку діабетичного ураження печінки не останню 

роль відіграє вплив окисного стресу [2, 3, 42, 148], наслідком якого може бути 

накопичення ліпідів у гепатоцитах. Ці відомості підтверджуються тим, що для 

корекції гепатопатій використовують антиоксидантну терапію [1, 8, 12, 78, 91]. 

Печінка виконує важливу роль у метаболізмі, оскільки вона не тільки 

бере участь у накопиченні та виділенні нутрієнтів [54, 57, 75], а й нейтралізує та 

елімінує різноманітні токсичні сполуки. Вона є біохімічною мінілабораторією 

всього організму, тому актуальним залишається питання дослідження її 

клітинної організації та морфологічних перетворень при дії різноманітних 

шкідливих чинників. 

Досить велика кількість наукової літератури присвячена вивченню 

морфофункціональних перетворень у печінці при дії багатьох захворювань [94, 

102, 111, 114, 126, 127], токсичних компонентів [4, 66, 68, 88, 100, 107], дії 

різноманітного спектру лікарських засобів [40, 76, 89, 112]. Проте більш 

важливою лептою на дослідницькій ниві є експериментальні моделі вивчення 

організації печінки в лабораторних тварин [64, 69], насамперед у щурів [43, 55, 

69, 73, 83]. 

За даними літературних джерел ЦД 1-го типу призводить до зниження 

глікоген-синтезуючої функції печінки, що морфологічно проявляється 

зменшенням кількості включень глікогену в гепатоцитах і зумовлена 

глюконеогенезом та недостатністю інсуліну [104]. 

Різні вчені досліджували морфологічні особливості печінки статевозрілих 

щурів у нормі та на різних етапах перебігу експериментального ЦД: [7, 73, 80, 

113, 119]. Вони вивчали морфологію печінки щурів у нормі, а також визначили 

вплив ЦД на всі структурні елементи печінки порівняно з нормою.  

Проценко Е. С. [104] та Данилова М. Л. [49], досліджуючи вплив 

гестаційного діабету на новонароджених, встановили, що підвищення синтезу 

фетального гемоглобіну, який характеризується підвищеною тропністю, як до 
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глюкози, так і до кисню, на тлі хронічної гіпоксії може призвести до розвитку 

органомегалії в основному за рахунок печінки та селезінки. Ацидоз та гіпоксія, 

які розвиваються при ЦД, сприяють накопиченню кислих продуктів обміну у 

тканинах, змінюючи баланс електролітів, що призводить до порушення 

тканинного дихання та внутрішньоклітинного набряку. А це, своєю чергою, 

відбивається на порушенні морфології внутрішньоклітинних структур печінки 

плода з гестаційним діабетом у матерів [104]. 

Так, при вивченні ультраструктурних змін печінки плодів і 

новонароджених, матері яких хворіли на ЦД [104], було виявлено дистрофічні 

зміни органел та порушення білково-синтезуючої функції, активацію 

катаболічних процесів різного ступеня важкості, що чітко корелює зі ступенем 

важкості ЦД матері. Зменшення кількості крист мітохондрій та їх 

дезорганізація, розширення перинуклеарного простору та порушення 

конденсації хроматину, розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної 

сітки, накопичення ліпідних гранул у цитоплазмі гепатоцитів, розширення 

просторів Діссе та жовчних капілярів є результатом впливу гестаційного 

діабету. 

Патологічні зміни під впливом ЦД найчастіше проявляються в судинах 

усіх органів людського організму як на ранніх, так і на пізніх стадіях розвитку. 

Основною причиною як смертності, так і втрати працездатності хворих на ЦД є 

діабетичні нефропатії, гепатопатії, ретинопатії, інсульти, інфаркти міокарду, 

ураження зорового аналізатора, шкіри та м’яких тканин хворих [11, 35, 36, 51, 

113, 172].  

У низці досліджень проілюстровано наслідки ЦД та його вплив на судини 

печінки, які включають у себе перенаповнення та дилятацію центральної вени й 

синусоїдів, які її оточують, активацію фагоцитозу клітин Купфера та ураження 

ендотеліоцитів [198]. В інших роботах дослідники вказують на фокальні 

інфільтрати навколо судин при моделюванні ЦД аллоксаном [150]. 

Багато дослідників вказує на появу глікогенової гепатопатії, як вплив 

неконтрольованої або погано контрольованої гіперглікемії на фоні розвитку 
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ЦД. Вона характеризується накопиченням глікогену в ядрах гепатоцитів і 

зменшенням його кількості в цитоплазмі та нерідко поєднується зі 

стеатогепатитом неалкогольного генезу. Часто спостерігається, що 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) при ЦД виникає без 

зловживання алкоголем та характеризується накопиченням у гепатоцитах 

ліпідних капель, що спричиняє їх жирове переродження [77]. 

Чимало дослідників звертається до теми цукрового діабету, оскільки вона 

є надзвичайно актуальною і сьогодні [35, 41, 210]. Для вивчення 

експериментального цукрового діабету використовувались різні моделі: 

аллоксанова [175, 176, 178], дексаметазонова [39], стрептозотоцинова [179, 195, 

214]. 

У печінці при моделюванні ЦД стрептозотоцином виникають 

різноманітні зміни. Під час гістологічного дослідження печінки щурів при ЦД І 

та ІІ типу [220, 152] виявляли дезорганізацію печінкової часточки, накопичення 

ліпідних включень у цитоплазмі гепатоцитів та дезорганізацію гребенів 

мітохондрій, запальні інфільтраційні зміни, що поєднуються з дифузною 

проліферацією клітин Купфера. 

Lucchesi A. N. [175] спостерігав при ЦД мікро- і макровезикулярну 

вакуолізацію гепатоцитів генералізованого та фокального характеру. Він 

зауважував і зміни запального характеру: запальні інфільтрати з різною 

інтенсивнітю у міжчасточкових судинах, а також навкруг тріади печінки, та 

зокрема фіброзуючі зміни.  

Підтверженням розвитку оксидативного стресу при ЦД є зміна рівня 

супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази. Підвищення рівня 

глюкози при експериментальному ЦД чітко корелює з утворенням вільних 

окисних радикалів, що поєднується відповідно з редукцією активності 

антиоксидантної системи, зокрема її ферментативної ланки: ензимів – 

супероксиддисмутази (SOD), каталази (САТ), глутатіонпероксидази (GSH-Px), 

окисної модифікації білків (ОМБ) [121, 175].  
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Активацію перокисного окислення ліпідів (ПОЛ) при ЦД І типу відзначає 

ряд авторів, зазначаючи його вплив на структурну перебудову мембран 

гепатоцитів, що призводить до порушення метаболізму в них [121]. Зміни 

антиоксидантного захисту, в кінцевому результаті, можуть призвести до 

діабетичної хронічної хвороби печінки та прогресування таких її ускладнень, як 

стеатогепатит, фіброз, цироз [175]. 

Основними маркерами встановлення патологічних змін у печінці є рівень 

активності показників цитолізу гепатоцитів АЛТ та АСТ [83, 100]. 

Елевація активності амінотрансфераз у більшості випадків призводить до 

звернення до гастроентерологів, зокрема гепатологів. Дуже часто високі 

показники печінкових трансаміназ можуть поєднуватися з іншими симптомами, 

такими, як жовтяниця, втома чи інший дискомфорт з боку шлунково-кишкового 

тракту, тому найчастіше ці хворі потребують невідкладної допомоги і 

госпіталізації. Встановлення причини патології печінки є важливою умовою 

для визначення прогресування названого захворювання, навіть після 

нормалізації їхнього рівня. Однією з таких причин може бути глікогенова 

гепатопатія при погано контрольованому ЦД 1 типу.  

На ранніх етапах розвитку ЦД харaктерним є підвищення активності 

сироваткових АЛТ і АСТ, та зростання тільки АЛТ при прогресуванні діабету 

[175, 180], без чітко корелюючих змін АСТ. Адже саме АЛТ є ферментом, який 

бере участь в утворенні глюкози з білків та жирів, а АСТ – фермент, що 

включається в цикл утворення глюкози та кетонів. Є дві форми цих ензимів – 

мітохондріальна та цитозольна.  

Неостанню роль для діагностики патологічного ураження печінки на 

догоспітальному етапі може відіграти і встановлення коефіцієнта «де Рітіса» – 

співвідношення АСТ/АЛТ. Уперше визначення цього показника провів лікар 

Фернанд де Рітіс, який застосував його для лабораторної діагностики 

захворювань печінки [138]. Саме АЛТ є печінковоспецифічним ферментом, що 

реагує насамперед при її морфофункціональних порушеннях, натомість АСТ є 

маркером серцево-судинних захворювань [50]. 
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Нормальний рівень коефіцієнта де Рітіса, за даними різних авторів, 

становить 0,91-1,75. Підвищення його рівня вказує на патологію серця та 

ураження кардіоміоцитів (>2), а зниження – про печінкову етіологію 

захворювання, руйнування мембран гепатоцитів (<1) [81, 125]. 

Однак варто зауважити, що хоч визначення рівня АСТ та АЛТ 

проводилося вже досить давно, проте його актуальність не втрачає своєї ролі і в 

сучасній медицині, адже чітко показує цитоліз гепатоцитів чи кардіоміоцитів 

навіть на доклінічній стадії захворювань, коли симптоми захворювань є 

неінформативними або зовсім відсутні. Це, звичайно, може вказувати на 

ступінь ураження і прогресування хвороби, а також на рівень ефективності 

лікувальної терапії [162].  

Одним із найважчих ускладнень, що виникають при ЦД, є жирова 

дистрофія печінки, яка виявляється у 10-24 % біоптатах печінки [41, 72].  

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) найчастіше трапляється в 

людей, що не вживають або вживають алкоголь у незначній кількості, та є 

однією з найпоширеніших причин ураження печінки. Поєднує в собі спектр 

захворювань від стеатозу та стеатогепатиту (стеатоз із приєднанням запального 

процесу) аж до некротичного ураження та цирозу печінки. 

Неалкогольний стеатогепатит (НСГ) є частим ускладненням і може 

асоціюватися із прогресуванням хвороби печінки. Основними факторами його 

виникнення є надмірна маса тіла та інсулінорезистентність, особливо при ЦД 2 

типу [166]. 

Як зазначають автори, НЖХП є важливою проблемою світового рівня, 

адже щороку продовжується зростання кількості хворих на ЦД та          

ожиріння [166]. 

Печінка відіграє основну роль у регуляції вуглеводного обміну. ЦД 

пов’язаний зі структурним і функціональним порушеннями печінки та синтезу 

глікогену, із впливом на ліпідний обмін. Адже саме в гепатоцитах синтезується 

та депонується глікоген як стратегічний запас енергії всього організму [143]. 
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Тривалий вплив гіперглікемії сприяє розвитку окисного стресу шляхом 

окислення глюкози, гліколізації білків, як наслідок – підвищене вироблення 

продуктів перокисного окислення ліпідів (зокрема малонового альдегіду) та 

відповідно значне зниження антиоксидантного захисту [192]. При цьому 

високий рівень глюкози у крові призводить до зниження таких основних 

антиоксидантних ферментів, як супероксиддисмутаза (СОД), каталази, 

глутатіонпероксидази. Значне підвищення продукування вільних радикалів та 

зменшенне їх виведення внаслідок порушення функції прооксидантних систем 

при ЦД може відіграти ключову роль у пошкодженні тканин, зокрема     

печінки [33, 215]. Порушення функції печінки завжди виникає в пацієнтів із ЦД 

особливо при неконтрольованому або погано контрольованому рівні глюкози 

[41, 142]. 

Сьогодні важливим для діагностики є імуногістохімічні методи 

визначення. Так, патофізіологія печінки має кілька шляхів регуляції, зокрема 

важливим шляхом впливу є цитокіни та several growth фактор. Еpidermal growth 

фактор, поліпептидний міоген, рецептори до тирозинкінази можуть відігравати 

важливу роль у регенерації та переродженні печінки [184, 190]. 

При ЦД зазнає змін також судинний компонент печінкової часточки 

внаслідок розвитку діабетичних мікроангіопатій. Низка вчених при ЦД 

спостерігали дилатацію судин портальної тріади та центральної вени, незначне 

розширення просвіту синусоїдів та перенаповнення їх кров’ю [187, 220]. 

У діабетичних щурів спостерігали: вакуолізацію цитоплазми гепатоцитів, 

зморщення їхніх ядер, поряд із пікнотичними ядрами, поодинокі некрози в 

перипортальній зоні [192, 195]. Незначні дегенеративні зміни гепатоцитів 

появляються вже на 2-гому тижні розвитку стрептозотоцинового ЦД [187, 220]. 

А локальні некротичні зміни більш характерні для ЦД, модельованого 

аллоксаном, що може бути зумовлено більш токсичним впливом його на 

печінку. 

Що ж стосується розмірів гепатоцитів та їхніх ядер, то дані літератури 

дещо різняться між собою. Так, учені [190] спостерігали набряклі та збільшені в 
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розмірах гепатоцити з вакуолізованою цитоплазмою та зморщеними ядрами. А 

інші дослідники відзначали зменшення об’єму гепатоцитів та їх ядер вже на 4 

тижні стрептозотоцинового ЦД [164]. Також науковці вказують на гідропічну 

та вакуольну дистрофію гепатоцитів при зменшенні площі їх цитоплазми на  

12-ому тижні перебігу стрептозотоцинового ЦД в щурів [128].  

Характерним при гіперглікемії є порушення ліпідного обміну, що 

морфологічно проявляється накопиченням включень ліпідів у цитоплазмі 

гепатоцитів [128]. Трапляються як поодинокі ліпідні краплі, так і розлите 

мікровезикулярне переродження – стеатоз гепатоцитів. Найчастіше 

стеатогепатозу зазнають гепатоцити перипортальної зони при алоксановому та 

стрептозотоциновому ЦД [128]. Ці зміни можуть бути проявом як 

недостатності інсуліну, так і підвищеного вмісту жирних кислот, унаслідок 

недостатності синтезу ліпопротеїнів у печінці, дефіциту аполіпопротеїну В, а 

також гіперліпідемією у крові особливо діабетичних мавп та щурів. 

Одні автори спостерігали фіброзні зміни навколо судин при ЦД [190], 

особливо навколо центральної вени. Інші автори спростовують ці дані, не 

знайшовши їм підтвердження у своїх дослідженнях [157]. 

Також цікавим є той факт, що при ЦД деякі науковці зазначають 

численні, великі за площею, двоядерні або одноядерні гепатоцити, що 

трактується ними як прояв їхньої регенерації. Поряд з тим знаходимо роботи, 

де вказується, що проліферація гепатоцитів та їх збільшення передує апоптозу 

гепатоцитів при стрептозотоциновому ЦД [191]. 

Відомі наукові праці, де описана глікогенова інфільтрація печінки в 

пацієнтів із ЦД. Автори зазначають, що такі зміни можуть бути результатом 

недостатності інсуліну та порушення глікогенсинтезуючої функції печінки 

внаслідок активації глюконеогенезу через підвищену активність 

глікогенсинтази, що призводить до депонування глікогену печінкою при ЦД. 

Поряд із тим деякі науковці вказують на зменшення вмісту глікогену в 

гепатоцитах, як наслідок порушення його синтезу, через дефект в активації 

глікогенсинтази [128, 220]. 
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Вказані розбіжності автори пояснюють різним рівнем глюкози та інсуліну 

в крові. На нашу думку, такі різні дані пов’язані з різними годинами забору 

матеріалу, оскільки відомо, що рівень глікогену може коливатися упродовж 

доби. 

Важливе значення в розвитку патологічних змін у гепатоцитах мають 

рецептори імунореактивності до епідермального фактору росту (EGFR) в 

гепатоцитах, імунореактивні зміни в яких залежать від розміщення гепатоцитів 

у межах печінкової часточки. Так, дистрофічні зміни та накопичення ліпідів 

при ЦД найбільше проявляються в гепатоцитах біля портальної тріади, які є 

найбільш чутливими до дaного EGFR [186]. Однак окремі автори також 

зазначають високий рівень імунореактивності до EGFR у гепатоцитах навколо 

центральної вени, пояснюючи цей факт впливом його на регенерацію 

гепатоцитів, що підтверджується наявністю великих двоядерних гепатоцитів у 

названій зоні [186]. 

Зазначимо, що досить часто при моделюванні ЦД дослідники 

спостерігають запальні зміни та фокальні некрози, особливо в ділянці 

портальних трактів, а також інтерстиціальний фіброз та вакуолізацію 

цитоплазми гепатоцитів [207]. 

У наш час особливої уваги заслуговує проблема лікування та діагностики 

жирової дистрофії печінки (ЖДП), що є одним із пізніх ускладнень ЦД 2-го 

типу [85, 124], при цьому, частка накопичення жиру в печінці сягає 5-10 %, а 

також порушується структурно-функціональний стан органу. Замикання 

патологічного кола інсулінорезистентності та гіперглікемії в кінцевому 

результаті призводить до прогресування ЖДП та ЦД [124, 174]. Таким чином, 

ЦД призводить до діабетичної гепатопатії, і навпаки – неалкогольна жирова 

хвороба печінки погіршує перебіг ЦД. Такий патологічний стан супроводжує в 

основному ЦД 2-го типу та метаболічний синдром. 

Також у патогенезі розвитку ЖДП не останню роль відіграють процеси 

ПОЛ мембран гепатоцитів та ендотеліоцитів, що своєю чергою призводить до 

ішемічного та гіпоксичного пошкодження паренхіми печінки [122]. 
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Значна гіперглікемія натще може бути зумовлена активацією 

глюконеогенезу в нічний період доби і, як наслідок, підвищеним виробленням 

глюкози печінкою [79]. Зафіксовані в літературі відомості підтверджують, що 

важливим значенням при діабеті є активація ПОЛ та зниження активності 

антиоксидантної системи організму при гіперглікемії внаслідок розвитку 

стресових реакцій [79]. 

Метаболічні розлади, що є наслідком ЦД, зокрема, обмін вуглеводів, 

призводять до порушення енергозабезпечення організму адже саме глюкоза є 

основним джерелом його енергії. Цей аспект є надзвичайно важливим, коли 

мова йде про дитячий організм, адже енергетичні потреби його є великими 

через посилений ріст та інтенсивні метаболічні процеси. Порушення 

енергетичного балансу при ЦД відбувається внаслідок підвищення анаеробного 

гліколізу та зниження аеробного. Такий дисбаланс посилюється при тривалій 

гіперглікемії [95]. 

Проведений аналіз наукової літератури показав, що морфофункціональні 

особливості будови печінки в нормі та при різних патологічних станах є 

достатньо добре висвітлені в літературі. Досить добре описані зміни в печінці 

статевозрілих щурів при стрептозотоциновому ЦД. Проте не має даних про 

використання кластеризації гепатоцитів щурів різного віку для встановлення 

різноманітності їхніх типів як у нормі, так і при ЦД, хоча в науковій літературі 

наводяться дані про різноманітні морфометричні параметри гепатоцитів в 

межах однієї печінкової часточки. Відсутні дані про кількісні зміни синусоїдів 

печінки в щурів різного віку за умов фізіологічної норми та при ЦД. 

Поза увагою вчених залишились вікові особливості морфофункціональних змін 

печінки при ЦД.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження 

Наукове дослідження проведено в «Навчально-науковій лабораторії 

морфологічного аналізу», «Центрі біоелементології» Івано-Франківського 

національного медичного університету та сертифікованій лабораторії «Діамеб». 

Дослідження проведене на 135 щурах самцях лінії Вістар   3-міс. (масою 

80-100 г), 12-міс. (180-220 г) та 24-міс. (320-330 г) віку, які були поділені на 3 

групи (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Поділ тварин на групи 

Групи тварин Термін спостереження, доби Кількість 
тварин 14 28 42 56 70 

1 Інтактна 
3-міс. 5 5 

12-міс. 5 5 
24-міс. 5 5 

2 ЕСЦД 
3-міс. 5 5 5 5 5 25 

12-міс. 5 5 5 5 5 25 
24-міс. 5 5 5 5 5 25 

3 Контроль 
3-міс. 3 3 3 3 3 15 

12-міс. 3 3 3 3 3 15 
24-міс. 3 3 3 3 3 15 

Всього  135 
 

Тваринам першої (інтактної, в нормі, за умов фізіологічної норми) групи 

не здійснювали ніяких маніпуляцій. Тваринам другої групи моделювали ЦД 

шляхом внутрішньоочеревинного однократного введення стрептозотоцину 

(виробник фірма «Sigma» (США)), який попередньо розводили в 0,1 М 

цитратному буфері (рН 4,5). Щурам 3-міс. віку доза стрептозотоцину складала 

7 мг/100 г маси тіла, 12-міс. – 6 мг/100 г маси тіла, а 24-міс. – 5 мг/100 г маси 

тіла [87]. У перші дві доби після моделювання ЦД, для попередження 

гіпоглікемічної коми, тварин годували великою кількістю солодкої їжі та 
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випоювали гіпертонічним розчином глюкози (10 %). Як відомо, стрептозотоцин 

при внутрішньоочеревинному введенні руйнує вибірково інсуліноцити 

підшлункової залози, що викликає інсулінемію та, як наслідок, розвиток 

гіпоглікемії в щурів. Починаючи із третьої доби, щурів переводили на 

стандартний режим харчування віварію з вільною кількістю рідини та їжі. 

Тваринам третьої (контрольної) групи вводили еквівалентну дозу цитратного 

буферу. Забір матеріалу проводили натще зранку на 14, 28, 56, 70 доби 

експериментального дослідження. Щоденно вранці натще контролювали рівень 

глюкози у краплі крові хвостової вени, використовуючи тест смужки 

глюкометра «Accu-Chek Active» («Roche Diagnostics GmbH»). Забір щурів 

проводили шляхом декапітації під ефірним наркозом. Перед декапітацією 

тварин зважували. Одразу ж забирали кров у пробірку для біохімічного аналізу. 

Печінку зважували та розділяли на шматочки для гістологічного, гістохімічного 

та електронномікроскопічного дослідження, а також для приготування 

гомогенату. 

Експерименти на щурах проводили з дотриманням усіх етичних вимог  та 

відповідно до положення Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 

що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 

1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» від 15 грудня 2009 року та наказів МОЗ 

України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. (експертний висновок 

комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», протокол № 104/18 від 25.10.2018 р.). 

 

2.2. Гістологічні, гістохімічні методи дослідження 

Для гістологічного вивчення печінку фіксували в розчині 10% 

нейтрального формаліну впродовж 14 діб. Виготовляли парафінові блоки 

відповіно до загальноприйнятих методик дослідження. Зрізи товщиною 5-8 мкм 

виготовляли на санному мікротомі та забарвлювали їх гематоксиліном і 

еозином, за Шабадашем для виявлення включень глікогену [5, 96].  
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Для вивчення включень ліпідів у гепатоцитах шматочки печінки 

фіксували в 10 % нейтральному формаліні, виготовляючи зрізи на 

заморожувальному мікротомі і забарвлюючи їх суданом III [5, 96]. 

Інтерпретацію одержаних результатів глікогену та ліпідів у гепатоцитах 

здійснювали за якісною характеристикою: відсутня (-), незначна (+), помірна 

(++) та виражена (+++) чисельність гранул глікогену та крапель ліпідів на 

мікрофотографіях гістологічних зрізів, що забарвлені за Шабадашем та суданом 

ІІІ відповідно. 

Огляд, опис та фотографування гістологічних препаратів проводили під 

світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) і  Leiсa DM 750 та за допомогою 

цифрової ССD – камери (Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-

SQ-NA). 

 

2.3. Визначення відносної маси печінки 

Після зважування тварин та печінки розраховували відносну масу печінки 

за формулою [129]: 

 

Мв = (Ма / Мт)х100                                                                                 (2.1), 

де Мв – маса печінки відносна, Ма – маса печінки абсолютна, Мт – маса 

тіла тварини. 

 

2.4. Електронномікроскопічний метод дослідження 

Забір матеріалу для електронномікроскопічного дослідження проводили 

відповідно до загальноприйнятих правил атравматичності та швидкості 

висікання. 

Шматочки печінки (1 мм3) упродовж 2 годин фіксували у 2 % розчині 

чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному буфері (рН 7,4). Перед дегідратацією 

матеріалу (почерговим зануренням у етиловому спирті зі зростаючою 

концентрацією) його промивали в 0,1 М фосфатному буфері (рН 7,4). 

Послідовно просякали в епоксидних смолах та абсолютному ацетоні в 
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належних співвідношеннях (по 1 годині). Наприкінці полімеризацію проводили 

при температурі +56°С протягом 24 год., попередньо заливши препарат чистою 

епоксидною смолою.  

Напівтонкі зрізи використовували з оглядово-орієнтувальною метою, а 

також для забарвлення їх поліхромним барвником у нашій модифікації, для 

виявлення гранул глікогену в гепатоцитах та вивчення структури печінкової 

тканини [16]. 

Зрізи, які одержали на ультрамікротомі Tesla BS-490, монтували на мідні 

бленди діаметром 1 мм. Їх контрастування здійснювали у 2 % розчині ураніл-

ацетату та 70° спирті, а також сумішшю Рейнольдса. Вивчення матеріалу 

здійснювали на електронному мікроскопі ПЭМ-125 К, виробник                  

«Selmi» (Україна), при прискорювальній напрузі 75 кВ. Електронні 

мікрофотографії оцифровували при збільшеннях від 4000 до 20000 разів. 

 

2.5. Біохімічні дослідження 

Рівень глюкози у крові (ммоль/л) визначали глюкозооксидантним методом 

у сертифікованій лабораторії «Центру біоелементології» Івано-Франківського 

національного медичного університету, застосовуючи реактиви виробника 

«ГЛЮКОЗА-ФКД» (Україна).  

Принцип методу ґрунтується на окисненні глюкози киснем повітря до 

глюкуронової кислоти і перекису водню (за наявності глюкозоксидази). У 

результаті взаємодії перекису водню з фенолом та 4-амінофеназолом 

утворюється хіномін, який визначається фотометрично. Для дослідження 

використовували плазму крові, яку отримували з цільної капілярної крові 

шляхом центрифугування при 2000 об/хв упродовж 10 хв. 

Рівень глікозильованого гемоглобіну (HBA1с, %) визначали в 

сертифікованій медичній лабораторії «Діамеб» (м. Івано-Франківськ). 

Відсотковий вміст глікозильованого гемоглобіну НbА1с у цільній крові 

вимірювали за допомогою діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c 

DIRECT», виробник PZ Cormay S.A. (Польща).  
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Дослідження активності АЛТ і АСТ (мкмоль/(год*мл) у сироватці крові 

та АЛТ і аспартатамінотрансферази АСТ (мкмоль/(год*г) в гомогенатах 

проводили в сертифікованій лабораторії «Центру біоелементології» Івано-

Франківського національного медичного університету за методом Райтмана-

Френкеля, використовуючи набір реактивів виробника – фірми-виробника 

«Філісіт-Діагностика» (Україна). Принцип методу ґрунтується на вимірюванні 

оптичної щільності 2,4 динітрофенілгідразонів 2- оксоглутарової та 

піровиноградної кислот у лужному середовищі. Оптична щільність реакційного 

розчину має прямо пропорційну залежність від рівня активності 

досліджуваного ферменту. 

Вивчення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) та 

аспартатамінотрансферази (АСТ) в гомогенатах печінки проводили аналогічно, 

як і в сироватці крові, попередньо виготовивши їх зі шматочків печінки [125]. 

Для одержання гомогенату печінку спершу багаторазово промивали 

охолодженим 0,9 % розчином натрію хлориду до досягнення нею блідо-

жовтого кольору. Після перфузії її подрібнювали ножицями у чашці Петрі, яка 

містилась на льоду. Гомогенізували одержану масу в середовищі тріс-буфер у 

співвідношенні 1:9 (на 1 г печінки 9 мл охолодженого буферу) та 

відфільтровували у пробірки для центрифугування. Центрифугування 

проводили при температурі 0±2°С упродовж 10 хв при 14000 об. Для 

дослідження використовували надосадову рідину, що забирали в окрему чисту 

пробірку. 

Коефіцієнт де Рітіса за результатами біохімічного аналізу крові 

вираховували за формулою [138]: 

 

Коефіцієнт де Рітіса = АСТ/АЛТ                                                         (2.2), 

де АСТ – активність аспартатамінотрансферази, АЛТ – активність 

аланінамінотрансферази.  
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2.6. Морфометричний аналіз із статистичним опрацюванням даних 

Морфометричне дослідження проводили на фотографіях гістологічних та 

гістохімічних зрізів (поле зору світлового мікроскопа МС 3000 (ТХР)) 

оцифровували ССD–камерою (Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-

NA-N-C-SQ-NA) та цифровою фотокамерою ToupCam (5.2M UHCCD C-Mount 

Sony із розширенням 1200х1600) і збережених у форматі tif.  

Структурні зміни  печінки (часточки) досліджували в нормі, та на кожний 

термін розвитку ЕСЦД, аналізуючи їх у 50 полях зору і визначаючи 

морфометричні параметри одноядерних гепатоцитів печінкової часточки щурів 

Використовували такі методи статистичного аналізу [94, 173]:  

1) кластерний аналіз одноядерних гепатоцитів різних зон печінкової 

часточки (метод ієрархічної деревоподібної кластеризації Уорда (Ward’s 

method) та метод К-means;  

Алгоритм досліджуваних методик. Для початку вимірювали всі 

одноядерні гепатоцити, що містилися в межах однієї печінкової часточки 

(площу профілю гепатоцитів (Area cell.), площу профілю ядер гепатоцитів (Area 

nucl.), та ЯЦС (N/C)) і вказували належність до різних зон печінкової часточки 

(центральної, проміжної та периферичної). Перед застосуванням процедури 

ієрархічної кластеризації всі характеристики стандартизовували (від кожного 

вибіркового значення віднімалося їх середнє значення і різниця ділилася на 

вибіркове стандартне відхилення). Кластеризація (поділ на кластери) 

проводилася в кілька етапів. На першому етапі кожен гепатоцит утворює 

окремий кластер (кластер першого рівня). Спочатку знаходили матрицю 

відстаней (використовували евклідову метрику) між кожними двома 

кластерами (гепатоцитами). Далі два найближчих кластери об’єднували в один 

кластер (другого рівня) і обчислювали відстані від одержаного кластера до всіх 

інших кластерів. Тут використовували метод Уорда. Описана процедура 

кластеризації повторювалася, поки всі гепатоцити не об’єдналися в один 

кластер. Графічно процедура кластеризації зображалася у вигляді дендрограми. 

Горизонтальні лінії об’єднували кластери, а довжина вертикальної лінії 
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дорівнює відстані, на якій об’єднуються відповідні кластери. Порівнюючи ці 

відстані, знаходили рівень, коли відстані стають порівняно великими, і 

вирішували, на скільки кластерів слід поділити всю сукупність гепатоцитів. 

Сам поділ на вибрану кількість кластерів здійснювали з допомогою методу     

К-середніх кластерного аналізу. Цей метод базується на мінімізації суми 

квадратів відстаней між кожним спостереженням (гепатоцитом) та центром 

його кластера.  

Для порівняння середніх значень (стандартизованих величин між різними 

кластерами та контрольними показниками) використовували t-критерій. 

Щоразу, коли одержували p-value (p) < 0,05, стверджували про статистичну 

достовірність різниці між заданими показниками.  

2) порівняння розподілів (% вміст) кластерів у кожній зоні (центральній, 

проміжній та периферичній) печінкової часточки в різних вікових категоріях  

(3-, 12-, 24-міс. тварин) проводили, використовуючи критерій Хі-квадрат 

аналізу таблиць спряженості. Критерій Пірсона вказує на належність цього 

кластеру до тієї чи іншої зони у % відношенні. Також % вміст кластерів 

гепатоцитів визначали на кожен термін ЕСЦД. 

Для порівняння середніх значень стандартизованих характеристик між 

кластерами в кожній групі застосовано t-критерій Стьюдента для незалежних 

вибірок.  

Аналіз зв’язку між такими категоріальними характеристиками, як вік 

тварини, локалізація проби, кластер, до якого належить ця проба, здійснювався 

з допомогою критерію Хі-квадрат незалежності. 

Кожного разу, коли p-value<0,05, стверджуємо про наявність зв'язку. 

Використовували процедуру chi-test програмного середовища статистичних 

обчислень R (R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL 

http://www.R-project.org/). На наявність зв'язку між належністю гепатоцитів до 

виділених кластерів та її локалізацією в печінковій часточці вказує Pearson's 

Chi-squared test (p <0,05).  
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Визначення метричних характеристик гепатоцитів і капілярів проводили 

із застосуванням програмного забезпечення NIH USA «Image J» (США), у 

ручному режимі, враховуючи збільшення [160, 196, 201, 219]. Визначали 

показники площі профільного поля гепатоцитів, а також їхніх ядер, ядерно-

цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС) (відношення площі профільного поля 

ядра до площі цитоплазми). Також вимірювали площу профільного поля 

капілярів, їхньої стінки і просвіту. 

Показники, величини, параметри як у тексті, так і в таблицях подані 

таким чином: M – вибіркове середнє, m – стандартна похибка (відхилення) 

середнього, n – об'єм вибірки, р – досягнутий рівень статистичної вірогідності. 

Гранично допустимим рівнем значущості критеріїв перевірки 

статистичних гіпотез вибрано 0,05. Таким чином, стверджується про наявність 

відмінностей чи зв’язку тоді, коли в результаті застосування статистичних 

критеріїв одержуємо p-value (p) < 0,05. 

3) комп'ютерне опрацювання всіх інших параметрів та даних проводилося 

за допомогою пакету статистичного аналізу STATISTICA (StatSoft, Inc. (2010), 

STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.). 

Статистичне дослідження проводили з консультацією кандидата фізико-

математичних наук, доцента кафедри математичного і функціонального аналізу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Осипчука ММ.  

 

Результати розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, винахідники; Державний 

вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 

університет», власник. Cпосіб виявлення включень глікогену у напівтонких 

зрізах гепатоцитів печінки. Патент України № 130605, 2018 гр. 26 [16]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПЕЧІНКИ 

 

3.1. Макро-мікроскопічна будова печінки статевозрілих щурів 

Будова печінки 12-міс. щурів за умов фізіологічної норми (в нормі) є 

подібною до людської. Вона розміщується у правій печінковій пазусі і ззовні 

покрита волокнистою сполучнотканинною оболонкою – глісcоновою капсулою. 

Однак слід вказати і деякі особливості її будови. Печінка щурів складається з 

шести часток (правої і лівої бічних та присередніх, додаткової і хвостової) і, на 

відміну від печінки людини, не має жовчного міхура.  

У воротах печінки ворітна вена та печінкова артерія галузяться до 

часточкових судин, які згодом, у свою чергу – до навколочасточкових. У ділянці 

печінкових тріад ці судини розгалужуються до синусоїдів, які радіально 

сходяться до центральної вени. Останні, зливаючись, утворюють підчасточкові, 

а далі формуються субсегментарні вени, кінцевою ланкою яких є печінкові 

вени, що впадають у нижню порожнисту вену. Радіально від ворітної тріади до 

центральної вени простягаються печінкові пластинки (перекладки), що мають 

класичну будову (рис. 3.1). Характерною особливістю будови класичної 

печінкової часточки щура є невелика кількість сполучної тканини навколо 

ворітних тріад. Печінкова тріада представлена міжчасточковими веною та 

артерією, а також жовчною протокою. Іноді у складі ворітної тріади 

диференціюються 2 жовчні протоки, 1-2 лімфатичні судини.  

Міжчасточкова артерія є артерією м’язового типу. Міжчасточкова вена має 

широкий просвіт, що зсередини обмежений тільки шаром ендотеліальних 

клітин, розміщених на базальній мембрані, особливістю її є відсутність 

гладком’язових клітин. Міжчасточкова жовчна протока, у кількості однієї-двох, 

теж завжди є в складі портальної тріади, а її стінка утворена одношаровим 

кубоїдним епітелієм, розміщеним на базальній мембрані між прошарками 

сполучної тканини ворітних трактів. 
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Рис. 3.1. Гістоструктура класичної печінкової часточки інтактного 12-міс. 

щура. Забарвленя гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: х 200. 

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – тріада печінки, 3 – печінкова 

пластинка, 4 – синусоїд. 

 
Рис. 3.2. Розподіл гранул глікогену в різних зонах класичної печінкової 

часточки інтактного 12-міс. щура. Забарвлення за Шабадашем. 

Мікрофотографія. Зб.: х 400. 

Позначення: 1 – гранули глікогену, 2 – тріада; 3 – синусоїдний капіляр. 



55 

 

Центральна вена – це вена волокнистого типу, що розташована в 

центральній частині печінкової часточки та має тільки один шар ендотеліальних 

клітин, які розміщених на базальній мембрані. У неї впадають синусоїди від 

портальних трактів, тому кров у печінковій часточці здійснює рух із периферії 

до центру часточки. 

Синусоїдні капіляри 12-міс. щурів мають такі морфометричні 

характеристики: площу – (53,13±1,18) мкм2, площу просвіту –            

(33,71±0,52) мкм2, площу стінки – (22,40±0,29) мкм2.  

Полігональної форми гепатоцити щурів є переважно одноядерними 

клітинами, рідше – двоядерними та містять одне чи два ядерця, або більше (див. 

рис. 3.1-3.2).  

При дослідженні гістологічних препаратів печінки 12-міс. щурів, як і в 

людини, у полігональній часточці розрізняють три зони: центральну (ІІІ зона), 

яка містить гепатоцити, розташовані навколо центральної вени; периферичну    

(І зона), яка знаходиться біля ворітної тріади, та проміжну (ІІ зона), яка 

локалізується між ними (див. рис. 3.1). На напівтонких зрізах, забарвлених 

поліхромним барвником, та гістологічних зрізах, забарвлених за Шабадашем, 

цитоплазма гепатоцитів ІІІ-ї зони містить найбільшу кількість глікогену 

(рис. 3.3). При цьому, гранули останнього розташовуються по всій цитоплазмі 

клітини у вигляді скупчень, а гепатоцити І зони містять значно меншу кількість 

гранул глікогену, які візуалізуються в периферійних відділах цитоплазми (див. 

рис. 3.3). 

Аналізуючи гістологічні мікрофотографії, ми побачили, що в печінковій 

часточці за ходом печінкової пластинки від центральної вени до ворітної тріади 

гепатоцити є різними за площею ядер та площею клітин. Враховуючи це, нами 

було прийняте рішення виконати кількісний аналіз гепатоцитів різних зон 

печінкової частки з урахуванням морфометрії тільки одноядерних клітин. 

Проаналізувавши дані дослідження для чистоти експерименту спочатку було 

здійснено аналіз викидів за допомогою пакету mvoutlier програмного 

середовища R (рис. 3.4). Методом ієрархічної деревоподібної кластеризації 
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Варда отримано дендрограму, та на відстані 100 вибрано 3 кластери (С) клітин 

для аналізу (рис. 3.5). 

 

 

 
Рис. 3.3. Розподіл гранул глікогену в гепатоцитах клаcичної печінкової 

часточки 12-міс. щурів у нормі. Забарвлення: за Шабадашем (а), напівтонкі 

зрізи забарвлені поліхромним барвником (б). Зб.: а) х 400 б) х 1000.  

Позначення: 1 – центральна вена; 2 – гранули глікогену; 3 – ядро 

гепатоцита; 4 – еритроцити у просвіті синусоїда. 

б 
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Рис. 3.4 Аналіз викидів сукупних даних, що не попадають у вибірку та 

розміщені надто далеко від центру. 
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Рис. 3.5. Дендрограма сукупності гепатоцитів часточки печінки 12-міс. 

щура (метод деревоподібної кластеризації Варда). 
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Гепатоцити С1 мають найбільшу площу клітини і ядра та мале ЯЦС, а     

С3 – характеризуються малою площею клітини, великою площею ядра та 

найбільшим ЯЦС (табл. 3.1, рис. 3.6). Гепатоцити С2 – це середні за площею 

клітини з малим ядром та малим ЯЦС (див. табл. 3.1, рис. 3.6).  

Таблиця 3.1 

Описові характеристики кластерів гепатоцитів 12-місячних щурів 

Кластери Площа 
гепатоцитів (мкм2) 

Площа ядер 
гепатоцитів (мкм2) ЯЦС 

С1 291,45±42,95*§ 56,23±8,28*§ 0,25±0, 05§ 
С2 217,65±34,51*# 39,83±6,01* 0,23±0,03# 
С3 173,79±35,96#§ 44,02±8,81§ 0,34±0,05#§ 

Примітки:  
1) вірогідна різниця між С1 і С2 *p<0,05;  
2) вірогідна різниця між С2 і С3 #p<0,05; 
3) вірогідна різниця між С1 і С3 § р<0,05. 
 

 
Рис. 3.6  Графік внутрішньокластерних середніх значень 

стандартизованих характеристик гепатоцитів 12-міс. щурів у нормі. 

Позначення: Аrea Cell. – площа гепатоцита, Area Nucl. – площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  

Plot of Means for Each Cluster
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Попарне співвідношення показало, що кластери статистично вірогідно 

відрізняються між собою за площею гепатоцитів та їхніх ядер. Тільки 

співвідношення ЯЦС у С1 та С2 вірогідно не відрізняється (див. табл. 3.1).  

Одержані кластери при цьому не перекриваються між собою, що вказує 

на правильність вибраної характеристики під час іхного розподілу (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.7. Струкурний розподіл кластерів відносно площі ядра та площі 

клітини (а), площі клітини до ЯЦС (б) в 12-міс. щурів. 

Позначення: Аrea Cell. – площа гепатоцита, Area Nucl. – площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  

 

Враховуючи зони, у яких проводились виміри клітин, ми проаналізували 

вміст кластерів у них, перевіривши гіпотезу про наявність зв’язків за 

допомогою критерію Хі-квадрат незалежності. Використовували процедуру chi-

test програмного середовища статистичних обчислень R. Pearson's Chi-squared 

test (p<0,05) показано, що є зв'язок між належністю клітини до виділених 

кластерів та її локалізацією в печінковій часточці. На основі аналізу вмісту 

кластерів гепатоцитів у класичній печінковій часточці встановлено, що 

найбільша частка припадає на С3 (45,68 %), а найменша на С1 (21,62 %), С2 

становить 32,71 %. При цьому, виявлено, що гепатоцити С1 локалізуються 

переважно в периферичній зоні, С2 і С3 переважають у центральній зоні, а 

також проміжній (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Спряженість частот відносно локалізації кластеру клітин у класичній 

печінковій часточці 12-місячних щурів 

Зони печінкової часточки C 1 C 2 C 3 
Центральна зона 10,28% 42,06% 47,66% 
Периферична зона 23,27% 32,70% 44,03% 
Проміжна зона 35,22% 20,13% 44,65% 
Усі зони 21,32% 32,71% 45,68% 

 

На ультраструктурному рівні гепатоцити характеризуються типовою 

будовою. Біліарні поверхні двох-трьох гепатоцитів містять мікроворсинки і 

обмежують жовчний капіляр (рис. 3.8 а). Суміжні гепатоцити контактують між 

собою щільними сполученнями, десмосомами. Васкулярна поверхня 

плазмолеми гепатоцита містить мікроворсинки, випини та обмежує 

навколосинусоїдний просвіт (простір Діссе), розташований між стінкою 

синусоїдного капіляра та гепатоцитами печінкових пластинок. В останньому 

відзначаються жиронакопичувальні клітини Іто (містять ліпідні краплі), 

поодинокі фібробласти. У центрі гепатоцита розміщується круглої форми ядро з 

чіткими контурами (рис. 3.9).  

Гранули евхроматину рівномірно розсіяні по всій  каріоплазмі, натомість 

гетерохроматин локалізується біля внутрішньої поверхні ядерної оболонки. У 

гепатоцитах спостерігається велика кількість овальної або округлої форми 

мітохондрій з матриксом помірної і високої електронно-оптичної щільності та 

чітко контурованими кристами. На контактній поверхні гепатоцита 

візуалізуються десмосоми, щільні та щілинні контакти. 

Жовчовивідний апарат починається жовчними капілярами (канальцями), 

стінка яких утворена біліарними поверхнями 2-3-ох гепатоцитів, з'єднаних 

складними міжклітинними сполученнями – щільним замикальним сполученням 

(zona occludens), a на деякій відстані пояском злипання (zona adherens), що 

закінчується десмосомами. Зрідка виявляються і пальцеподібні міжклітинні 

сполучення, які в подальшому збираються в холангіоли, а ті – у короткі жовчні 
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протоки Герінга, що з однієї сторони обмежені гепатоцитами, а з іншої – 

епітеліоцитами жовчних проток. У ділянках портальних тріад будова 

завершується міжчасточковою жовчною протокою, стінка якої утворена 

кубоїдними епітеліоцитами, розташованими на базальній мембрані (рис. 3.8 б). 

Що більша площа протоки, то вищою в ній є висота епітелію. 

 
Рис. 3.8. Просвіт жовчного капіляра (а) та міжчасточкової жовчної 

протоки (б) 12-міс. інтактного щура. Електронні мікрофотографії. Зб.:                 

а) х 12000, б) х 4800.  

Позначення: 1 – просвіт жовчного капіляра, 2 – мікроворсинки 

гепатоцитів, 3 – ядро епітеліоцита, 4 – ядро гепатоцита. 

 

У цитоплазмі гепатоцитів (переважно периферичної зони) між 

мітохондріями візуалізуються паралельно розташовані цистерни гранулярної 

(ГЕС) ендоплазматичної сітки, на поверхні яких прикріплена велика кількість 

рибосом, та цистерни гладкої ендоплазматичної сітки (ГлЕС), які на поперечних 

зрізах мають вигляд мішечків (див. рис. 3.9 б). 

Цитоплазма гепатоцитів у нормі містить дифузно розміщені гранули глікогену, 

які, в основному, утворють розетки (альфа гранули) (див. рис. 3.9 а). Комплекс 



62 

 

Гольджі має типову локалізацію (біля ядра) і утворений диктіосомами, і світлими 

пухирцями (див. рис. 3.9 а), біля нього інколи спостерігаються первинні лізосоми. 

 

 

 
Рис. 3.9. Ультраструктура гепатоцитів у нормі. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х 8000, б) х 6400. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – ядерце, 3 – гранули глікогену, 4 – 

мітохондрії, 5 – ГЕС, 6 – просвіт жовчного канальця, 7 – ГлЕС, 8 – комплекс 

Гольджі. 
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Нами встановлені ультраструктурні особливості будови гепатоцитів у І і 

IIІ зонах класичної печінкової часточки. Так, гепатоцити ІІІ зони мають добре 

розвинені цистерни ГлЕС і велику кількість гранул глікогену, що розсіяні по 

всій цитоплазмі клітини (див. рис. 3.9 а). У гепатоцитах І зони візуалізується 

багато мітохондрій, ГЕС і ГлЕС (див. рис. 3.9 б).  

Мітохондрії є досить різними за будовою. Одні з них мають помірної 

щільності матрикс і щільно упаковані кристи, інші – пониженої щільності 

матрикс і периферійно розташовані кристи, треті – електронно-щільні з чітко 

диференційованими кристами. Жовчні капіляри є більш широкі в центральній 

зоні, порівняно з периферичною.  

Просвіт синусоїда обмежений видовженої форми ендотеліоцитами та 

зірчастими макрофагоцитами (рис. 3.10). Перші містять ядро, обернене в 

просвіт синусоїдів з дифузно локалізованими гранулами евхромату і 

периферійно розташованим гетерохроматином. Цитоплазма містить нечисленні 

мітохондрії із дрібними кристами. Комплекс Гольджі, ГЕС та ГлЕС мають 

типову будову та розташовані в навколоядерній зоні. Цитоплазма периферійних 

відділів ендотеліоцитів заповнена мікропіноцитозними пухирцями та містить 

фенестри і пори. У просвіті синусоїдів спостерігаються поодинокі еритроцити 

(див. рис. 3.10 б). 

Цитоплазма зірчастих макрофагоцитів містить первинні і вторинні 

лізосоми, звичайної будови мітохондрії (див. рис. 3.10 б). Ядра цих клітин 

мають одне, рідше два ядерця. У цитоплазмі виявляється різного ступеня 

осміофілії фагоцитований матеріал. У просторах Діссе простежуються 

клітини Іто, які частіше виявляються біля центральної вени. Характерною 

їхньою ознакою є підвищеної щільності цитоплазма та жирові краплі в ній. 

Ядра цих клітин також електронно-щільні з переважанням гетерохроматину.  

 



64 

 

 
Рис. 3.10. Ультраструктура стінки синусоїдного капіляра 12-міс. щура, 

просвіт якого обмежений ендотеліоцитом (а) та зірчастим макрофагоцитом (б). 

Електронограми. Зб.: а) х8000, б) х6400. 

Позначення: 1 – навколосинусоїдний простір, 2 – просвіт капіляра, 3 – 

ядро ендотеліоцита, 4 – ядро гепатоцита, 5 – лізосома, 6 – мітохондрія, 7 – ядро 

зірчастого макрофагоцита, 8 – цитоплазма ендотеліоцита, 9 – пора, 10 – 

еритроцит. 

 

3.2. Особливості морфологічної будови печінки 3-місячних щурів 

Гістоструктура класичної часточки печінки інтактних 3-міс. щурів є 

подібною до печінки 12-міс. тварин. У ній також візуалізуються три зони: 

периферична зона, яка розташовується навколо печінкової тріади; проміжна 

зона; центральна, або центролобулярна зона, яка локалізується навколо 

центральної вени.  

На напівтонких зрізах, забарвлених поліхромним барвником, і 

гістологічних зрізах, забарвлених за Шабадашем, простежується рівномірне та 

значне заповнення гепатоцитів різних зон гранулами глікогену (рис. 3.11), а у 

12-міс. щурів ці включення переважають у центральній зоні.  
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Рис. 3.11. Гістоструктура часточки печінки 3-міс. щура. Забарвлення за 

Шабадашем. Мікрофотографія. Зб.: х200. 

Позначення: 1 – печінкова тріада, 2 – центральна вена, 3 – глікоген. 

 

 
Рис. 3.12. Кровопостачання печінки інтактного 3-міс. щура. Забарвлення 

трихром за Массоном (а, б). Мікрофотографії.  Зб.: а), б) х400. 

Позначення: 1 – центральна вена, 2  – синусоїд, 3 – печінкова тріада. 
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У периферичній зоні розміщена печінкова тріада (рис. 3.12): 

міжчасточкова артерія, вена та жовчна протока, а також 1-2 лімфатичних 

капіляри, які, як і у 12-міс. щурів, оточені незначними прошарками пухкої 

сполучної тканини. Площа синусоїдних капілярів, порівняно з 12-міс. щурами, є 

вірогідно більшою і становить (60,12±1,12) мкм2 (р=0,01835). При цьому, площа 

просвіту є вірогідно більшою, ніж у 12-міс. щурів і становить – (38,51±21,61) мкм2 

(р=0,04189), а площа стінки статистично значуще не відрізняється і має 

(21,61±0,38) мкм2 (р=0,3524).  

Як і у 12-міс. щурів, при морфометричному аналізі гепатоцитів різних зон 

класичної печінкової часточки для чистоти експерименту спочатку було 

здійснено аналіз викидів за допомогою пакету mvoutlier програмного 

середовища R (рис. 3.13).  

Потім методом ієрархічної деревоподібної кластеризації Варда отримано 

дендрограму та на відстані 80 вибрано 3 кластери клітин для аналізу (рис. 3.14).  

 

 
Рис. 3.13. Аналіз викидів сукупності, що надто далеко розміщені від 

центру вибірки та не попадають у неї. 
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Рис. 3.14. Дендрограма сукупності гепатоцитів часточки печінки 3-міс. 

щура (метод деревоподібної кластеризації Варда). 

 

Порівнюючи різні кластери гепатоцитів 3-міс. і 12-міс. щурів, зазначимо, 

що С1 у двох вікових групах за своєю морфометричною характеристикою 

майже не відрізняється, а С2 і С3 різняться між собою (табл. 3.3, рис. 3.15). 

Площа ядра гепатоцитів С2 3-міс. щурів є достовірно більшою, порівняно з 12-

міс. тваринами, внаслідок чого ЯЦС у них серед усіх кластерів є найбільшим. У 

С3 3-міс. щурів площа ядра є вірогідно меншою, порівняно з 12-міс. тваринами, 

тому і ЯЦС є вірогідно меншим. У цілому площа гепатоцитів усіх кластерів 3-

міс. тварин є вірогідно меншою, порівняно з 12-міс. щурами (див. табл. 3.3, див. 

рис. 3.15). 

Попарне співвідношення показало, що кластери статистично достовірно 

відрізняються між собою (р<0,05) за площею гепатоцитів та їхніх ядер (див. 

рис. 3.15). Тільки співвідношення ЯЦС у С1 та С3 (див. табл. 3.3) відрізняється 

не достовірно (p>0,05).  

Характерним є також те, що ці кластери знаходяться рівновіддалено від 

центру кластерів (середнього значення стандартизованих характеристик) та не 

перекриваються між собою, тобто вони є різними, а отже, вибір методу 

кластеризації та кількості кластерів є адекватним (рис.3.16). 
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Таблиця 3.3 

Описові характеристики кластерів гепатоцитів 3-місячних щурів 

Кластери 
 

Площа гепатоцитів 
(мкм2) 

Площа ядер гепатоцитів 
 (мкм2) ЯЦС 

С1 248,69±27,15*§ 50,99±6,18§ 0,26±0,03* 
С2 198,77±26,70*#£ 52,97±6,77#£ 0,37±0,04*#£ 
С3 169,57±27,27#§£ 35,29±5,13#§£ 0,27±0,05#£ 

Примітки:  

1) вірогідна різниця між С1 і С2 *p<0,05;  

2) вірогідна різниця між С2 і С3 #p<0,05; 

3) вірогідна різниця між С1 і С3 § р<0,05; 

4) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 3-міс. і 

12-міс. тварин £ р<0,05. 

 

 
 

Рис. 3.15. Графік внутрішньокластерних середніх значень 

стандартизованих характеристик гепатоцитів 3-міс. щурів у нормі. 

Позначення: Аrea Cell. площа гепатоцита, Area Nucl - площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  
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Рис. 3.16. Розподіл кластерів відносно площі клітини та площі ядра та 

відносно площі ядра та ЯЦС. 

Позначення: Аrea Cell. – площа гепатоцита, Area Nucl. – площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  

 

Враховуючи зони, в яких проводились виміри клітин, ми проаналізували 

вміст кластерів у них, перевіривши гіпотезу про наявність зв'язків за 

допомогою критерію Хі-квадрат незалежності. Так, гепатоцити С1 

локалізуються переважно у периферичній зоні (48,20 %), С3 – у центральній 

зоні (50,00 %), і С2 – у проміжній зоні (38,79 %) (табл. 3.4). При цьому слід 

зазначити, що найбільшу частку складають гепатоцити С1, а найменшу – С2, 

натомість у 12-міс. щурів гепатоцити С1 складають найменшу частку, а С3 – 

найбільшу (див. табл. 3.2, 3.4). Такий перерозподіл кластерів з віком, очевидно, 

пов’язаний із різними функціями гепатоцитів цих кластерів. 

При електронномікроскопічному дослідженні встановлено, що 

гепатоцити 3-міс. і 12-міс. щурів мають подібну будову. У центрі клітини 

розташоване одне або два ядра з 1-2 ядерцями. Ядро містить деконденсований 

евхроматин, гранули якого рівномірно розподілені в каріоплазмі, на відміну від 

маргінальної локалізації гетерохроматину. У цитоплазмі гепатоцитів 

нестатевозрілих тварин на відміну від статевозрілих простежується велика 
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кількість округлої форми мітохондрій. Одні з них мають матрикс помірної 

електронно-оптичної щільності і чітко виражені кристи, інші – з матриксом 

підвищеної електронно-оптичної щільності та численними кристами (молоді 

мітохондрії). Можна також помітити поодинокі лізосоми. Біля ядра 

розташовується комплекс Гольджі, який складається з диктіосом і пухирців. 

У гепатоцитах, розташованих навколо ворітної тріади, у цитоплазмі, в 

основному, є добре розвинена ГЕС (рис. 3.17). На її цистернах прикріплена 

численна кількість рибосом, деякі з них візуалізуються в міжцистерновій 

гіалоплазмі у вигляді полісомальних розеток. Також у цих клітинах 

візуалізуються дифузно розташовані гранули глікогену, які подекуди 

утворюють розетки (альфа-гранули). Дуже часто виявляємо двоядерні 

гепатоцити, що перебувають у стані поділу та містять у ядрі ядерця петлястої 

форми.  

Таблиця 3.4 

Спряженість частот (відносно локалізації клітин та кластерів) у 

класичній печінковій часточці 3-місячних щурів 

Зони печінкової часточки C 1 C 2 C 3 
Центральна зона 22,34 % 27,66 % 50,00 % 
Периферична зона 48,20 % 23,74 % 28,06 % 
Проміжна зона 36,21 % 38,79 % 25,00 % 
Усі зони 37,25 % 29,80 % 32,95 % 

 

Особливістю субмікроскопічної будови гепатоцитів центральної зони 

печінки 3-міс. щурів є наявність в цитоплазмі є великої кількісті гранул 

глікогену, число яких значно перевищує їх кількість у статевозрілих щурів, які 

виповнюють цитоплазму навколо ядра, витісняючи інші органели на 

периферію, а також поодинокі дрібні ліпідні включення. 

Гепатоцити проміжної зони відрізняються від інших наявністю великої  

кількості мітохондрій і цистерн ГЕС. Хоча будова інших структурних органел є 

такою ж. 
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Рис. 3.17. Ультраструктурна будова гепатоцита 3-міс. інтактного щура. 

Електронограма. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – включення глікогену, 3 – мітохондрія, 4 – ГЕС.  

 

Слід зазначити, що в інтактних 3-міс. щурів, на відміну від статевозрілих 

тварин, на ультраструктурному рівні зустрічаються світлі та темні гепатоцити 

(рис. 3.18), що мають деякі відмінності в будові. Так, перші –  характеризуються 

підвищеною електронно-оптичною щільністю цитоплазми та дещо 

просвітленим матриксом органел (мітохондрії, ядро). Другі – мають помірної 

щільності цитоплазму, ядра з маргінально розташованим хроматином. У 

гепатоцитах спостерігаються дрібні та великі мітохондрії з чітко контурованими 

кристами ламелярного і везикулярного типів.  

На біліарному полюсі гепатоцитів плазмолема утворює мікроворсинки та 

обмежовує щілиноподібний жовчний каналець. З’єднання двох сусідніх 

гепатоцитів відбувається за допомогою пальцеподібних сполучень, щільних 

контактів, демосом (див. рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Темний(а) та світлий гепатоцит(б) 3-міс. інтактного щура. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х9600, б) х8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – пальцеподібне сполучення, 4 – 

щілиноподібне замок сполучення, 5 – комплекс Гольджі, 6 – ГлЕС, 7 – лізосома, 

8 - мультивезикулярне тільце. 

 

Синусоїдна поверхня гепатоцитів містить випинання й мікроворсинки в 

навколосинусоїдний простір Діссе, утворений васкулярними поверхнями 

гепатоцитів та стінками синусоїдних капілярів. Стінка синусоїда утворена 

ендотеліоцитами видовженої форми, які мають ядровмісну та периферичну 

зони, та зірчастими макрофагоцитами (рис. 3.19). Базальна мембрана є 

несуцільною та містить пори. Цитоплазма ендотеліоцитів біля ядра містить 

незначну кількість мітохондрій, комплекс Гольджі, ГЕС з типовою будовою та 

розміщенням, а периферійні відділи заповнені мікропіноцитозними пухирцями.  

Зірчасті макрофагоцити містять первинні і вторинні лізосоми, поодинокі 

мітохондрії та ядро овальної форми з маргінально розташованим 

гетерохроматином.  
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Рис. 3.19. Ендотеліоцит (а) та зірчастий макрофагоцит (б) у стінці 

синусоїдів 3-міс. інтактного щура. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х4000, б) 

х4800.  

Позначення: 1 – зірчастий макрофагоцит, 2 – ендотеліоцит, 3 – еритроцити 

у просвіті капіляра, 4 – пора, 5 – навколосинусоїдний простір. 

 

Клітини Іто мають таку ж будову та локалізацію, як і у 12-міс. щурів. При 

ультрамікроскопічному дослідженні синусоїдних капілярів печінки 

відзначаються поодинокі Рit-клітини, що мають типову будову.  

 

3.3. Особливості морфологічної будови печінки 24-місячних щурів 

Гістоструктура класичної печінкової часточки інтактних 24-міс. щурів є 

більш схожою з 12-міс. щурами. Особливістю її будови є незначне розростання 

сполучної тканини навколо портальних трактів (рис. 3.20) та нерівномірне 

накопичення гранул глікогену в центральній (рис. 3.21) і периферичній зонах 

(див. рис. 3.20). При цьому слід зазначити, що в центральній зоні вміст 

глікогену в гепатоцитах є досить незначним і нерівномірним, порівняно з 

іншими віковими групами.  
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Рис. 3.20. Гістоструктура периферичної зони печінкової часточки 24-міс. 

інтактних щурів у нормі. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографія. Зб.: х400. 

Позначення: 1 – синусоїд, 2 – тріада печінки, 3 – включення глікогену. 

 

 
Рис. 3.21. Гістоструктура центральної зони печінкової часточки 24-міс. 

інтактних щурів у нормі. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографія. Зб.: х400. 

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – включення глікогену. 

 

б 
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Площа синусоїдних капілярів, порівняно з 12-міс. щурами, вірогідно не 

змінюється і становить (55,57±1,33) мкм2 (р=0,8632). При цьому площа просвіту 

вірогідно зменшується до (20,57±0,53) мкм2 (р=0,0241), натомість площа стінки 

зростає до (35,08±0,41) мкм2 (р=0,0169).  

У гепатоцитах 24-міс. щурів, на відміну від інших вікових груп, 

простежується найбільший вміст ліпідів, які локалізуються в центральній зоні, а 

у 3-міс. вони практично не виявляються (рис. 3.22). 

 

    
Рис. 3.22. Включення ліпідів (показано      ) у печінці 3-міс. (а), 12-міс. (б) 

та 24-міс. (в) інтактних щурів. Забарвлення суданом ІІІ. Мікрофотографії. Зб.: а, 

б, в) х200.  

 

Як і в інших вікових групах тварин, нами була проведена морфометрія 

гепатоцитів печінкової пластини класичної часточки печінки та для чистоти 

експерименту спочатку здійснено аналіз викидів за допомогою пакету mvoutlier 

програмного середовища R (рис. 3.23). 

Застосовуючи метод деревоподібної кластеризації Варда, для подальшого 

дослідження на відстані 250 нами було вибрано три кластери гепатоцитів (рис. 

3.24). 

 

 

б в а 
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Рис. 3.23. Аналіз викидів даних вимірів, що не попадають у сукупну 

вибірку. 
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Рис. 3.24. Дендрограма сукупності гепатоцитів часточки печінки 24-міс. 

щура (метод деревоподібної кластеризації Варда). 

 

Попарне співвідношення показало, що вказані кластери не 
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перекриваються між собою та розташовані рівновіддалено від центру кластера 

(середнього стандартизованого значення всіх гепатоцитів вибірки), що вказує на 

правильність вибраної відстані кластеризації (рис. 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.25. Розподіл кластерів у 24-міс. щурів. 

Позначення: Аrea Cell. – площа гепатоцита, Area Nucl. – площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  

 

Характеризуючи дані кластерів, можна стверджувати, що вони збігаються 

із кластерами 12-міс. щурів, а різниця між їхніми величинами є статистично 

недостовірною (табл. 3.5, рис. 3.26). Порівняно із 3-міс. тваринами площа 

гепатоцитів усіх кластерів 24-міс щурів є значно більшою, у С3 ЯЦС є 

найбільшим, натомість у 3-міс. тварин цей показник є найбільшим у С2 (див. 

табл. 3.5, рис. 3.26).  

Проаналізувавши склад кластерів та врахувавши зони, в яких 

проводились виміри клітин, перевірили гіпотезу про наявність зв’язків з 

допомогою критерію Хі-квадрат незалежності. Зазначимо, що гепатоцити С1 

локалізуються переважно у проміжній зоні, С3 – у центральній зоні, С2 – у 

проміжній зоні (24 %) та периферичній зонах (23 %) (табл. 3.6), що збігається із 

таким же розподілом кластерів у 12-міс. щурів. Проте у 24-міс. тварин, 

порівняно з 12-міс. щурами, зростає частка клітин С1, натомість  

AGE=24
Scatterplot of  N/C against Area_Cell; categorized by New _Cluster

Data_3_12_24_N_out_st.sta 7v*1681c
Exclude condition: NOT( "AGE" = 24 )

Area_Cell
N

/C

New _Cluster: 1
New _Cluster: 2
New _Cluster: 3

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

AGE=24
Scatterplot of Area_Nucl against Area_Cell; categorized by New _Cluster

Data_3_12_24_N_out_st.sta 7v*1681c
Exclude condition: NOT( "AGE" = 24 )

Area_Cell

Ar
ea

_N
uc

l

New _Cluster: 1
New _Cluster: 2
New _Cluster: 3

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-3

-2

-1

0

1

2

3

4



78 

 

Groupe=K2
Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2
 Ciuster  3  

 
Area_Cell Area_Nucl N/C

Variables

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 

Рис. 3.26. Графік внутрішньокластерних середніх значень 

стандартизованих характеристик гепатоцитів 24-міс. щурів у нормі. 

Позначення: Аrea Cell. – площа гепатоцита, Area Nucl. – площа ядра 

гепатоцита, N/C – ядерно-цитоплазматичне співвідношення.  

Таблиця 3.5 

Описові характеристики кластерів гепатоцитів 24-місячних щурів 

Кластери 
 

Площа гепатоцитів 
(мкм2) 

Площа ядер гепатоцитів 
 (мкм2) ЯЦС 

С1 292,56±34,52* £ 65,46±7,59*§ 0,29±0,05§ 
С2 224,51±32,21*# £ 47,78±5,41*£ 0,27±0,03#£ 
С3 193,60±27,87# £ 46,70±7,17§£ 0,32±0,04#§£ 

Примітки:  

1) вірогідна різниця між С1 і С2 *p<0,05;  

2) вірогідна різниця між С2 і С3 #p<0,05; 

3) вірогідна різниця між С1 і С3 § р<0,05; 

4) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 3-міс. і 

24-міс. тварин £ р<0,05; 

5) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 12-міс. і 

24-міс. тварин β р<0,05. 
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Таблиця 3.6 

Спряженість частот (відносно локалізації клітин та кластерів) у 

класичній печінковій часточці 24-місячних щурів 

Зони печінкової часточки C 1 C 2 C 3 
Центральна зона 41,91 % 15,44 % 42,65 % 
Периферична зона 41,08 % 23,24 % 35,68 % 
Проміжна зона 44,24 % 24,61 % 31,15 % 
Усі зони 42,57 % 21,22 % 36,21 % 

 

зменшується частка клітин С2 і С3 (див. табл. 3.6). Така зміна різних типів 

кластерів, на нашу думку, пов’язана із тим, що у старих щурів простежується 

збільшення ліпідних включень у цитоплазмі, що призводить до збільшення 

площі клітин при незмінній площі ядра та до зростання кількості клітин С1. 

На відміну від 12-міс. та 3-міс. інтактних щурів, ультраструктурна будова 

гепатоцитів з віком зазнає деяких змін. У 24-міс. щурів збільшується 

чисельність двоядерних гепатоцитів. Більшість ядер є електронно-світлими з 1-

3 ядерцями (рис. 3.27). Перинуклеарний простір розширений. Спостерігається 

зменшення кількості й протяжності цистерн ГЕС і ГлЕС, пухирців і диктіосом 

комплексу Гольджі, рибосом і полісом, гранул глікогену. Характерною 

особливістю будови гепатоцитів різних зон печінкової часточки цієї вікової 

групи тварин є наявність у цитоплазмі ліпідних крапель (див. рис. 3.27 б), які, 

на відміну від 12-міс. тварин, можуть досягати великих розмірів. У більшості 

гепатоцитів відмічається дезорганізація та вкорочення крист мітохондрій, 

просвітлення їхнього матриксу. Рідко трапляються гепатоцити з апоптозними 

тільцями. Досить часто у цитоплазмі гепатоцитів візуалізуються гранули 

ліпофусцину.  

У гемомікроциркуляторному руслі печінкової часточки 24-міс. щурів 

також простежуються вікові зміни, які проявляються незначним фіброзом 

портальних трактів, клітинною інфільтрацією і проліферацією клітин Купфера в 
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Рис. 3.27. Вікові зміни ультраструктури гепатоцитів периферичної (а) та 

центральної (б) зон класичної печінкової часточки 24-міс. щурів. 

Електронограми. Зб.: а) х6400;  б) х4800. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – ядерце, 3 – комплекс Гольджі, 4 – 

мітохондрії з дезорганізованими і вкороченими кристами, 5 – ліпідна крапля,    

6 – ГлЕС, 7 – дещо розширені цистерни ГЕС, 8 – гранули глікогену, 9 – 

ліпофусцин. 

 

синусоїдах. Найбільш виражених змін зазнають синусоїдні капіляри. В 

ендотеліоцитах зменшується чисельність фенестр і пор, що пов’язано зі 

значним потовщенням цитоплазми їхніх периферійних відділів (рис. 3.28) і 

підтверджується морфометрично вірогідним збільшенням площі стінки 

капілярів, порівняно з іншими віковими групами тварин (рис. 3.29). Такі зміни 

виникають унаслідок розширення просторів Діссе та заповнення їх 

колагеновими волокнами, у синтезі яких беруть участь клітини Іто (див.        

рис. 3.28). Чисельність останніх та фібробластів значно збільшується в 

просторах Діссе. Жиронакопичувальні клітини Іто (рис. 3.28 б.) мають значно 

більше жирових включень порівняно із 12-міс. та 3-міс. тваринами.  
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Рис. 3.28. Особливості ультраструктури фрагмента печінкової часточки (а) 

та синусоїдного капіляра (б) 24-міс. інтактних щурів. Зб.: а, б) х8000. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – лізосома, 3 – простір Діссе, 4 – 

мітохондрії, 5 – ГлЕС, 6 – мультивезикулярне тільце, 7 – ліпідна крапля, 8 – 

еритроцит, 9 – просвіт синусоїда, 10 – ядро клітини Іто, 11 – колагенові волокна. 

 

а) б)  

Рис. 3.29. Вікові зміни площі просвіту (а) та площі стінки(б) синусоїдних 

капілярів печінки щурів різного віку. 
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3.4. Вікові зміни глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз інтактних щурів  

Зі збільшенням віку щурів рівень глюкози в сироватці крові статистично 

незначуще зростає (рис. 3.30). У 3-міс. тварин він становить (3,12±0,26) 

ммоль/л, у 12 міс. – (4,64±0,25) ммоль/л, у 24-міс. – (5,39±0,49) ммоль/л (у всіх 

випадках р<0,05). Така ж тенденція є характерною і для HbA1c (див. рис. 3.30). 

У 3-міс. тварин він становить (2±0,07) %, у 12міс. – (2,4±0,22) %, у 24-міс. – 

(2,27±0,23) % (у всіх випадках р>0,05). 
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Рис. 3.30. Особливості глікемічного профілю інтактних щурів різних 
вікових груп. 

 

Для об’єктивності оцінки патологічних змін печінки та підтвердження 

функціонального порушення застосовують вивчення активності індикаторів 

цитолізу мембран гепатоцитів – (АЛТ та АСТ), як у сироватці крові, так і в 

печінкових гомогенатах, а також для порівняння цих змін вираховують 

коефіцієнт де Рітіса за показниками амінотрансфераз у сироватці крові.  

Найменшою активність АЛТ та АСТ є в сироватці крові  24-міс. щурів, 

що на 28,2 % та 27,7 % є меншим, ніж у 12-міс. тварин (табл. 3.7). Найбільшими 
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є показники активності амінотрансфераз (АЛТ та АСТ) у 3-міс. тварин, що на 

17,3 % та 3 % є вищим за 12-міс. та на 40,4 % і 32 % – за 24-міс. щурів (див. 

табл. 3.7). У 24-міс. щурів коефіцієнт де Рітіса на 5,46 % є вищим, як у 12-міс. 

тварин. У свою чергу, у 3-міс. щурів цей показник є меншим на 13,1 % та 10,9 % 

порівняно із 12- та 24-міс. тваринами відповідно.  

Така закономірність простежується і в гомогенатах печінки. Так, показник 

активності АЛТ та АСТ є найменшим у 24-міс. тварин, що на 29,2 % і 28,3% 

відповідно є меншим порівняно із 12-міс. щурами (див. табл.3.7). А найбільшим 

він є у 3 міс. щурів, що на 9,7 % та 13,8 % є більшим порівняно із 12-міс. 

тваринами та на 36,1 % і 38,2 % – порівняно із 24-міс. тваринами (див. табл.3.7).  

Таблиця 3.7 

Активність амінотрансфераз (АЛТ і АСТ) у інтактних щурів різних 
вікових груп 

Вік 
тварин 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 

АСТ 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АСТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 
Коефіцієнт 

де Рітіса 

3 міс. 0,47±0,02*§ 20,64±1,01*§ 0,5±0,02 22,36±7,27*§ 1,06±0,03*§ 

12 міс. 0,39±0,02*# 18,64±0,73*# 0,47±0,02 19,27±6,36*# 1,19±0,01* 

24 міс. 0,28± 0,2#§ 13,18±2,27#§ 0,34± 0,13 13,82±2,27#§ 1,22±0,05§ 

Примітки:  

1) вірогідна різниця між 3-міс. і 12-міс. тваринами *p<0,05;  

2) вірогідна різниця між 12-міс. і 24-міс. тваринами #p<0,05; 

3) вірогідна різниця між 3-міс. і 24-міс. тваринами § р<0,05. 

 

Вікові особливості є характерними і для масометричних показників. Зі 

збільшенням віку та маси тіла тварини зростає також і маса печінки (табл. 3.8). 

Так, у 3-міс. щурів вона є на 62,55 % меншою, а у 24-міс. на 12,6 % більшою 

порівняно із 12-міс. щурами. Однак, таке збільшення не є пропорційним, тому 
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що з віком відносна маса печінки зменшується і у 24-міс. щурів є на 27,9 % 

меншою ніж у 3-міс. тварин і на 22,2 % меншою, порівняно із 12-міс. 

тваринами. 

 

Таблиця 3.8  

Масометричні показники в інтактних щурів різних вікових груп  

Вік тварин Маса тіла (г) Маса печінки (г) Маса печінки/ 
маса тіла*100 

(%) 
3 міс. 77±5,7*§ 3,33±0,31*§ 4,33±0,39§ 
12 міс. 222±5,4*# 8,89±0,57*# 4,01±0,24# 
24 міс. 324±5,48#§ 10,1±0,35#§ 3,12±0,13#§ 

Примітки:  

1) вірогідна різниця між 3-міс. і 12-міс. тваринами *p<0,05;  

2) вірогідна різниця між 12-міс. і 24-міс. тваринами #p<0,05; 

3) вірогідна різниця між 3-міс. і 24-міс. тваринами § р<0,05. 

 

Узагальнюючи результати цього розділу, ми дійшли таких висновків: 

1. За допомогою кластерного аналізу нами вперше у класичній 

часточці печінки щурів різних вікових груп виділено 3 кластери гепатоцитів. У  

12-міс. щурів гепатоцити С1 мають найбільшу площу клітини і ядра та мале 

ЯЦС, а С3 – характеризується малою площею клітини, великою площею ядра та 

найбільшим ЯЦС. Гепатоцити С2 – це середні за площею клітини з малим 

ядром та малим ЯЦС. У 12-міс. щурів найбільша частка припадає на С3 (45,68 %), 

а найменша на С1 (21,62 %), тоді як С2 становить 32,71 %. При цьому виявлено, 

що гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні, а С2 і С3 

переважають у центральній та проміжній зонах.  

2. Характеризуючи дані кластерів 24-міс. щурів можна стверджувати 

що вони збігаються із кластерами 12-міс. щурів, проте площа ядер у С1 і С2 є 

достовірно більшою, що призводить до зростання ЯЦС. Гепатоцити С1 

локалізуються переважно у проміжній зоні, С3 – у центральній зоні, С2 – у 

проміжній (24 %) та периферичних зонах (23 %), що збігається із таким же 
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розподілом кластерів у 12-міс. щурів. У 24-міс. тварин, порівняно з 12-міс. 

щурами, зростає частка клітин С1 до 42,57 %, натомість зменшується частка 

клітин С2 і С3 до 21,22 і 36,21 % (у всіх випадках р<0,05). Зміна часткового 

співвідношення різних типів кластерів, на нашу думку, пов’язана з тим, що у 

старих щурів спостерігається збільшення ліпідних включень у цитоплазмі, що 

призводить до збільшення площі клітин та зростання чисельності клітин С1. 

Найбільший вміст ліпідів простежується в центральній зоні, тоді як у 3-міс. 

тварин вони практично не виявляються. 

3. Порівняння різних кластерів гепатоцитів 3-міс. і 12-міс. щурів дає 

змогу констатувати, що С1 у двох вікових групах за своєю морфометричною 

характеристикою не відрізняється, а С2 і С3 різняться між собою. Площа ядер 

гепатоцитів С2 3-міс. щурів є достовірно більшою, порівняно з 12-міс. 

тваринами, внаслідок чого ЯЦС в них серед усіх кластерів є найбільшим. У С3 

3-міс. щурів площа ядра є вірогідно меншою, порівняно з 12-міс. тваринами, 

тому і ЯЦС є вірогідно меншим. Загалом площа гепатоцитів усіх кластерів 3-міс. 

тварин є вірогідно меншою порівняно з 12-міс. щурами. Так, гепатоцити С1 

локалізуються переважно в периферичній зоні (48,20 %), С3 – у центральній 

зоні (50,00 %), а С2 – у проміжній зоні (38,79 %). При цьому слід зазначити, що 

найбільшу частку складають гепатоцити С1, а найменшу – С2, тоді як у 12-міс. 

щурів гепатоцити С1 складають найменшу частку, а С3 – найбільшу. Такий 

перерозподіл кластерів з віком, очевидно, пов’язаний із різними функціями 

гепатоцитів цих кластерів. Слід зазначити, що в інтактних 3-міс. щурів, на 

відміну від статевозрілих тварин, на ультраструктурному рівні трапляються 

світлі та темні гепатоцити, що мають свої особливості ультраструктури. 

4. Нами виявлені вікові особливості кількісної характеристики 

синусоїдних капілярів тварин різних вікових груп. Встановлено, що з віком 

площа просвіту синусоїдних капілярів зменшується, а площа стінки зростає, 

причому ця закономірність є вірогідною тільки у 24-міс. щурів. В останній 

віковій групі тварин такі зміни зумовлені зменшеною кількістю пор 

ендотеліоцитів та значним потовщенням цитоплазми їхніх периферійних 
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відділів, розширенням просторів Діссе та заповненням їх колагеновими 

волокнами. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових працях: 

1. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Морфологічна характеристика 

часточки печінки нестатевозрілих щурів з використанням кластерного аналізу. 

Актуальні питання медичної науки та практики. 2015; 2(82):364-72 [22]. 

2. Боднарчук ЮВ. Вікові особливості структурної перебудови 

печінкової часточки щурів. Галицький лікарський вісник. 2015; 22(3) ч 1: 30-3 

[28]. 

3. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Особливості морфологічної 

будови печінки 24-місячних щурів в нормі. Тези 83 наук.-практ. конф. Інновації 

в медицині (27-28 бер. 2014, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2014: 84 

[23]. 

4. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості 

ультраструктури гепатоцитів. Матеріали XVIII міжнародного медичного 

конгресу студентів та молодих вчених (28 – 30 квіт. 2014, м. Тернопіль). 

Тернопіль, 2014: 225 [21].  

5. Боднарчук ЮВ. Особливості структурної будови печінкової 

часточки 24 місячних щурів з використанням кластерного аналізу. Матеріали 

VIIІ наук. практ. конф. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних 

факторів на організм (01-02 жовт. 2015, м. Тернопіль). Тернопіль, 2015:11–2 

[30]. 

6. Боднарчук ЮВ, Клипич ОО, Жураківська ОЯ. Кластерний аналіз та 

морфологічні відмінності гепатоцитів класичної печінкової часточки 3-міс. 

тварин. Тези 85 наук. практ. конф. Інновації в медицині (24-25 бер. 2016,          

м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2016: 221 [26]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У ПЕЧІНЦІ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В 

ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 

 

4.1. Особливості структурної перебудови печінки 12-місячних щурів 

при стрептозотоциновому цукровому діабеті 

На 14 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 12-міс. щурів, порівняно з 

контрольними показниками, вірогідно не змінюється, проте маса тварин 

зменшується, що призводить до зростання відносної маси печінки (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1. 

Масометричні показники 12-міс. щурів на різних етапах перебігу 
стрептозотоцинового цукрового діабету 

Термін 
експеримен

ту 

Група 
тварин 

Маса тіла (г) Маса печінки (г) Відносна 
маса 

печінки (%) 
14 доба ЕСЦД 213±2,74* 8,98±0,21 4,22±0,13* 

контроль 225±5,01 8,91±0,35 3,96±0,16 
28 доба ЕСЦД 208±2,74*# 10,04±0,17*# 4,83±0,11*# 

контроль 244,33±8,14 9,67±0,1 3,96±0,15 
42 доба ЕСЦД 195±5*# 10,53±0,07*# 5,4±0,16*# 

контроль 254±1,73 9,8±0,03 3,86±0,3 
56 доба ЕСЦД 182±2,74*# 10,92±0,23*# 6,01±0,2*# 

контроль 260,67±1,15 9,98±0,13 3,83±0,04 
70 доба ЕСЦД 172±4,47*# 11,64±0,25*# 6,77±0,04*# 

контроль 266±3,61 10,04±0,15 3,77±0,11 
Примітки: 

1) вірогідна різниця з контролем * – р˂0,05; 

2) вірогідна різниця з попереднім терміном експерименту # – р˂0,05. 

 

На 14 добу розвитку ЕСЦД звертає на себе увагу розширення синусоїдних 

капілярів печінкової часточки та заповнення окремих із них еритроцитарними 

масами (рис. 4.1 а). Площа синусоїдних капілярів при цьому зростає до 
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(60,43±1,33) мкм2 (контроль – (56,17±1,21) мкм2, p<0,05) за рахунок збільшення 

площі просвіту до (37,39±0,67) мкм2 (контроль – (33,68±0,51) мкм2, p<0,05), а 

площа стінки достовірно не змінюється і становить (23,04±1,56) мкм2   

(контроль – (22,56±0,28) мкм2, p>0,05). 

 
Рис. 4.1. Повнокрів’я печінкової часточки (а) та зменшення гранул 

глікогену в гепатоцитах (б, в, г) 12-міс. щурів на 14 добу ЕСЦД. Забарвлення:    

трихром за Массоном (а), напівтонкий зріз забарвлений поліхромним 

барвником (б), за Шабадашем (в, г). Мікрофотографії.  Зб.: а-г) х 400.   

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – тріада печінки, 3 – гепатоцит, 4 – 

синусоїд, 5 – жиронакопичуюча клітина печінки. 

 

У периферійній зоні печінкової часточки значно зменшується чисельність 

глікогену в гепатоцитах, а на напівтонких зрізах, забарвлених поліхромним 

барвником, трапляються ділянки, де гранули глікогену в цитоплазмі гепатоцитів 

практично не виявляються (рис. 4.1 б, г). У центральній і проміжній зонах 
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виявляється значний нерівномірний розподіл глікогену в гепатоцитах (рис. 4.1 в). 

У цей термін експерименту, на напівтонких зрізах, у просвіті капілярів можна 

помітити досить багато неправильної зірчастої форми еритроцитів. 

Спостерігається також перевантаження ліпідними краплями клітин Іто печінки 

(див. рис. 4.1 б).  

Така якісна гістологічна перебудова гепатоцитів призводить до змін їхніх 

кількісних параметрів. За даними морфометричного аналізу, спостерігається 

зменшення площі гепатоцитів С1 і С2 відповідно на 13,2 % та 14,6 % (табл. 4.2). 

Натомість гепатоцити С3 не змінюють своїх морфометричних характеристик 

(див. табл. 4.2). Зміни кількісних показників гепатоцитів призводять до 

перерозподілу відсоткового вмісту різних кластерів гепатоцитів. Порівняно з 

контролем кількість гепатоцитів у С1 зменшується до 18,39 % (контроль –  

22,02 %, р<0,05), тоді як у С2 зростає до 36,45 % (контроль – 31,08 %, р<0,05), а 

в С3 не змінюється і становить 45,16 % (контроль – 46,9 %, р>0,05). 

Таблиця 4.2  

Кластерна характеристика гепатоцитів 12-міс. щурів на 14 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа гепатоцита 
(мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 252,78±25,61* 55,29±6,97* 0,26±0,04 

контроль 291,45±42,99 56,23±8,28 0,25±0,05 

С2 
ЕСЦД 185,78±23,77* 35,88±4,37* 0,24±0,03 

контроль 217,65±34,51 39,83±6,01 0,23±0,03 

С3 
ЕСЦД 175,45±25,43 44,37±6,21 0,34±0,03 

контроль 173,79±35,96 44,02±8,81 0,34±0,05 
Примітка: вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05. 

 

У цей термін експерименту характерними ультраструктурними змінами в 

гепатоцитах є: зменшення чисельності гранул глікогену в біляядерній ділянці 

цитоплазми, дезорганізація та часткове руйнування мітохондріальних крист 

(рис. 4.2). Ядра гепатоцитів на 14-у добу експерименту здебільшого округлої 
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форми, розташовані по центру клітини. Хроматин ядра перебуває в 

конденсованому стані, а гранули гетерохроматину утворюють скупчення, які 

переважно локалізуються біля внутрішньої поверхні ядерної оболонки. 

 

 
Рис. 4.2. Деструкція мітохондріальних крист та зменшення гранул 

глікогену в гепатоцитах на 14 добу розвитку ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4800.  

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – ГЕС, 3 – мітохондрії, 4 – жовчний 

каналець, 5 – просвіт синусоїда. 

 

У цей термін експерименту спостерігається значне розширення капілярів. 

Як у просвіті синусоїдів, так і поза їхніми межами, трапляються зірчасті 

макрофагоцити. Ядра їх містять конденсований переважно біля внутрішньої 

поверхні ядерної оболонки хроматин. У цитоплазмі наявні розширені елементи 

комплексу Гольджі, автофагосоми, залишкові тільця, деструктивно змінені 

мітохондрії, незначна кількість піноцитозних пухирців. Також візуалізуються 

довгастої форми лімфоцити із частково ліофілізованою плазмолемою. У ядерній 

зоні ендотеліоцитів спостерігаються просвітлені мітохондрії з частково 

зруйнованими кристами.  
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Рис. 4.3. Стоншення периферійних відділів цитоплазми ендотеліоцита та 

місцями відсутність внутрішньої оболонки синусоїдного гемокапіляра на 14 

добу розвитку ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800.  

Позначення: 1 – еритроцит, 2 – простір Діссе, 3 – зірчастий макрофагоцит. 

 

Полюс гепатоцитів, повернутий у просвіт жовчного капіляра, а також той, 

що повернутий у бік навколосинусоїдного простору Діссе, має зменшену 

кількість мікроворсинок, порівняно із групою контролю. Місцями 

спостерігається розширення простору Діссе. 

На 28 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 12-міс. щурів, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, збільшується, що при зменшенні їхньої 

ваги призводить до вірогідного зростання відносної маси печінки (див. табл. 

4.1). Будова класичної печінкової часточки збережена, проте звертає на себе 

увагу значно зменшена чисельність глікогену в гепатоцитах різних зон (рис. 4.4 

а). На напівтонких зрізах у синусоїдах спостерігається значна кількість 

еритроцитів зірчастої форми, поряд із незміненими еритроцитами овальної й 

округлої форм (рис. 4.4 б). В окремих синусоїдах трапляються еритроцитарні 

сладжі у вигляді монетних стовпчиків. Морфометричні показники синусоїдних 

капілярів, порівняно з попереднім терміном експерименту, вірогідно не 
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змінюються, проте, площа профільного поля капілярів і їхнього просвіту 

залишаються більшими за контрольні показники і становлять відповідно 

(61,68±2,85) мкм2 (контроль – (56,12±1,44) мкм2, p<0,05) та (36,89±1,09) мкм2 

(контроль – (33,52±1,78) мкм2, p<0,05), при цьому, площа стінки достовірно не 

змінюється і становить (25,44±1,68) мкм2 (контроль – (22,61±1,25) мкм2, 

p>0,05). На напівтонких зрізах печінки, забарвлених поліхромним барвником, 

гранули глікогену в гепатоцитах практично не виявляються (див. рис. 4.4 б). 

 

  
Рис. 4.4. Зменшення глікогену в гепатоцитах (а) та розширення просвітів 

синусоїдів і заповнення їх зміненими еритроцитами та їхніми сладжами (б). 

Забарвлення: за Шабадашем (а), напівтонкий зріз забарвлений поліхромним 

барвником (б). Мікрофотографії. Зб.: а) х400, б) х1000.  

Позначення: 1 – тріада печінки, 2 – еритроцитарні сладжі у вигляді 

монетних стовпчиків. 

 

За даними морфометричного аналізу, в усіх кластерах достовірно 

зменшується площа ядра та площа клітин, порівняно з попереднім терміном 

експерименту та з контролем (табл. 4.3). Це може бути проявом того, що в 
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гепатоцитах практично відсутніми є включення гранул глікогену, а також, 

посиленого виведення його гепатоцитами, тобто втрата 

глікогеннакопичувальної функції. Щодо ЯЦС, то С2 практично не змінюється, 

С3 дещо зростає, С1 зменшується і, як правило, є ознакою зменшення 

функціональної активності цього кластера гепатоцитів. Зміни кількісних 

показників гепатоцитів призводять до перерозподілу відсоткового вмісту різних 

кластерів гепатоцитів. Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 

достовірно не змінюється і становить 20,7 % (контроль – 21,82 %, р<0,05), 

натомість у С2 зменшується до 28,39 % (контроль – 32,08 %, р<0,05), а в С3 

зростає до 50,91 % (контроль – 46,1 %, р<0,05). 

Таблиця 4.3  

Кластерна характеристика гепатоцитів 12-міс. щурів на 28 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластеру 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 193,07±31,49*# 39,76±4,87*# 0,27±0,07*# 

контроль 290,32±39,87 55,04±8,54 0,24±0,05 

С2 
ЕСЦД 149,02±24,83*# 26,57±3,78*# 0,23±0,04# 

контроль 218,14±34,51 39,47±6,01 0,23±0,03 

С3 
ЕСЦД 109,73±17,09*# 28,19±5,14# 0,35±0,06 

контроль 171,35±36,18 43,37±8,74 0,34±0,04 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

На електронно-мікроскопічному рівні на 28 добу характерними для 

більшості гепатоцитів є зменшення кількості гранул глікогену. Підтвердженням 

цього є «запустівання» гепатоцитів, або так звані «глікогенові пустоти» (рис. 4.5 а), 

які спостерігаються в навколоядерному просторі, де не візуалізуються жодні 

внутрішньоклітинні органели. У діабетичних щурів у даний термін 

експерименту простежуються: розширення перинуклеарного простору, 
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неглибокі інвагінації ядерної оболонки, редукція ГЕС та ГлЕС. Кількість 

мітохондрій є зменшеною, їхні кристи дезорганізовані і вкорочені, подекуди 

зазнаючи лізису, матрикс просвітлений, оболонка мітохондрій, зокрема 

зовнішня, розпушена, подекуди з ознаками лізису. Простежується редукція та 

вкорочення мікроворсинок гепатоцитів як навколосинусоїдного полюса, так і 

повернутого в сторону жовчного капіляра. Посилюються зміни і в гепатоцитах 

центральної зони, зокрема С3. З’являються гепатоцити підвищеної електронно-

оптичної щільності з великою кількістю деструктивно змінених мітохондрій, 

редукцією комплексу Гольджі, ГЕС і ГлЕС, збільшеними ліпідними краплями 

(рис. 4.5 б). 

 
Рис. 4.5. Наявність голих полів цитоплазми без глікогену у світлих (а) та 

деструктивні зміни мітохондрій темних (б) гепатоцитів 12-міс. щурів на 28 добу 

розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х6400, б) х4800. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – мітохондрії, 3 – розширені цистерни 

ГЕС, 4 – голі поля цитоплазми без глікогену, 5 – ліпідна крапля. 

 

На 42 добу перебігу ЕСЦД маса печінки 12-міс. щурів, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, збільшується, що при зменшенні їхньої 
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ваги призводить до вірогідного зростання відносної маси печінки (див. табл. 4.1). 

Будова класичної печінкової часточки переважно збережена. Слід відмітити 

мозаїчність змін, які найбільш характерні для центральної зони, зокрема: 

дискомплексація печінкових пластин, розширення навколосинусоїдних 

просторів, помірна лімфоцитарна інфільтрація синусоїдів та заповнення їх 

еритроцитарними сладжами (рис. 4.6 а). На гістологічних препаратах, 

забарвлених за Шабадашем, та напівтонких зрізах, забарвлених поліхромним 

барвником, включень глікогену в гепатоцитах різних кластерів ми практично не 

виявляли, натомість велика кількість вакуолей та ліпідів заповнює цитоплазму 

клітин (рис. 4.6 б-г). Стають помітними початкові ознаки мікроангіопатії: гістіо-

лімфоцитарна  інфільтрація портальних трактів (див. рис. 4.6. б), еритроцитарні 

сладжі  та зміна форми еритроцитів у просвітах синусоїдів (див. рис. 4.6 в). 

Площа синусоїдних капілярів, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

достовірно не змінюється і становить (62,46±2,75) мкм2 (контроль – 

(56,08±2,32) мкм2, p<0,05), при цьому площа просвіту зменшується до 

(32,59±1,69) мкм2 (контроль – (33,68±0,51) мкм2, p>0,05), а площа стінки 

збільшується до (29,87±1,85) мкм2 (контроль – (22,96±1,38) мкм2, p<0,05). Такі 

зміни морфометричних параметрів синусоїдних капілярів вказують на початкові 

ознаки діабетичної мікроангіопатії, деструктивні зміни в ендотеліоцитах і 

зірчастих макрофагоцитах, що і підтверджується на ультраструктурному рівні.  

Статистичний аналіз отриманих даних показав, що на 42 добу 

експерименту у 12-міс. щурів площа гепатоцитів та їхніх ядер С1 і С3 

достовірно зростає, порівняно з попереднім терміном експерименту (табл. 4.4), 

проте площа гепатоцитів усе ж залишається меншою від контрольних 

показників. У С2 площа гепатоцитів, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, залишається незмінною, а площа ядер зростає, що призводить до 

збільшення ЯЦС (див. табл. 4.4). Така перебудова С1 і С2 вказує на розвиток 

деструктивно-дистрофічних змін у клітинах, що підтверджується на 

ультраструктурному рівні. Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 

достовірно не змінюється і становить 21,4 % (контроль – 21,5 %, р>0,05), тоді як 
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Рис. 4.6. Гіперемія (а, в), лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів (б) 

та накопичення ліпідів (г) в печінковій часточці щурів на 42 добу ЕСЦД. 

Забарвлення: трихром за Массоном (а), за Шабадашем (б), поліхромним 

барвником (в), судан ІІІ (г). Мікрофотографії. Зб.: а - г) х 400. 

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі, 2 – вакуольна дистрофія 

гепатоцита, 3 – ліпідні включення, 4 – зміненої форми еритроцити у просвіті 

синусоїдного капіляра, 5 – лімфоцитарна інфільтрація тріади печінки.  
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у С2 зменшується до 26,07 % (контроль – 33,05 %, р<0,05), а у С3 зростає до 

52,53 % (контроль – 45,45 %, р<0,05). 

Таблиця 4.4  

Кластерна характеристика гепатоцитів 12-міс. щурів на 42 добу 

перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа гепатоцита 
(мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 253,81±30,94*# 59,69±7,92# 0,31±0,06*# 

контроль 295,24±39,74 56,37±8,44 0,25±0,04 

С2 
ЕСЦД 159,92±22,16* 43,81± 6,93# 0,39±0,04*# 

контроль 216,73±34,03 38,91±5,84 0,22±0,03 

С3 
ЕСЦД 158,36±22,52*# 40,02±4,61# 0,34±0,03 

контроль 170,94±36,72 43,84±8,81 0,34±0,04 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

У гепатоцитах різних зон виявляються досить поліморфні зміни. 

Переважно прослідковується порушення метаболізму в гепатоцитах, які 

морфологічно проявляються: каріопікнозом, розширенням цистерн ГЕС і ГлЕС, 

порушенням структури мітохондрій, нагромадженням ліпопротеїдів (рис. 4.7 а-

б). У гепатоцитах С1 простежуються зерниста  та вакуольна дистрофії (див. рис. 

4.7 а). Поодинокі вакуолі, об’єднуючись, формують балони, що призводить до 

деформації ядра у вигляді глибоких інвагінацій.  

Характерною є конденсація гетерохроматину в ядрі вздовж внутрішньої 

ядерної оболонки. У гепатоцитах переважно центральної зони печінкової 

часточки спостерігається проліферація ГлЕС, поява середніх та великих 

ліпідних крапель у цитоплазмі (див. рис. 4.7 б). Трапляються гепатоцити з 

явищами апоптозу (див. рис. 4.7 в). Простежується редукція та укорочення 

мікроворсинок гепатоцитів як наколосинусоїдного полюса, так і повернутого до 

жовчного капіляра (рис. 4.7. в-г). Поряд зі зміненими гепатоцитами  
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Рис. 4.7. Вакуольна (а), жирова (б) дистрофії та явища апоптозу (в) в 

гепатоцитах на 42 добу перебігу ЕСЦД. Елекронні мікрофотографії. Зб.: а-г) 

х4800.  

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – апоптичне тільце, 3 – ГлЕС, 4 – 

вакуолі, 5 – мітохондрії, 6 – ГЕС, 7 – ліпідна крапля, 8 – ядро лімфоцита, 9 – 

ядро макрофагоцита, 10 – еритроцит. 
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візуалізуються клітини зі збереженою ультраструктурною організацією. 

У судинах гемомікроциркуляторного русла спостерігаються явища 

діабетичної мікроангіопатії, яка характеризується вакуольною дистрофією 

ендотеліоцитів, зірчастих макрофагоцитів, міоцитів, потовщенням базальної 

мембрани. Відмічається розширення просторів Діссе та наявність у них 

еритроцитів, лімфоцитів, що може вказувати на асептичний запальний процес 

(див. рис. 4.7 в-г ), збільшенням чисельності зірчастих макрофагоцитів та їхньої 

активності.  

На 56 добу перебігу ЕСЦД відносна маса печінки продовжує зростати 

порівняно з попереднім терміном експерименту (див. табл. 4.1). На 

світлооптичному рівні спостерігаємо деструктуризацію печінкових пластинок, 

розростання сполучної тканини та виражену лімфоцитарну інфільтрацію 

портальних тріад (рис. 4.8 а). Глікогенові включення виявляються в 

периферійній частині цитоплазми окремих гепатоцитів (рис. 4.8 б).  

     
Рис. 4.8. Лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів (а) та 

деструктуризація печінкових перекладок на 56 добу перебігу ЕСЦД. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин (а), за Шабадашем (б). Мікрофотографії. Зб.: а, б) 

х 400. 
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У більшості гепатоцитів різних зон простежуються явища балонної і 

гідропічної дистрофій, що підтверджується даними ультраструктурного 

дослідження. 

Площа синусоїдних капілярів порівняно з попереднім терміном 

експерименту вірогідно не змінюється, натомість площа просвіту зменшується, 

а площа стінки зростає і є вищою за контрольні показники (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Морфометричні показники синусоїдних капілярів печінки 12-міс. щурів 

при стрептозотоциновому діабеті 

Термін 
експерименту 

Площа 
профільного 
поля (мкм2) 

Площа 
просвіту 
(мкм2) 

Площа стінки 
(мкм2) 

56 
доба 

ЕСЦД 63,53±2,52* 28,52±1,23*# 35,01±1,97*# 

контроль 55,99±1,18 32,82±1,19 23,65±1,12 

70 
доба 

ЕСЦД 62,43±2,66* 27,41±1,98* 36,02±2,11* 

контроль 55,96±1,45 31,01±1,64 24,71±1,59 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05; 

 

Статистичний аналіз отриманих даних показав, що на 56 добу ЕСЦД, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, площа гепатоцитів С1 і С2 

достовірно зростає, а площа ядер збільшується тільки у С1 і С3 (табл. 4.6). У С3 

площа гепатоцитів, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

залишається незмінною, а площа ядер зростає, що призводить до збільшення 

ЯЦС (див. табл. 4.6). Така перебудова С1 і С2 вказує на розвиток вакуольної, 

балонної та гідропічної дистрофій, що підтверджується на ультраструктурному 

рівні. Порівняно з попереднім терміном експерименту, кількість гепатоцитів у 

С1 достовірно зростає до 34,19 % (р<0,05), у С3 зменшується до 37,79 % 

(р<0,05), а у С2 вірогідно не змінюється і становить 37,79 % (р>0,05). 

Порівняно з контрольними показниками кількість гепатоцитів у С1 
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збільшується (контроль – 21,32 %, р<0,05), а у С2 і С3 вірогідно зменшується 

(контроль С2 – 33,55 %, контроль С3 – 45,13 %, у всіх випадках р<0,05). 

Таблиця 4.6 

Кластерна характеристика гепатоцитів 12-міс. щурів на 56 добу 

перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластеру 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита мкм2 

Площа ядра 
гепатоцита мкм2 ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 288,24±39,69# 68,41±9,96* 0,32±0,07* 

контроль 289,37±40,62 56,49±9,11 0,24±0,04 

С2 
ЕСЦД 200,03±28,58# 44,89±5,96 0,29±0,04*# 

контроль 218,39±35,31 40,22±5,98 0,23±0,03 

С3 
ЕСЦД 171,45±25,93# 50,70±7,26# 0,36±0,10# 

контроль 172,87±36,14 43,97±9,32 0,35±0,04 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

На 56 добу експерименту на електронно-мікроскопічному рівні в печінці 

переважають вакуольна (рис. 4.9 а) та балонна (рис. 4.9 б) дистрофії. Перша 

характеризується  просвітленням цитоплазми гепатоцитів та наявністю в ній 

дрібних і середнього розміру вакуолей, а друга – утворенням балонів у 

навколоядерному просторі, які відтісняють ядро та інші органели. Гепатоцити  

проміжної та центральної зон печінкової часточки продовжують накопичувати 

ліпідні краплі великого та середнього розмірів, у деяких випадках практично 

вся цитоплазма клітин заповнена вакуолями і ліпідними включеннями, які 

мають характерну посмугованість та оточені оболонкою, відтісняючи на 

периферію клітини ядро, що вказує на їх жирове переродження. Часто 

трапляються гепатоцити у стані колікваційного некрозу. 

На 70 добу перебігу ЕСЦД відносна маса печінки продовжує 

збільшуватися (див. табл. 4.1). Простежується дискомплексація печінкових 

пластин, виражені деструктивні зміни гепатоцитів різних зон. Звертає на себе  
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Рис. 4.9. Вакуольна (а) та балонна (б) дистрофії гепатоцитів на 56 добу 

перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х4800, г) х6400.  

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – балони, 3 – ГлЕС, 4 – вакуолі 5 – 

мітохондрія, 6 – ГЕС. 

 

увагу перипортальний і перицентральний фібрози, лімфоцитарна інфільтрація 

перипортальних трактів і просторів Діссе (рис. 4.10 а, б). Синусоїдні капіляри, 

як і в попередні терміни спостереження, містять еритроцитарні сладжі. На 

гістологічних препаратах, забарвлених за Шабадашем, та напівтонких зрізах, 

забарвлених поліхромним барвником, спостерігається мала кількість глікогену в 

деструктивно змінених гепатоцитах (рис. 4.10 в). У гепатоцитах, переважно 

центральної зони, спостерігається значна кількість ліпідів (рис. 4.10 г). 

Метричні показники синусоїдних капілярів порівняно з попереднім терміном 

експерименту достовірно не змінюються (див. табл. 4.5). Такі зміни 

морфометричних параметрів синусоїдних капілярів вказують на діабетичну 

мікроангіопатію.  

Морфометричні дослідження та статистичний аналіз отриманих даних 

показав, що на 70 добу ЕСЦД у 12-міс. щурів площа гепатоцитів різних  
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Рис. 4.10. Фіброз центральної вени та перипортальних трактів (а-б), 

нерівномірний розподіл глікогену (в), ліпідні включення в гепатоцитах 

центральної зони (г) на 70 добу ЕСЦД. Забарвлення: трихром за Массоном (а, б), 

за Шабадашем (в), судан ІІІ (г). Мікрофотографії. Зб.: а-б) х400, в) х200, г) х1000. 

Позначення: 1 – гепатоцити, 2 – печінкові балки, 3 – ліпідні включення, 4 – 

колагенові волокна, 5 – включення глікогену, 6 – лімфоцитарна інфільтрація. 
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кластерів і їхніх ядер вірогідно не відрізняється від попереднього терміну 

спостереження, проте, площі ядер гепатоцитів і ЯЦС є вірогідно більшими за        

контрольні показники (табл. 4.7) 

Таблиця 4.7 

Кластерна характеристика гепатоцитів 12-міс. щурів на 70 добу 

перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 293,52±35,61 66,42±7,96* 0,29±0,06* 

контроль 290,31±32,29 54,25±6,28 0,23±0,05 

С2 
ЕСЦД 210,03±25,36 48,32±5,17* 0,30±0,05* 

контроль 215,41±23,51 40,13±5,05 0,23±0,03 

С3 
ЕСЦД 193,45±23,84 49,73±6,21* 0,35±0,10* 

контроль 170,81±15,94 39,02±5,11 0,30±0,05 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

Порівняно з попереднім терміном дослідження, зростає кількість 

гепатоцитів у С1 до 41,15 % (р<0,05) за рахунок С3 (31,63 %, р<0,05 ), а 

кількість клітин у С2 залишається незмінною (27,2 %, р>0,05). Порівняно з 

контрольними показниками, кількість гепатоцитів у С1 є достовірно більшою, а 

в С3 – меншою (у всіх випадках р<0,05). 

На 70 добу від початку моделювання стрептозотоцинового діабету 

збільшується кількість вакуолей, з’єднаних у виглядів балонів, що 

супроводжується проліферацією та розширенням цистерн ГлЕС (рис. 4.11 а). 

Мітохондрії зі зруйнованими кристами та неоднорідним вмістом мають ознаки 

лізису внутрішньої та зовнішньої мітохондріальних оболонок. У різних 

гепатоцитах простежуємо каріопікноз, каріорексис і каріолізис. Зустрічаємо 

гепатоцити з апоптичними тільцями, а також у стані колікваційного некрозу 

(рис. 4.11 б). Ліпідна дистрофія гепатоцитів поглиблюється, оскільки кількість 



105 

 

та величина ліпідних крапель збільшується (див. рис. 4.11 в). Слід відзначити 

мозаїчність змін у гепатоцитах різних зон печінкової часточки. 

 

 
Рис. 4.11. Балонна (а) та жирова (б, в) дистрофії в гепатоцитах печінкової 

часточки на 70 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х2400, б) х4000, 

б) х8000.  

Позначення: 1 – парціальний некроз гепатоцита, 2 – балони, 3 – 

колікваційний некроз, 4 – ліпідна крапля, 5 – мітохондрія, 6 – сегментоядерний 

нейтрофіл. 

 

У судинах гемомікроциркуляторного русла виявляються виражені ознаки 

діабетичної мікроангіопатії. У просвіті мікрогемосудин спостерігаються 

еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до ендотеліоцитів, 

інколи трапляються мікротромби. Простежується руйнування й гідропічна 

дистрофія ендотеліоцитів. Нерідко вони розпадаються на окремі фрагменти, 

зумовлюючи розвиток макроклазматозу (рис. 4.12 а). Руйнування стінки 

капілярів призводить до виходу формених елементів крові в перикапілярний 

простір. Нерідко серед гепатоцитів трапляються сегментоядерні нейтрофіли 

(див. рис. 4.11 а), лімфоцити, еритроцити.  

Слід вказати на розростання колагенових волокон навколо капілярів (рис. 
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4.12 б) і судин гемомікроциркуляторного русла. Простір Діссе розширений, 

кількість мікроворсинок синусоїдного полюса гепатоцитів зменшена, багато з 

них лізовані. Зростає число фібробластів та макрофагів, що супроводжується 

зменшенням кількості клітин Іто. Дилятація синусоїдів супроводжується 

потовщенням базальної мембрани, зменшенням числа та площі фенестр, що 

призводить до порушення  транскапілярного обміну.  

Зірчасті макрофагоцити містять багато дрібних лізосом та великих 

автофагосом. Клітини Іто, зазвичай, не мають ліпідних крапель. У 

міжчасточкових артеріях спостерігаються вакуольна дистрофія ендотеліоцитів і 

міоцитів, набряк внутрішньої еластичної мембрани, явища мікроклазматозу. 

Простежуються явища фіброзу портальних трактів і центральної вени. 

 

 
Рис. 4.12. Явища макроклазматозу (а) та розростання сполучної тканини 

навколо мікрогемосудин (б) на 70 добу перебігу ЕСЦД. Елекронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х8000, б) х4800.  

Позначення: 1 – макроклазматоз, 2 – ендотеліоцит, 3 – зірчастий 

макрофагоцит, 4 – вакуоля, 5 – просвіт капіляра, 6 – колагенові волокна. 
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4.2. Морфофункціональні зміни печінки нестатевозрілих щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

 

На 14 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 3-міс. щурів порівняно з 

контрольними показниками вірогідно зростає, а маса тварин зменшується, що 

призводить до зростання відносної маси печінки (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8. 

Масометричні показники 3-міс. щурів на різних етапах перебігу 
стрептозотоцинового цукрового діабету 

Термін 
експерименту 

Група 
тварин 

Маса тіла (г) Маса 
печінки (г) 

Маса печінки/ 
маса тіла*100 

(%) 
14 доба ЕСЦД 62,60±3,71* 4,18±0,05* 6,70±0,41* 

контроль 83,30±2,89 3,93±0,15 4,72±0,16 
28 доба ЕСЦД 59,40±0,55* 4,37±0,19 7,35±0,35*# 

контроль 96,67±1,53 4,55±0,2 4,71±0,22 
42 доба ЕСЦД 72,20±6,45*# 5,54±0,15# 7,71±0,6* 

контроль 114,33±12,5 5,36±0,33 4,74±0,75 
56 доба ЕСЦД 96,80±2,95*# 6,19±0,09# 6,40±0,16*# 

контроль 136,67±4,23 6,41±0,18 4,75±0,17 
70 доба ЕСЦД 125,40±3,64*# 6,37±0,03*# 5,08±0,15*# 

контроль 153,30±5,77 7,30±0,03 4,77±0,16 
Примітки: 

1) вірогідна різниця з контролем * -  р˂0,05; 

2) вірогідна різниця з попереднім терміном експерименту #-  р˂0,05. 

 

На 14 добу розвитку ЕСЦД на світлооптичному рівні ми простежували 

значне зменшення включень глікогену у проміжній зоні печінкової часточки 

(рис. 4.13 а), а в центральній і периферичній зонах – нерівномірне помірне 

наповнення гепатоцитів гранулами глікогену (рис. 4.13 б). У цей термін 

експерименту спостерігається розширення синусоїдних капілярів печінкової 

часточки та заповнення окремих із них еритроцитарними масами (рис. 4.13 в). 

Ліпідні включення, як і в контрольної групи тварин, у різних зонах печінкової 

часточки практично не виявляються (рис. 4.13 г).  
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Рис. 4.13. Зменшення включень глікогену в центральній, проміжній (а) та 

периферійній (б) зонах печінкової часточки. Розширення синусоїдних капілярів 

(в, г) на 14 добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а, б), трихром за 

Массоном (в), судан ІІІ (г). Мікрофотографії. Зб.: а-г) х400.  

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – печінкова тріада, 3 – синусоїдні 

капіляри, 4 – включення глікогену. 
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У цей термін спостереження помічаємо вірогідне збільшення площі 

синусоїдних капілярів внаслідок збільшення площі просвіту, при цьому площа 

стінки достовірно не змінюється (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Морфометричні показники синусоїдних капілярів печінки 3-міс. щурів  

при стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Термін 
експерименту 

Площа 
профільного поля 

(мкм2) 

Площа просвіту 
(мкм2) 

Площа 
стінки 
(мкм2) 

14 доба 
ЕСЦД 70,20±1,01* 47,97±0,57* 22,23±0,39 

контроль 60,11±1,03 38,63±0,41 21,48±0,32 

28 доба 
ЕСЦД 67,73±1,21* 45,01±0,61* 22,72±0,72 

контроль 60,05±1,04 38,47±0,42 21,58±0,33 

42 доба 
ЕСЦД 65,1±1,23* 38,89±0,32# 26,21±0,86*# 

контроль 60,01±1,12 37,99±0,34 22,02±0,23 

56 доба 
ЕСЦД 62,91±1,32* 33,53±0,48*# 29,38±0,72*# 

контроль 59,72±1,22 37,63±0,43 22,09±0,41 

70 доба 
ЕСЦД 63,19±1,42* 31,04±0,53* 32,15±0,81* 

контроль 58,16±1,31 36,32±0,46 21,84±0,44 
Примітки: 

1) вірогідна різниця з контролем * – р˂0,05; 

2) вірогідна різниця з попереднім терміном експерименту # – р˂0,05. 

 

На 14 добу розвитку експериментального ЦД в печінці статистично 

достовірно спостерігається зменшення площі гепатоцитів усіх кластерів за 

рахунок розпаду глікогену, зокрема це стосується С1 і С2 (табл. 4.10). При 

цьому площа ядер гепатоцитів цих кластерів не змінюється, що призводить до 

зростання ЯЦС. Морфометричний аналіз гепатоцитів С3 вказує на недостовірне 

зменшення їхньої площі (див. табл. 4.10). Зміни кількісних показників 

гепатоцитів призводять до перерозподілу відсоткового вмісту різних кластерів 
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гепатоцитів. Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 зменшується до 

29,71 % (контроль – 40,06 %, р<0,05), а у С3 зростає до 43 % (контроль –     

33,33 %, р<0,05), а в С2 вірогідно не змінюється і становить 27,29 % (контроль – 

25,71 %, р>0,05). 

Таблиця 4.10  

Кластерна характеристика гепатоцитів 3-міс. щурів на 14 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 227,58±33,10* 51,33±7,42 0,30±0,06* 

контроль 236,48±27,46 50,39±5,45 0,28±0,04 

С2 
ЕСЦД 159,88±27,52* 47,23±8,75* 0,42±0,06* 

контроль 189,05±25,48 51,68±6,75 0,38±0,07 

С3 
ЕСЦД 151,03±25,59* 33,25±5,46 0,29±0,05* 

контроль 167,29±28,80 35,42±4,93 0,27±0,04 
Примітка: вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05. 

 

На 14 добу ЕСЦД, як і в контрольної групи тварин, на 

ультраструктурному рівні спостерігаються світлі та темні гепатоцити. Перші 

характеризуються гіперплазією комплексу Гольджі та значно розвиненою ГлЕС 

(рис. 4.14). Темні гепатоцити мають підвищеної щільності цитоплазму, 

заповнену органелами. У них же простежується гіпертрофія ГЕС, цистерни якої 

місцями розширені, з ділянками деструкції. У світлих і темних гепатоцитах 

прослідковується просвітлення каріоплазми, дезорганізація й частковий лізис 

крист мітохондрій. Дещо зменшується кількість вільних рибосом і тих, що 

зв'язані з цистернами ГЕС. У різних популяціях гепатоцитів спостерігали: 

неглибокі інвагінації ядерної оболонки, редукцію ГЕС та комплексу Гольджі, 

розширення перинуклеарного простору. Чисельність гранул глікогену в різних 

типах гепатоцитів є меншою порівняно з контрольною групою тварин. Звертає 

на себе увагу значна кількість лізосом в обох типах гепатоцитів. 



111 

 

 
Рис. 4.14. Просвітлення ядер та деструкція крист мітохондрій у світлих та 

темних гепатоцитах 3-міс. щурів на 14 добу розвитку ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – ядро світлого гепатоцита, 2 – ядро темного гепатоцита,    

3 – гіперплазія комплексу Гольджі, 4 – мітохондрія, 5 – ГлЕС, 6 – ГЕС. 

 

На 28 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 3-міс. щурів, порівняно з 

контрольними показниками вірогідно не змінюється, проте маса тварин 

зменшується, що призводить до зростання відносної маси печінки (див. табл. 

4.8). 

На 28 добу розвитку ЕСЦД у нестатевозрілих тварин продовжує 

зменшуватись кількість гранул глікогену в різних зонах печінкової часточки 

(рис. 4.15 а). Часто судини портальних трактів заповнені еритроцитарними 

масами (4.15 б). У синусоїдних капілярах також простежуються еритроцитарні 

сладжі. На препаратах, забарвлених трихром за Массоном, чітко 

диференціюються світлі і темні гепатоцити. У світлих гепатоцитах виявляються 

дрібні вакуолі і гідропічна дистрофія (див. рис. 4.15 б). На препаратах, 

забарвлених суданом ІІІ, як і в контрольної групи тварин, ліпідні включення не 

виявляються. 
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Рис. 4.15. Нерівномірний розподіл включень глікогену в різних зонах 

печінкової часточки (а) та еритроцитарні маси в портальних тріадах (б) на 28 

добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а), трихром за Массоном 

(б). Мікрофотографії. Зб.: а, б) х400.  

Позначення: 1 – гранули глікогену, 2 – центральна вена, 3 – світлі 

гепатоцити, 4 – темні гепатоцити, 5 – тріада печінки. 

 

За даними морфометричних досліджень, площа гепатоцитів усіх кластерів 

вірогідно не змінюється порівняно з попереднім терміном експерименту і 

залишається меншою за контрольні показники (табл. 4.11). При цьому площа 

С1 і С2 порівняно з попереднім терміном експерименту також зменшується, що 

призводить до зменшення ЯЦС у гепатоцитах цих кластерів. Площа ядра С3 

вірогідно не відрізняється ні від попереднього терміну експерименту, ні від 

контрольних показників (див. табл. 4.11). 

Зміни кількісних показників гепатоцитів призводять до перерозподілу 

відсоткового вмісту різних кластерів гепатоцитів. Порівняно з контролем 

кількість гепатоцитів у С1 зменшується до 28,39 % (контроль – 39,50 %, 

р<0,05), у С2 до 16,97 % (контроль – 25,13 %, р<0,05), а у С3 зростає до 54,64 % 
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(контроль – 35,37 %, р>0,05). 

Слід вказати на дилятацію центральної вени та синусоїдних капілярів. 

При цьому на 28 добу площа синусоїдних капілярів порівняно з попереднім 

терміном експерименту вірогідно не змінюється, проте залишається більшою 

внаслідок збільшеної площі просвіту (див. табл. 4.9). 

Таблиця 4.11  

Кластерна характеристика гепатоцитів 3-міс. щурів на 28 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 233,91±36,55* 44,69±6,72*# 0,24±0,03*# 

контроль 254,17±34,56 51,11±7,18 0,25±0,05 

С2 
ЕСЦД 173,03±23,81* 41,03±4,91* 0,32±0,05 

контроль 191,19±33,73 49,60±5,99 0,35±0,08 

С3 
ЕСЦД 153,53±27,03* 33,45±3,98 0,28±0,03* 

контроль 186,86±25,68 36,60±5,99 0,24±0,05 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

На 28 добу експерименту ультраструктурні зміни гепатоцитів 

поглиблюються. У різних популяціях гепатоцитів спостерігали: неглибокі 

інвагінації ядерної оболонки, редукцію ГЕС та комплексу Гольджі, звуження 

перинуклеарного простору, просвітлення матриксу мітохондрій та руйнування 

їхніх крист, поодинокі ліпідні включення та лізосоми (рис. 4.16 а). На 

ультраструктурному рівні найхарактернішою ознакою ЕСЦД є зменшення 

гранул глікогену. Цитоплазма таких гепатоцитів навколо ядра є пустою, а в 

контрольних тварин у навколоядерних ділянках ми відзначали накопичення 

гранул глікогену розеткоподібного характеру. Подекуди світлі гепатоцити 

знаходяться у стані зернистої і вакуольної дистрофій, а в темних помітні 

апоптичні тільця.  
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Характерних змін зазнає і судинна ланка. Це, зокрема, звуження простору 

Діссе, адгезія еритроцитів та нагромаження тромбоцитів у синусоїдних 

капілярах, розширення пор та деструктивні зміни ендотеліоцитів (рис. 4.16 б), 

що вказує на початкові стадії розвитку діабетичної мікроангіопатії.  

 
Рис. 4.16. Вакуольна дистрофія гепатоцитів (а) та ранні ознаки 

діабетичної мікроангіопатії (б) нестатевозрілих щурів на 28 добу розвитку 

ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) х 6400.  

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – мітохондрії, 3 – ГлЕС, 4 – 

вакуолізований ендотеліоцит, 5 – цитоплазма темного гепатоцита, 6 – адгезія 

еритроцита, 7 – пора, 8 – звуження просвіту Діссе, 9 – комплекс Гольджі. 

 

На 42 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 3-міс. щурів, порівняно з 

попереднім терміном експерименту збільшується, проте вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників. При цьому маса діабетичних щурів є 

вірогідно меншою порівняно з контрольними показниками, що призводить до 

зростання відносної маси печінки (див. табл. 4.8). 

На 42 добу розвитку ЕСЦД у нестатевозрілих тварин розподіл гранул 

глікогену суттєво не змінюється, порівняно з попереднім терміном 
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експерименту (рис. 4.17 а). Спостерігається лімфоцитарна інфільтрація 

портальних трактів та незначне розростання сполучної тканини навколо них 

(4.17 б). На препаратах, забарвлених трихром за Массоном, у світлих 

гепатоцитах виявляються вакуолі. Інколи ціла група світлих гепатоцитів зазнає 

гідропічної дистрофії (див. рис. 4.17 б). 

  
Рис. 4.17. Зменшення глікогену в різних зонах печінкової часточки (а), 

еритроцитарні сладжі в портальних тріадах та гідропічна дистрофія світлих 

гепатоцитів (б) на 42 добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а), 

трихром за Массоном (б). Мікрофотографії. Зб.: а, б) х400.  

Позначення: 1 – гранули глікогену, 2 – центральна вена, 3 – світлі 

гепатоцити, 4 – темні гепатоцити, 5 – тріада печінки, 6 – гідропічна дистрофія 

світлих гепатоцитів.  

 

Морфометричне дослідження печінки 3-місячних щурів на 42 добу 

експерименту показало збільшення площі гепатоцитів С1 і С2 та їхніх ядер, 

порівняно з показниками попереднього терміну спостереження. При цьому 

метричні показники всіх кластерів вірогідно не відрізняються від контрольних 

величин (табл. 4.12). Кількість гепатоцитів у С1 становить 28,13% і вірогідно не 
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відрізняється від контрольних показників (контроль – 34,13 %,  р>0,05), 

натомість у С2 зменшується до 20,97 % (контроль – 33,12 %, р<0,05), а у С3 

зростає до 50,34 % (контроль – 32,75 %, р<0,05). Порівняно з попереднім терміном 

ЕСЦД кількість гепатоцитів у різних кластерах не змінюється (у всіх випадках р<0,05). 

Таблиця 4.12  

Кластерна характеристика гепатоцитів 3-міс. щурів на 42 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа гепатоцита 
(мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 255,29±27,92# 50,36±5,77# 0,25±0,04 

контроль 259,84±26,44 52,62±5,46 0,26±0,04 

С2 
ЕСЦД 181,58±31,98 37,27±5,72 0,27±0,05 

контроль 183,07±29,86 37,52±6,85 0,26±0,04 

С3 
ЕСЦД 174,96±24,29# 48,97±5,47# 0,40±0,06# 

контроль 199,47±22,05 53,12±6,40 0,36±0,04 
Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

Електронномікроскопічно на 42 добу стрептозотоцинового ЦД у 3-міс. 

щурів встановили такі зміни в гепатоцитах: вакуольну та гідропічну дистрофії. 

У гепатоцитах виявляємо розширений і гіпертрофований комплекс Гольджі і 

ГлЕС, велику кількість крупних вакуолей (рис. 4.18), відсутність включень 

глікогену (так звані глікогенові пустоти (рис. 4.19)) та потовщені міжклітинні 

контакти, також деструкцію і руйнування крист мітохондрій. Поодиноко 

трапляються гепатоцити зі зменшеним та дещо зморщеним ядром (каріорексис). 

Поряд спостерігаються молоді гепатоцити – темні зі щільними мітохондріями 

та гіпертрофованою ГЕС. Світлі гепатоцити мають: деструкцію мітохондрій, 

мало глікогенових включень, низької електронної щільності ядра, розширений 

перинуклеарний простір. Досить багато є і незмінених звичайної будови, як і у 

контрольної групи тварин, гепатоцитів.  
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Рис. 4.18. Вакуольна дистрофія двоядерного гепатоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х3200. 

Позначення: 1 – ядра гепатоцита, 2 – комплекс Гольджі, 3 – ГлЕС, 4 – вакуолі. 

 
Рис. 4.19. Нерівномірне розширення простору Діссе та функціонально 

активний макрофагоцит у просвіті капіляра на 42 добу перебігу ЕСЦД. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 

Позначення: 1 – макрофагоцит, 2 – аутофагосома, 3 – «глікогенові пустоти», 

4 – розширення простору Діссе і заповнення його колагеновими волокнами. 
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У ланках гемомікроциркуляторного русла найбільш виражені зміни 

спостерігаються у капілярах. В ендотеліоцитах простежується каріолізис, 

руйнування мембранних органел. Зірчасті макрофагоцити містять аутофагосоми 

та численні лізосоми (див. рис. 4.19). Клітини Іто втрачають ліпідні краплі, 

натомість містять вакуолі. Часто простежується розширення просторів Діссе і 

заповнення їх колагеновими волокнами (див. рис. 4.19). У просвіті 

мікрогемосудин помітні еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів. Такі зміни 

вказують на розвиток діабетичної мікроангіопатії, що підтверджується і даними 

морфометрії. Так, площа стінки капілярів вірогідно збільшується, порівняно з 

попереднім терміном експерименту і контролем (див. табл. 4.9). 

На 56 добу розвитку ЕСЦД маса печінки 3-міс. щурів порівняно з 

попереднім терміном експерименту збільшується, проте є вірогідно меншою від 

контрольних показників, що при меншій масі діабетичних щурів призводить до 

зростання відносної маси печінки (див. табл. 4.8). 

На 56 добу розвитку ЕСЦД у нестатевозрілих тварин розподіл гранул 

глікогену суттєво не змінюється, порівняно з попереднім терміном 

експерименту (рис. 4.20 а). Спостерігається розростання сполучної тканини 

навколо портальних трактів (рис. 4.20 б). І світлі, і темні гепатоцити 

перебувають у стані вакуольної та гідропічної дистрофій (див. рис. 4.20 б). 

Відзначається лімфоцитарна інфільтрація перикапілярних просторів, що 

підтверджується даними електронної мікроскопії. Площа синусоїдних капілярів 

вірогідно не відрізняється від показників контролю і попереднього терміну 

спостереження, при цьому площа їхньої стінки збільшується, а просвіту 

зменшується (див. табл. 4.9).  

Проведене морфометричне дослідження гепатоцитів показало, що  площа 

гепатоцитів С1 та їхніх ядер зростають порівняно з попереднім терміном 

експерименту внаслідок посилення набряку та вакуолізації їхньої цитоплазми. 

Також зазначимо, що метричні показники гепатоцитів С2 не змінюються, а С3 

статистично достовірно зменшуються (табл. 4.13). 
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Рис. 4.20. Нерівномірний розподіл глікогену в різних зонах печінкової 

часточки (а) та перипортальний фіброз (б) на 56 добу розвитку ЕСЦД. 

Забарвлення: за Шабадашем (а), трихром за Массоном (б). Мікрофотографії. 

Зб.: а, б) х400.  

Позначення: 1 – гранули глікогену, 2 – світлі гепатоцити, 3 – сполучна 

тканина, 4 – темні гепатоцити, 5 – тріада печінки. 

Таблиця 4.13 

Кластерна характеристика гепатоцитів 3-міс. щурів на 56 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 272,76±40,90# 60,65±11,91# 0,29±0,06# 

контроль 284,24±36,74 51,17±7,47 0,22±0,04 

С2 
ЕСЦД 181,59±28,14 39,67±4,93 0,29±0,05 

контроль 195,26±35,39 37,86±5,64 0,24±0,03 

С3 
ЕСЦД 168,76±30,13* 50,74±8,80 0,44±0,09* 

контроль 193,02±25,46 47,19±5,97 0,33±0,03 
Примітки: 
1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 
2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 
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Порівняно з попереднім терміном експерименту кількість гепатоцитів у 

С2 зростає до 31,32 % (р<0,05), за рахунок С1 20,13 % (р<0,05), а С3 вірогідно 

не змінюється і становить 48,38 % (р>0,05). Порівняно з контролем кількість 

гепатоцитів у різних кластерах вірогідно не відрізняється С1 контроль 25,74 %, 

С2 – 27,73 %, С3 – 46,53 % (у всіх випадках р>0,05). 

На 56 добу ЦД у нестатевозрілих щурів на ультраструктурному рівні 

зміни наростають. У світлих і темних гепатоцитах з’являються ліпідні 

включення та вакуолі великих розмірів. Поряд візуалізуються мало змінені або 

майже не змінені гепатоцити, які містять мітохондрії із просвітленим матриксом 

та дезорганізованими кристами. Простежується розширення цистерн ГЕС та 

проліферація ГлЕС, редукція комплексу Гольджі (рис. 4.21 а-б). Наростає 

вакуольна дистрофія світлих гепатоцитів (див. рис. 4.21 б). Водночас, 

характерним є збільшення кількості темних гепатоцитів. На 

ультраструктурному рівні у гепатоцитах центральної та периферичної зонах 

часточки печінки спостерігаємо зменшення гранул глікогену в цитоплазмі. 

Виявляються гепатоцити з апоптичними тільцями. Виявляються молоді 

гепатоцити зі щільною цитоплазмою помірної щільності, добре розвиненою 

ГЕС, незміненими мітохондріями та накопиченням ліпофусцину, що може 

вказувати на відносні компенсаторні процеси (рис. 4.21 в). 

У гемомікроциркуляторному руслі чітко простежуються всі ознаки 

діабетичної мікроангіопатії: у просвіті мікрогемосудин виявляється стаз крові зі 

сладжем еритроцитів у вигляді монетних стовпчиків; адгезія еритроцитів і 

тромбоцитів; вакуольна дистрофія ендотеліоцитів; зростання чисельності 

зірчастих макрофагоцитів та Рit-клітин (рис. 4.22). У зірчастих макрофагоцитах 

прослідковується велика кількість первинних і вторинних лізосом, розширення 

цистерн ГЕС. У жиронакопичуючих клітинах Іто простежується дегрануляція 

ліпідних крапель, а на їхньому місці утворюються вакуолі. Навколо цих клітин 

спостерігається розростання колагенових волокон, що призводить в окремих 

випадках до розвитку капіляросклерозу. 
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Рис. 4.21. Жирова (а), вакуольна (б) дистрофії та молоді гепатоцити (в) у 

печінці 3-міс. щурів на 56 добу розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: а) х8000, б) х6400, в) х4000. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – мітохондрія, 3 – ГЕС, 4 – вакуоля,    

5 – гранули глікогену, 6 – балон, 7 – ліпідна крапля, 8 – ГлЕС, 9 – ліпофусцин. 
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Рис. 4.22. Гемореологічні порушення крові та балонна дистрофія 

гепатоцитів на 56 добу розвитку ЕСЦД. Електрона мікрофотографія. Зб.: х2400.  

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – мітохондрії, 3 – ГлЕС, 4 – балон, 5 – 

еритроцитарний сладж, 6 – ендотеліоцит, 7 – зірчастий макрофагоцит, 8 – Pit-

клітина. 

 

На 70 добу перебігу ЕСЦД вага печінки 3-міс. щурів є вірогідно меншою, 

порівняно з контрольною групою тварин. Проте вага діабетичних щурів є 

меншою за контрольні показники, тому відносна маса печінки залишається 

більшою за контроль (див. табл. 4.8).  

Гістологічна картина печінкової часточки на 70 добу перебігу ЕСЦД 

зберігає свою будову та не відрізняється від попереднього терміну 

експерименту. Проте навколо портальних трактів простежуються явища 

лімфоцитарної інфільтрації (рис. 4.23). Просвіти синусоїдів, міжчасточкових 

артерій і вен заповнені еритроцитарними масами. Морфометричні показники 

синусоїдних капілярів не відрізняються від попереднього терміну експерименту, 

проте площа їхнього просвіту вірогідно зменшується, а площа стінки 

збільшується, порівняно з показниками контрольної групи тварин (див.         

табл. 4.9).  
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Рис. 4.23. Нерівномірний розподіл вмісту глікогену в різних зонах 

печінкової часточки (а) та лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів (б) на 

70 добу перебігу ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а), трихром за Массоном (б). 

Мікрофотографії. Зб.: а, б) х400.  

 

Проведене морфометричне дослідження гепатоцитів показало, що  площа 

гепатоцитів С1 є меншою порівняно як із попереднім терміном експерименту, 

так і з контролем (табл. 4.14). Метричні показники гепатоцитів С2 і С3 

вірогідно не відрізняються від контрольних показників. Порівняно з попереднім 

терміном експерименту кількість гепатоцитів у С3 зменшується до 41,77 % 

(р<0,05), а у С1 і С2 вірогідно не змінюються і становлять відповідно 25,30 % і 

32,93 % (у всіх випадках p>0,05). При цьому кількісний розподіл гепатоцитів у 

різних кластерах вірогідно не відрізняється від контрольних показників (С1 

контроль 23,00 %, С2 – 33 %, С3 – 44 %, у всіх випадках р>0,05). 

На 70 добу експерименту на субмікроскопічному рівні простежується 

мозаїчність змін у будові гепатоцитів печінки. Трапляються поодинокі 

гепатоцити з вакуольною і гідропічною дистрофіями та колікваційним некрозом 

(рис. 4.24 а). Поряд із деструктивно зміненими гепатоцитами помічаємо 
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гепатоцити зі збереженою ультраструктурою, великою кількістю мітохондрій, 

появаю α –розеток гранул глікогену в цитоплазмі, гіпертрофією ГЕС (рис. 4.24). 

Таблиця 4.14  

Кластерна характеристика гепатоцитів 3-міс. щурів на 70 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
Тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 243,58±30,80 *# 50,47±8,40 0,26±0,04 

контроль 282,43±37,01 52,22±7,61 0,23±0,04 

С2 
ЕСЦД 178,54±24,30 36,73±4,95 0,26±0,03 

контроль 190,89±40,22 36,18±6,12 0,24±0,04 

С3 
ЕСЦД 179,54±22,09 46,76±5,85 0,36±0,04 

контроль 179,13±23,47 # 47,06±0,36 0,36±0,04 # 
Примітки: 
1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 
2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 
 

 
Рис. 4.24. Гідропічна (а), зерниста (б) дистрофії та молоді гепатоцити (в) в 

печінці 3-міс. щурів на 56 добу розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: а) х8000, б) х6400, в) х4000. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – мітохондрії, 3 – ГЕС, 4 – вакуоля, 5 – 

гранули глікогену, 6 – лізосоми, 7 – ліпідна крапля, 8 – ГлЕС, 9 – ліпофусцин. 
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Прослідковується багато двоядерних гепатоцитів. У цитоплазмі гепатоцитів 

збільшується кількість вільних та прикріплених до цистерн ГЕС рибосом. В 

окремих гепатоцитах помітне накопичення білка (рис. 4.24 б), невелика 

кількість первинних лізосом (рис. 4.24 б, в) і дрібних ліпідних крапель          

(рис. 4.25 а-в).  

Зміни мікроциркуляції проявляються вакуолізацією ендотеліоцитів, 

дилятованими капілярами та химерною формою еритроцитів, а також сладж 

феноменом – злипанням еритроцитів у вигляді монетного стовпчика, адгезією 

еритроцитів і тромбоцитів до люменальної плазмолеми ендотеліоцитів (див. 

рис. 4.25 а). Місцями спостерігаються локальні розширення простору Діссе і 

заповнення його колагеновими волокнами (див. рис. 4.25 б, в). У просвіті 

капілярів часто трапляються активні зірчасті макрофагоцити, Pit-клітини. 

Окремі капіляри зазнають виражених деструктивних змін, що проявляються 

руйнуванням їхньої стінки з наступним формуванням явищ мікро- і 

макроклазматозу (див. рис. 4.25 в). Навколо таких капілярів візуалізуються 

зірчасті макрофагоцити з аутофагосомами, колагенові волокна, лімфоцити, 

сегментоядерні нейтрофіли, еритроцити. 

У судинах портального тракту і центральній вені змін зазнають, 

зазвичай, ендотеліоцити капілярів, одні з них перебувають у стані гідропічної 

дистрофії, в інших простежується каріопікноз і каріорексис, підвищення 

електронної щільності цитоплазми. Люмінальна плазмолема ендотеліоцитів 

утворює незначні мікровирости і випини у просвіт мікрогемосудин. У 

міжчасточкових артеріях внутрішня еластична мембрана втрачає свою 

звивистість і є нерівномірно потовщеною внаслідок плазматичного 

просякання (див. рис. 4.25). 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін печінки 3-міс. щурів 

при ЕСЦД можна виділити 3 стадії: стрес-реактивних змін (14-28 доби), 

деструктивних процесів (42-56 доби), компенсаторно-відновних процесів (70 

доба). 
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Рис. 4.25. Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла 

печінки на 70 добу перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4000,   

б) х4800, в) 6400, г) 8000.  

Позначення: 1 – тромбоцит, 2 – еритроцитарний сладж, 3 – ліпідна крапля, 

4 – руйнування стінки капіляра, 5 – зірчастий макрофагоцит, 6 – Pit-клітина, 7 – 

колагенові волокна, 8 – ядро ендотеліоцита, 9 – внутрішня еластична мембрана. 
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4.3. Морфофункціональні зміни печінки 24-місячних щурів при 

експериментальному цукровому діабеті 

Будова класичної часточки печінки контрольної й інтактної групи 24-міс. 

щурів є однаковою.  

Упродовж розвитку та перебігу ЕСЦД маса печінки 24-міс. щурів 

збільшується, а вага тварин зменшується, що призводить до зростання 

відносної маси печінки, яка на 70 добу експерименту у 2,27 раза перевищує 

контрольні показники (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Масометричні показники 24-міс. щурів на різних етапах перебігу 
стрептозотоцинового цукрового діабету 

Термін 

експерименту 

Група 

тварин 

Маса тіла (г) Маса 

печінки(г) 

Відносна маса 

печінки (%) 

14 доба ЕСЦД 297,80±15,63* 11,97±0,38* 4,02±0,11* 

контроль 333,67±3,21 10,29±0,37 3,08±0,08 

28 доба ЕСЦД 289±4,18* 14,26±0,51*# 4,94±0,23*# 

контроль 340,67±1,15 10,49±0,19 3,08±0,06 

42 доба ЕСЦД 273,20±2,95*# 15,59±0,42*# 5,71±0,18*# 

контроль 345,67±1,15 10,62±0,11 3,07±0,06 

56 доба ЕСЦД 261,20±3,83*# 16,07±0,13*# 6,15±0,05*# 

контроль 351,67±2,89 10,80±0,07 3,07±0,03 

70 доба ЕСЦД 248±2,74*# 17,06±0,35*# 6,88±0,21*# 

контроль 363,33±2,89 11±0,2 3,03±0,04 

Примітки: 

1) вірогідна різниця з контролем, * - р˂0,05; 

2) вірогідна різниця з попереднім терміном експерименту, #- р˂0,05. 

 

На 14 добу розвитку ЕСЦД спостерігаємо розширення синусоїдних 

капілярів печінкової часточки (рис. 4.26), що підтверджується 

морфометричними даними.  Так, їхня площа збільшується внаслідок 
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збільшення площі просвіту (табл. 4.16). В окремих із них спостерігаються 

еритроцитарні сладжі у вигляді монетних стовпчиків (див. рис. 4.26 а). У різних 

зонах печінкової часточки значно зменшується кількість гранул глікогену в 

цитоплазмі гепатоцитів центральної й периферичної зон (див. рис. 4.26 б).  

 

 
Рис. 4.26. Розширення синусоїдних капілярів (а) та зменшення гранул 

глікогену в гепатоцитах (б) 24-міс. щурів на 14 добу ЕСЦД. Забарвлення: 

трихром за Массоном (а), за Шабадашем (б). Мікрофотографії. Зб.: а, б) х 400.   

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – еритроцитарні сладжі, 3 – глікоген. 

 

Така якісна гістологічна перебудова гепатоцитів призводить до змін їх 

кількісних параметрів. За даними морфометричного аналізу, спостерігається 

зменшення площі гепатоцитів С1 і С3, що при незмінній площі ядра призводить 

до зростання ЯЦС (табл. 4.17). Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у 

С1 і С3 зменшується до 33,62 % (контроль – 41,75 %, р<0,05) і 30,18 % 

(контроль – 36,72 %, р<0,05), а в С2 зростає до 36,20 % (контроль – 21,53 %, 

р<0,05). 
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Таблиця 4.16 

Морфометричні показники синусоїдних капілярів печінки 24-міс. щурів 

при стрептозотоциновому діабеті 

Термін 
експерименту 

Площа профіль-
ного поля (мкм2) 

Площа прос-
віту (мкм2) 

Площа стінки 
(мкм2) 

14 
доба 

ЕСЦД 61,94±5,58* 25,74±2,45* 36,20±2,65 

контроль 55,64±3,34 20,61±1,51 35,03±2,42 

28 
доба 

ЕСЦД 62,81±4,87* 24,85±2,43* 37,96±2,71 
контроль 55,71±3,42 20,54±1,52 35,17±2,41 

42 
доба 

ЕСЦД 61,73±4,23* 20,02±2,78# 41,71±3,82*# 

контроль 55,75 ±3,55 20,51±1,64 35,24±2,38 

56 
доба 

ЕСЦД 61,02±4,97* 18,7±2,82* 45,32±1,08*# 

контроль 55,67±3,46 20,39±1,55 35,28±3,43 

70 
доба 

ЕСЦД 62,47±5,99* 17,64±2,78* 47,98±1,22* 
контроль 55,73±4,48 20,42±1,61 35,31±2,41 

Примітки: 

1) вірогідна різниця порівняно з контролем, *р<0,05; 

2) вірогідна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, #р<0,05. 

 

Таблиця 4.17 

Кластерна характеристика гепатоцитів 24-міс. щурів на 14 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 264,07±26,32* 64,17±7,04* 0,32±0,04 

контроль 294,28±39,63 65,31±7,92 0,29±0,05 

С2 
ЕСЦД 215,94±22,97 47,02±5,12 0,28±0,04 

контроль 221,71±27,32 47,97±5,16 0,27±0,03 

С3 
ЕСЦД 165,38±26,35* 45,81±7,32 0,37±0,04* 

контроль 194,02±31,47 46,94±7,76 0,32±0,05 
Примітки: вірогідна різниця з контролем *p<0,05.  
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На ультраструктурному рівні в цей термін експерименту спостерігається 

дезорганізація та часткове руйнування крист мітохондрій, що призводить до 

просвітлення їхнього матриксу (рис. 4.27 а). У гепатоцитах центральної і 

периферійної зони спостерігається зменшення гранул глікогену, що призводить 

до зниження оптичної щільності цитоплазми з утворенням більших або менших 

«оголених полів» (рис. 4.27 б). 

 

 
Рис. 4.27. Дистрофічні зміни гепатоцитів 24-міс. щурів на 14 добу 

розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х4800, б) х8000.  

Поначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – ліпідна крапля, 3 – пустоти без 

глікогену, 4 – деструктивно змінена мітохондрія, 5 – ГлЕС, 6 – ГЕС. 

 

На 28 добу ЕСЦД простежується значна кількість двоядерних гепатоцитів 

(рис. 4.28 а) та збільшення ліпідних крапель в окремих гепатоцитах різних зон 

(рис. 4.28 в). Суттєве зменшення кількості  гранул глікогену в гепатоцитах 

призводить до просвітлення їхньої цитоплазми. При цьому слід зазначити, що 

найбільше глікогену втрачають гепатоцити центральної і периферичної зон, 

натомість гепатоцити проміжної зони містять глікоген (рис. 4.28 б). 
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Простежуються розширені центральні вени, синусоїдні капіляри, 

навколосинусоїдні простори. Спостерігається лейкоцитарна інфільтрація 

портальних тріад часточок печінки (рис. 4.28 г). 

За даними морфометричного аналізу продовжує зменшуватись площа 

гепатоцитів С1 і С3, що при незмінній площі ядра призводить до зростання 

ЯЦС (табл. 4.18). Площа С2 порівняно з попереднім терміном експерименту, 

вірогідно не змінюється, проте є меншою за контроль (див. табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18  

Кластерна характеристика гепатоцитів 24-міс. щурів на 28 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 237,36±27,41*# 64,86±6,98 0,36±0,05*# 

контроль 293,44±38,47 64,29±8,01 0,28±0,04 

С2 
ЕСЦД 197,94±22,31* 45,62±4,92 0,29±0,04 

контроль 222,34±28,53 46,86±5,78 0,27±0,03 

С3 
ЕСЦД 147,38±28,46*# 44,72±6,97 0,43±0,03*# 

контроль 196,37±30,85 45,88±7,94 0,31±0,05 
Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 

 

Такі морфометричні зміни різних кластерів гепатоцитів пов’язані із 

зменшенням гранул глікогену в них, що підтверджується на гістологічному і 

ультраструктурному рівнях. Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 і 

С3 зменшується до 35,48 % (контроль – 43,01 %, р<0,05) і 26,45 % (контроль – 

36,87 %, р<0,05), тоді як у С2 зростає до 38,06 % (контроль – 20,12 %, р<0,05). 
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Рис. 4.28. Зростання чисельності двоядерних гепатоцитів (а) та ліпідних 

крапель (в) у них на 28 добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а, б),     

суданом ІІІ (в), за Массоном (г). Мікрофотографії. Зб.: а, в, г) х400, б) х200.  

Позначення: 1 – двоядерні гепатоцити, 2 – гранули глікогену, 3 – ліпідні 

краплі, 4 – лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів. 
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Починаючи із 28 доби експерименту, структурні зміни прогресують. Так, 

кількість гранул глікогену зменшується, трапляються гепатоцити, 

навколоядерний простір яких взагалі не містить глікогенових включень та є 

«пустим» (рис. 4.29 а). Ядра гепатоцитів мають сферичну форму, хроматин 

конденсований у вигляді грудок уздовж внутрішньої поверхні ядерної 

оболонки. Остання має нерівні контури за рахунок інвагінацій. Навколоядерний 

простір розширений. У мітохондріях кристи вкорочені, матрикс просвітлений. 

Цистерни ГЕС розширені. Комплекс Гольджі містить трубочки, пухирці та 

мішечки. Поряд із гепатоцитами з вакуольною дистрофією візуалізуються 

гепатоцити, структура яких не відрізняється від контрольної групи щурів (рис. 

4.29 б). 

 
Рис. 4.29. Вакуольна дистрофія гепатоцита (а) та зірчастого 

макрофагоцита (б) щурів на 28 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.:    

а, б) х4000. 

Позначення: 1 – гепатоцит,  2 – розширені цистерни ГЕС, 3 – ліпідна 

крапля у вакуолі, 4 – мітохондрії,  5 – ліпідна крапля, 6 – ГлЕС, 7 – 

безглікогенові пустоти, 8 – ядро зірчастого макрофагоцита, 9 – відростки 

васкулярної поверхні плазмолеми гепатоцита, 10 – простір Діссе. 
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На ранніх термінах розвитку ЕСЦД візуалізується накопичення великої 

кількості нейтрального жиру і перевантаження клітин Іто (навколосинусоїдних 

клітин) та зростання чисельності й активності зірчастих макрофагоцитів (див. 

рис. 4.29 б).  

На 42 добу ЕСЦД на світлооптичному рівні у 24-міс. щурів виявляємо 

нерівномірність забарвлення цитоплазми гепатоцитів унаслідок чисельних 

дрібних вакуоль, що вказує на розвиток вакуольної дистрофії (рис. 4.30 а).  

Будова класичної печінкової часточки переважно збережена. Проте в 

периферійній зоні простежується дискомплексація печінкових пластин, 

розширення навколосинусоїдних просторів, помірна лімфоцитарна інфільтрація 

синусоїдів та значна – портальних трактів (рис. 4.30). На гістологічних 

препаратах, забарвлених за Шабадашем, та напівтонких зрізах, забарвлених 

поліхромним барвником, візуалізується мало включень глікогену в гепатоцитах 

різних кластерів, натомість велика кількість вакуолей та ліпідів заповнює 

цитоплазму клітин (див. рис. 4.30 а). Площа синусоїдних капілярів порівняно з 

попереднім терміном експерименту достовірно не змінюється, проте площа 

просвіту зменшується до контрольних показників, а площа стінки збільшується 

на 18,3 % (див. табл. 4.16). Такі зміни кількісних показників синусоїдних 

капілярів вказують на розвиток діабетичної мікроангіопатії, що і 

підтверджується на ультраструктурному рівні деструктивними змінами в 

ендотеліоцитах і зірчастих макрофагоцитах. 

Статистичний аналіз отриманих даних показав, що на 42 добу 

експерименту в 24-міс. щурів площа гепатоцитів усіх кластерів достовірно 

зростає порівняно з попереднім терміном експерименту та статистично значуще 

не відрізняється від контрольних показників (табл. 4.19). При цьому площа ядер 

вірогідно не змінюється, що призводить до збільшення ЯЦС (див. табл. 4.19). 

Така перебудова вказує на розвиток деструктивно-дистрофічних змін у 

клітинах, що підтверджується на світлооптичному й ультраструктурному 

рівнях.  
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Порівняно з попереднім терміном експерименту чисельність клітин у С1 і 

С3 вірогідно не змінюється і становить 30,97 % і 34,19 % (у всіх випадках 

р>0,05), а в С3 збільшується до 34,84 % (р<0,05). Порівняно з контролем 

кількість гепатоцитів у С3 достовірно не змінюється (контроль – 35,97 %, 

р>0,05), тоді як у С1 є меншою (контроль – 41,23 %, р<0,05), а у С2 більшою 

(контроль – 22,8 %, р<0,05). 

На 42 добу на ультраструктурному рівні спостерігаються набрякові 

процеси більшості гепатоцитів, що характеризуються маргінальним 

розташуванням ядерного хроматину, руйнуванням диктіосом комплексу Гольджі 

та розширенням цистерн ГЕС і ГлЕС, наявністю дрібних і крупних вакуоль у 

цитоплазмі (рис. 4.31 а, б). Найбільш виражених поліморфних змін зазнають 

мітохондрії. Вони збільшуються в розмірах та мають просвітлений матрикс.  

 

  
Рис. 4.30. Вакуольна дистрофія гепатоцитів (а) та лімфоцитарна 

інфільтрація портальних трактів (б) на 42 добу ЕСЦД. Забарвлення: за 

Шабадашем (а), трихром за Массоном (б). Мікрофотографії. Зб.: а) х200, б) х400.  

Позначення: 1 – ворітна тріада, 2 – лімфоцитарна інфільтрація, 3 – 

глікоген. 
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У частини цих органел руйнується внутрішня і зовнішня перетинки, в 

інших спостерігаємо деструкцію крист та мієліноподібні включення. На 

біліарній поверхні гепатоцитів простежується вкорочення та лізис 

мікроворсинок.  

Поодинокі гранули глікогену розташовуються в периферійних ділянках 

цитоплазми окремих гепатоцитів, проте більша частина цитоплазми є пустою 

(рис. 4.31 в). Звертає на себе увагу значне розширення ГлЕС, натомість 

цистерни ГЕС вкорочені з поодинокими прикріпленими рибосомами. Поряд із 

деструктивно зміненими гепатоцитами виявляються клітини з початковими 

процесами жирового переродження та відносно збереженою ультраструктурою 

органел (див. рис. 4.31 в). 

У даний термін ЕСЦД ультраструктурно виявляємо потовщення базальної 

мембрани синусоїдів, збільшення чисельності печінкових клітин-вбивць (Рit- 

лімфоцитів) у судинному руслі, деформацію та адгезію еритроцитів, 

проліферацію фібробластів. Характерними є також звуження простору Діссе та 

капіляризація синусоїдних капілярів, що проявляється зменшеною площею 

 

Таблиця 4.19  

Кластерна характеристика гепатоцитів 24-міс. щурів на 42 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 281,73±28,43# 64,44±7,12* 0,29±0,04# 

контроль 296,32±39,42 62,51±7,96 0,28±0,05 

С2 
ЕСЦД 218,39±25,41# 46,84±5,27 0,27±0,03 

контроль 228,32±27,49 47,05±6,02 0,26±0,04 

С3 
ЕСЦД 181,89±24,34# 45,64±7,48 0,33±0,05# 

контроль 199,52±34,52 46,34±8,47 0,31±0,04 
Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 
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Рис. 4.31. Вакуольна (а), гідропічна (б) та жирова дистрофії (в) 

гепатоцитів на 42 добу перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а) 

х6400, б) х8000, в) х4800. 

Позначення: 1 – вакуоля, 2 – розширені цистерни ГлЕС, 3 – ліпідна 

крапля, 4 – мітохондрії, 5 – безглікогенові пустоти, 6 – ядро гепатоцита, 7 – 

ГЕС. 

 

 та кількістю фенестр із частковою їх облітерацією еритроцитарними сладжами 

та змішаними клітинними агрегатами (рис. 4.32). Ядровмісна зона 

ендотеліоцитів капілярів печінки випинається у просвіт капіляра, відростки 

містять велику кількість вакуолей. У просвіті мікрогемосудин візуалізуються 

еритроцитарні сладжі і змішані клітинні агрегати. Перивазальні простори 

розширені й заповнені клітинами лейкоцитарного ряду, зокрема, тут 

трапляються плазмоцити, що вказує на розвиток асептичного запального 

процесу (див. рис. 4.32).  

На 56 добу перебігу ЕСЦД спостерігаємо деструктуризацію печінкових 

пластинок, розростання сполучної тканини та виражену лімфоцитарну 

інфільтрацію портальних тріад (рис. 4.33). Глікогенові включення виявляються в 

периферійній частині цитоплазми окремих гепатоцитів. У більшості гепатоцитів 

простежуються явища гідропічної та жирової дистрофій (див. рис. 4.33 б). 
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Рис. 4.32. Лімфо-плазмоцитарна інфільтрація навколо судинного простору  

на 42 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографіі. Зб.: а, б) х4800.  

Позначення: 1 – еритроцити, 2 – зірчастий макрофагоцит, 3 – лімфоцит,    

4 – потовщення базальної мембрани, 5 – моноцит, 6 – ядро ендотеліоцита,                     

7 – плазмоцит. 

 

 Статистичний аналіз отриманих даних показав, що на 56 добу ЕСЦД 

порівняно з попереднім терміном експерименту та контролем, площа 

гепатоцитів усіх кластерів та їхніх ядер достовірно збільшується, що 

призводить до зростання ЯЦС у С3 (табл. 4.20). Така перебудова С1 і С2 вказує 

на розвиток вакуольної, балонної та гідропічної дистрофій, що підтверджується 

на світлооптичному й ультраструктурному рівнях.  

Порівняно з попереднім терміном експерименту кількість гепатоцитів у 

С1 і С2 достовірно не змінюється і становить 35,19 % та 36,13 % (у всіх 

випадках р>0,05). Кількість гепатоцитів у С1 і С3 є меншою за контрольні 

показники (С1 контроль – 42,34 %, р<0,05, С3 – 36,01 %, р<0,05), а в С2 –  

вірогідно більшою (контроль С2 – 21,65 %, р<0,05).  
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Рис. 4.33. Лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів (а) та жирова 

дистрофія гепатоцитів (б) на 56 добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: трихром за 

Массоном (а), суданом ІІІ (б). Мікрофотографії. Зб.: а) х400, б) х900.  

 

Таблиця 4.20  

Кластерна характеристика гепатоцитів 24-міс. щурів на 56 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 322,41±34,28*# 70,47±6,93*# 0,28±0,04 

контроль 297,41±39,97 64,74±6,85 0,28±0,04 

С2 
ЕСЦД 259,56±27,22*# 56,81±5,62*# 0,28±0,04 

контроль 230,14±26,72 47,41±6,43 0,26±0,03 

С3 
ЕСЦД 231,67±30,89*# 59,16±7,41*# 0,34±0,03* 

контроль 202,32±35,29 46,77±8,94 0,31±0,05 
Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 
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На 56 добу ЕСЦД на електронно-мікроскопічному рівні виявляємо ознаки 

вакуольної та балонної дистрофій гепатоцитів різних зон печінкової часточки. У 

гепатоцитах виявляються численні ліпідні краплі (рис. 4.34 а), що може 

вказувати на розвиток жирової дистрофії. Мітохондрії мають просвітлений 

матрикс і дезорганізовані та частково зруйновані кристи. Часто трапляються 

гепатоцити у стані колікваційного некрозу (рис. 4.34 б). 

Звертає на себе увагу значна наповненість більшості гепатоцитів різних 

розмірів вакуолями. Окремі з них зливаються між собою та утворюють балони 

(рис. 4.35 а). Деформоване ядро змінює своє розташування (переважно на 

периферії) внаслідок значного нагромадження вакуолей та ліпідних крапель, що 

заповнюють більшу частину цитоплазми гепатоцита. Спостерігається значне 

розширення цистерн ГЕС та ГлЕС. У гепатоцитах гранул глікогену не 

спостерігаємо.  

 

   
Рис. 4.34. Жирова (а) та гідропічна (б) дистрофії гепатоцитів 24-міс. щурів 

на 56 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) х4800. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – ліпідна крапля, 4 – ГЕС.  
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У гемомікроциркуляторному руслі зміни поглиблюються. У просвіті 

мікрогемосудин простежуються такі гемореологічні порушення: еритроцитарні 

сладжі; адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної поверхні 

ендотеліоцитів; мікротромби, мікро- та макроклазматоз (рис. 4.35).  

 

  
Рис. 4.35. Еритроцитарні сладжі (а) та мікротромб (б) у мікросудинах 

печінки 24-міс. щурів на 56 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.              

Зб.: а) х3200, б) х4000. 

Позначення: 1 – еритроцити, 2 – тромбоцит, 3 – ядро ендотеліоцита, 4 - 

мікротромб. 

 

На 70 добу ЕСЦД світлооптичні зміни, виявлені на 56 добу, зберігаються і 

поглиблюються (рис. 4.36 а). Слід відзначити значне розростання сполучної 

тканини навколо центральної вени та портальних трактів, утворення 

лімфоплазмоцитарних інфільтратів (рис. 4.36 б).  

Статистичний аналіз отриманих даних показав, що на 70 добу ЕСЦД 

порівняно з попереднім терміном експерименту, морфометричні параметри 

різних кластерів вірогідно не змінились. Порівняно з контролем площа 
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гепатоцитів усіх кластерів та їхніх ядер є вірогідно більшою, тоді як ЯЦС не 

змінюється (табл. 4.21). Така перебудова С1 і С2 вказує на розвиток вакуольної, 

балонної, жирової та гідропічної дистрофій, що підтверджується на 

світлооптичному й ультраструктурному рівнях.  

   
Рис. 4.36. Деструктивні зміни гепатоцитів (а) та розростання сполучної 

тканини навколо центральної вени та синусоїдів (б) 24-міс. щурів на 70 добу 

ЕСЦД. Забарвлення: за Шабадашем (а), трихром за Массоном (б). 

Мікрофотографії. Зб.: а, б) х400.  

Позначення: 1 – центральна вена, 2 – синусоїди, 3 – гепатоцити без 

глікогену, 4 – сполучна тканина, 5 – лімфоплазмоцитарний інфільтрат.  

 

Порівняно з попереднім терміном експерименту йде перерозподіл 

кількісного складу гепатоцитів С1 і С2, тоді як С3 залишається незмінною 

величиною. А саме: кількість гепатоцитів у С1 збільшується до 45,16 % 

(контроль – 41,56 %, р>0,05), С2 зменшується до 26,45 % (контроль – 20,15 %, 

р<0,05), а С3 не змінюється і становить 28,39 % (контроль – 38,29 %, р<0,05).  

На ультраструктурному рівні спостерігається значний поліморфізм 

морфологічних змін у гепатоцитах (рис. 4.37). 
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Таблиця 4.21  

Кластерна характеристика гепатоцитів 24-міс. щурів на 70 добу 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету 

Тип 
кластера 

Група  
тварин 

Площа 
гепатоцита (мкм2) 

Площа ядра 
гепатоцита (мкм2) ЯЦС 

С1 
ЕСЦД 330,68±38,36* 73,78±7,85* 0,29±0,04 

контроль 299,73±38,85 64,98±8,47 0,27±0,04 

С2 
ЕСЦД 288,39±25,51* 58,15±5,76* 0,25±0,03 

контроль 231,52±26,77 46,89±5,91 0,26±0,03 

С3 
ЕСЦД 250,71±22,81* 60,47±8,08* 0,32±0,03 

контроль 205,43±29,64 46,56±8,39 0,30±0,05 
Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 

 

У деяких із них виявляються ознаки вакуольної, в інших – балонної 

дистрофій. Окремі гепатоцити знаходяться в стані колікваційного некрозу, який 

характеризується: повним руйнуванням мембранних органел, каріолізисом, 

просвітленням цитоплазми. Біля таких клітин виявляються сегментоядерні 

нейтрофіли, що може вказувати на асептичне запалення печінки. Окремі 

гепатоцити перебувають у стані апоптозу, оскільки в них виявляються апоптозні 

тільця.  

Відростки гепатоцита укорочені та лізовані як на апікальному, так і на 

протилежному полюсах клітини. У більшості гепатоцитів відзначається значне 

накопичення лізосом, ліпідних крапель та автофагосом. Як і в попередніх 

термінах експерименту, гранули глікогену в цитоплазмі гепатоцитів 24-міс. 

щурів на 70 добу експерименту майже не виявляються. Спостерігаємо 

гіперплазію ГлЕС та жирову дистрофію гепатоцитів різних зон печінкової 

часточки. 
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Рис. 4.37. Колікваційний некроз (а) та апоптоз (б) гепатоцитів 24-міс. 

щурів на 70 добу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х6400, б) х4800. 

Позначення: 1 – ядро гепатоцита, 2 – ліпідна крапля, 3 – розширені 

цистерни ГлЕС, 4 – апоптозне тільце, 5 – мітохондрія. 

 

Вище перечислені зміни відбуваються на тлі діабетичної мікроангіопатії, 

яка виявляється в усіх ланках гемомікроциркуляторного русла. Окрім 

гемореологічних порушень, у цей термін експерименту виявляються вакуольна і 

гідропічна дистрофії ендотеліоцитів і міоцитів (рис. 4.38 а).  

В артеріолах простежується просякання і набряк внутрішньої еластичної 

мембрани, внаслідок чого по периметру артеріоли вона має нерівномірну 

товщину і втрачає свою звивистість. Перивазально і навколо печінкових 

часточок спостерігається значне розростання сполучної тканини, тому можна 

говорити про розвиток фіброзу печінки. 



145 

 

 
Рис. 4.38. Зміни міжчасточкової артерії (а) та перивазальний фіброз (б) у 

печінковій часточці 24-міс. щурів на 70 добу ЕСЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х6400, б) х4800. 

Позначення: 1 – випини люменальної плазмолеми ендотеліоцита, 2 – 

внутрішня еластична мебрана, 3 – міоцит, 4 – колагенові волокна, 5 – 

фібробласт. 

 

Узагальнюючи результати цього розділу, можна дійти до наступних 

висновків: 

1. У ранні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету (14-28 доби) 

у тварин різних вікових груп простежуються закономірні зміни 

морфометричних параметрів гепатоцитів різних кластерів, а саме: зменшення 

площі гепатоцитів, пов’язане з вираженими процесами глікогенолізу, що 

підтверджується даними гістологічних та ультраструктурних досліджень. На 14 

і 28 доби експерименту порівняно з контролем кількість гепатоцитів у кластерах 

змінюється: у 24-міс. тварин у С1 і С3 зменшується на 8-7 %  та 6-10 %, тоді як 

у С2 зростає на 14-17 %; у 3-міс. – у С1 і С2 зменшується на 11-10 % та 0-9%, а 

в С3 збільшується на 9-18 % (у всіх випадках р<0,05). У 12-міс. щурів 
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порівняно з контролем на 14 добу кількість гепатоцитів у С1 зменшується на 

3,64 %, а у  С2 збільшується на 5,37 %, тоді як на 28 добу – у С2 зменшується на 

3,69 %, а у С3 зростає на 4,81 % (у всіх випадках р<0,05).  

2. У віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доби) у 12-міс. щурів, 

площа гепатоцитів різних кластерів зростає і не відрізняється від контрольних 

показників, тоді як площа ядер збільшується тільки у С1 і С3, тому ЯЦС є 

вірогідно більшим за контрольні показники (у всіх випадках р<0,05). Порівняно 

з 42-ю добою експерименту кількість гепатоцитів у С1 зростає до 34,19 % 

(р<0,05) на 56 добу і до 41,15 % (р<0,05) на 70 добу за рахунок С3, який 

зменшується до 37,79 % (р<0,05) на 56 добу та до 31,63 % (р<0,05) на 70 добу, а 

С2 вірогідно не змінюється. Порівняно з контрольними показниками кількість 

гепатоцитів у С1 є достовірно більшою, а в С3 меншою (у всіх випадках 

р<0,05). Збільшення чисельності клітин С1 відбувається внаслідок розвитку в 

них вакуольної та балонної дистрофій.  

3. У 24-міс щурів на 56-70 доби стрептозотоцинового цукрового 

діабету спостерігаємо дискомплексацію печінкових пластинок, перипортальний 

та перицентральний фібрози, утворення запальних лімфоплазмоцитарних 

інфільтратів (сегментоядерні нейтрофіли, лімфоцити, плазмоцити, еритроцити), 

що є однією з ознак діабетичної гепатопатії. Площа гепатоцитів усіх кластерів 

та їхніх ядер є більшою за контрольні показники (у всіх випадках р<0,05). 

Порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 і С2 зростає до 7-4 % та      

14-6 %, тоді як у С3 зменшується на 7-10 % (у всіх випадках р<0,05), що вказує 

на низький регенераційний потенціал печінки. Така кількісна перебудова різних 

кластерів пов’язана з розвитком вакуольної, балонної, жирової, гідропічної 

дистрофій та колікваційного некрозу, що підтверджується на світлооптичному 

й ультраструктурному рівнях та призводить до зростання відносної маси 

печінки у 2-2,3 раза. Таку морфофункціональну перебудову печінки можна 

трактувати як діабетичний стеатогепатоз. 

4. На 42-70 доби стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в     

3-міс. щурів метричні показники всіх кластерів гепатоцитів вірогідно не 
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відрізняються від контрольних величин (у всіх випадках р>0,05). Збільшення 

площі гепатоцитів відбувається за рахунок як появи молодих гепатоцитів, так і 

дистрофічно змінених (зерниста, вакуольна та балонна дистрофії). Найбільша 

частка гепатоцитів на 42 і 56 доби припадає на С3 (50,34 % та 48,55 %), серед 

яких є найбільше молодих гепатоцитів, що характеризуються: щільною 

цитоплазмою, великою кількістю молодих мітохондрій, достатньою кількістю 

гранул глікогену, гіпертрофованими ГЕС і ГлЕС. Вище описані морфологічні 

зміни вказують на розвиток компенсаторно-відновних процесів у печінці 

нестатевозрілих тварин, при цьому кластерний розподіл гепатоцитів на 70 добу 

вірогідно не відрізняється від контрольних показників. 

5. Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін печінки при 

ЕСЦД можна виділити наступні стадії: у  3-міс. щурів – стрес-реактивних та 

дистрофічних змін (14-42 доби), компенсаторно-відновних процесів (42-70 доба); 

у 12-міс. щурів – компенсаторних змін (14-42 доба) та декомпенсації (56-70 доба); 

у 24-міс. щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), декомпенсації (42 доба), 

виражених дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових працях: 
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функціональних змін гепатоцитів статевозрілих щурів при 

стрептозотоциновому діабеті за результатами кластерного аналізу. Вісник 

проблем біології і медицини 2016; 1(128), вип. 2: 342 – 8[20]. 

2. Bodnarchuk YuV. Morphological and functional changes and cluster 

characteristics of hepatocytes in immature rats with streptozotocin-induced diabetes. 

Deutscher Wissenschaftsherold German science Herald, 2016; 3: 16– 9 [137]. 

3. Боднарчук ЮВ. Вікові особливості морфофункціонального стану печінки 

у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету. 

Морфологія. 2018; 12(3): 24– 30 [27]. 

4. Zhurakivska OYa, Bodnarchuk YuV, Pertsovych VM, Kulynych HB, 
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early stages of experimental diabetes mellitus development. Word of medicine and 



148 

 

biology. 2018; 3(65): 152– 6 [222]. 
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Франківськ, 2013: 36 – 8 [31]. 
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капілярів печінки щурів різного віку в ранні терміни розвитку 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Тези наук.-практ. конф. Морфологічні 

аспекти ангіології (24 – 25 жовт. 2013, м. Тернопіль). Тернопіль, 2013: 58– 9 
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7. Боднарчук ЮВ, Журакивская ОЯ. Патоморфологические изменения 
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(30-31 жовт. 2014, м Тернопіль). Здобутки клінічної і експериментальної 
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гепатоцитов половозрелых крыс на поздних сроках развития 

экспериментального сахарного диабета по результатам кластерного анализа. 

Материалы конф. Посвященной 100-летию со дня рождения     В.Ю. Ахудова 
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10. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Міськів ВА, Марчук ОД. Особливості 

морфологічної перебудови печінкової часточки 3-місячних щурів на 28 добу 
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РОЗДІЛ 5 

 
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГЛІКЕМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА АКТИВНОСТІ 

АМІНОТРАНСФЕРАЗ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ 

ДІАБЕТІ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ТВАРИН 

 

5.1. Особливості показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз статевозрілих щурів при експериментальному 

цукровому діабеті 

Упродовж розвитку ЕСЦД рівень глюкози 12-міс. тварин поступово 

зростає, сягаючи свого максимуму на 70 добу експерименту (рис. 5.1, табл. 5.1). 

На ранніх термінах розвитку ЦД (14-28 доби) рівень глюкози 12-міс. щурів 

достовірно зростає  порівнянно з контрольними величинами у 3,09 та 3,45 раза, 

а показник глікозильованого гемоглобіну збільшується у 3,0 та 3,57 раза 

відповідно. Із збільшенням терміну експерименту (42 доба) рівень глюкози 

збільшується у 3,85 раза, а глікозильований гемоглобін у 3,99 раза порівняно 

з контрольними величинами.  

 Рис. 5.1. Зміна показників глікемічного профілю крові 12-міс. тварин при 

ЕСЦД. 

 

Щодо глікозильованого гемоглобіну, то його показники також достовірно 

збільшуються зі збільшенням терміну експерименту і вказують на розвиток 
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декомпенсованого ЕСЦД на пізніх термінах експерименту (56-70 доби) (див. 

табл. 5.1, рис. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Показники глікемічного профілю крові статевозрілих тварин при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Показни-
ки 

Групи 
тварин 

14 доба  28 доба 42 доба  56 доба 70 доба 

Глюкоза 
(ммоль\л) 

ЕСЦД 14,35± 
0,51* 

15,99± 
0,48*# 

17,41± 
0,9*# 

18,12± 
0,41* 

20,21± 
0,33*# 

Контроль 4,64± 
0,39 

4,63±0,39 4,52±0,52 4,65±0,03 4,76±0,23 

Глікозильо
ваний 

гемоглобін 
(%) 

ЕСЦД 7,03± 
0,47* 

8,33± 
0,32*# 

9,19± 
0,43*# 

9,92± 
0,17*# 

11,24± 
0,33*# 

Контроль 2,34± 
0,19 

2,33±0,1 2,31±0,36 2,35±0,15 2,43±0,24 

Примітки: 

1) * – достовірна різниця порівнянно з контролем, р<0,05; 

2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, 

р<0,05. 
 

На 56 та 70 доби експерименту як глікозильваний гемоглобін, так і 

глюкоза крові статистично достовірно збільшуються порівняно як із 

контрольними величинами, так і з попереднім терміном експерименту в 4,22 та 

у 4,63 раза і у 3,89 та в 4,25 раза відповідно (див. табл. 5.2, рис. 5.1). 

На ранніх термінах розвитку ЕСЦД (14-28 доби) спостерігається 

достовірне підвищення активності АЛТ у 2,53 та 3,53 раза, АСТ у 2,38 та 3,73 

раза, порівняно з контрольною групою, у сироватці крові (табл. 5.2). Проте 

коефіцієнт де Рітіса статистично незначуще відрізняється від контрольних 

показників, що вказує на розвиток компенсаторних процесів у печінці при 

експериментальному ЦД та збереження повною мірою її функціональної 

здатності (див. табл. 5.2). У гомогенатах печінки активність АЛТ на 14-у добу 

зростає в 1,28 раза, на 28-у добу – в 1,54 раза, а активність АСТ збільшується в 

1,39 раза та 1,37 раза відповідно (див. табл. 5.2).  
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На 42-у добу розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету активність 

АЛТ та АСТ статистично достовірно не змінюється в сироватці крові та 

гомогенатах печінки, проте, коефіцієнт де Рітіса зменшується, що вказує на 

вибіркове підвищення АЛТ (див. табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2  

Активність амінотрансфераз 12-міс. тварин при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті 

Термін проведення 
експерименту 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 
 

АСТ, 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АСТ, 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 
 

Коефіцієнт 
де Рітіса 

14 
доба 

ЕСЦД 0,99± 0,13* 26,31±2,02* 1,12 ±0,14* 29,51±2,22* 1,13±0,04 

Контроль 0,39±0,02 20,43±1,13 0,47 ±0,02 21,11±8,01 1,21±0,04 

28 
доба 

ЕСЦД 1,45 ±0,05*# 31,72±9,01*# 1,83±0,11*# 29,09±1,83* 1,26±0,05# 
Контроль 0,41±0,02 20,51±0,82 0,49±0,02 21,22±7,04 1,2±0,01 

42 
доба 

ЕСЦД 1,92 ± 0,05*# 32,94±1,41* 1,76±0,05* 29,94±2,32* 0,92±0,01*# 
Контроль 0,39 ±0,02 20,71±1,49 0,48±0,02 21,11±1,03 1,23±0,03 

56 
доба 

ЕСЦД 2,54±0,28*# 38,72±1,52*# 2,32±0,17*# 35,01±1,02*# 0,92±0,05* 

Контроль 0,39 ±0,02 20,52±1,39 0,47±0,03 21,24±0,93 1,21 ±0,02 

70 
доба 

ЕСЦД 2,67±0,2* 43,89±2,53*# 2,57± 0,13* 43,62±2,48*# 0,96±0,03* 

Контроль 0,39±0,01 20,48±1,64 0,47±0,02 21,02±1,17 1,21±0,02 

Примітки: 

 1) * – достовірна різниця порівняно з контролем, р<0,05; 

 2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, р<0,05. 
 

У віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету 

спостерігається статистично значуще збільшення активності АЛТ та АСТ як в 

сироватці крові, так і в гомогенатах печінки порівняно з контролем та 

попереднім терміном експерименту. Так, активність АЛТ та АСТ в сироватці 

крові зростають у 6,51 та 4,93 раза на 56-у добу та в 6,84 і 5,47 раза на 70-у добу 

перебігу ЕСЦД. Такі ж зміни простежуються і в гомогенатах печінки (див. табл. 
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5.2). Слід зазначити, що у віддалені терміни експерименту коефіцієнт де Рітіса є 

нижчим за контрольні показники та достовірно не змінюється порівняно з 42-ю 

добою експерименту.  

 

5.2. Зміна показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз при стрептозотоциновому цукровому діабеті у 3-міс. 

щурів 

Щодо нестатевозрілих тварин, то тут слід відзначити те, що рівень 

глюкози в крові тварин з ЕСЦД достовірно зростає до 42-ї доби експерименту 

(рис. 5.2, табл. 5.3). Так, на 14 добу цей показник збільшується у 4,38 раз 

порівняно з контрольними величинами. 

 
Рис. 5.2. Зміна показників глікемічного профілю крові 3-міс. щурів при 

ЕСЦД. 

 

На 28 та 42 доби рівень глюкози у крові статистично достовірно 

збільшується в 4,98 та в 5,34 раза, а глікозильованого гемоглобіну у 3,93 та 

4,94 раза порівняно з контролем.  

Проте на пізніх термінах розвитку ЦД (56-70 доби) рівень глюкози та 

глікозильованого гемоглобіну статистично достовірно зменшується  порівняно з 

попереднім терміном експерименту, що вказує на часткову компенсаторну 

реакцію з боку молодих тварин (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Показники глікемічного профілю крові нестатевозрілих щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Показник
и 

Групи 
тварин 

14 доба  28 доба 42 доба  56 доба 70 доба 

Глюкоза 
(ммоль\л) 

ЕСЦД 13,94± 
0,34* 

16,09± 
0,2*# 

17,21± 
0,4*# 

15,99± 
0,41*# 

15,47± 
0,33*# 

Контроль 3,18 
±0,39 

3,23± 
0,39 

3,22± 
0,52 

3,26± 
0,03 

3,26±0,23 

Глікозильо
ваний 

гемоглобін 
(%) 

ЕСЦД 7,16± 
0,47* 

8,13± 
0,32*# 

10,08± 
0,43*# 

9,74± 
0,17*# 

9,64± 
0,33*# 

Контроль 2,02± 
0,19 

2,07±0,1 2,04± 
0,36 

2,14± 
0,15 

2,2 ±0,24 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця порівнянно з контролем, р<0,05; 

2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, 

р<0,05. 

 

На 14 добу активність АЛТ і АСТ зростає як у сироватці, так і в 

гомогенаті, що викликає підвищення коефіцієнта де Рітіса (табл. 5.4). На 28 

добу експерименту активність АЛТ зростає у 2,52 раза в сироватці крові та в 

1,41 раза у гомогенатах, а АСТ – у 2,51 раза та 1,36 раза відповідно. На 56 та 70 

доби ЕСЦД активність АЛТ і АСТ у сироватці крові перевищують контрольні 

показники у 2,93-2,79 раза та у 2,96-2,76 раза відповідно, натомість коефіцієнт 

де Рітіса, починаючи із 42-ї по 70-ї доби знижується і вірогідно не відрізняється 

від контрольних показників (див. табл. 5.4). У гомогенатах печінки активність 

АСТ і АЛТ, починаючи з 42-ї доби експерименту, зменшується, але є 

статистично достовірно більшою за контрольні показники (див. табл. 5.4). 

Враховуючи біохімічні зміни в динаміці розвитку й перебігу ЕСЦД у 

3-міс. тварин, можемо стверджувати, що у віддалені терміни (42-70 доби) у них 

виникає стадія відносної компенсації захворювання. 
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Таблиця 5.4  

Активність амінотрансфераз нестатевозрілих тварин при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Термін проведення 
експерименту 

АЛТ  
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АЛТ  
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 

АСТ 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АСТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 
 

Коефіцієнт  
Рітіса  

14 доба ЕСЦД 1,06± 0,13* 26,81±2,03* 1,17±0,14* 28,78±2,22* 1,1±0,04* 

Контроль 0,47±0,02 20,89±1,12 0,5±0,02 24,82±8,03 1,06±0,03 
28 доба ЕСЦД 1,2±0,05*# 32,03±9,04*# 1,28±0,11*# 33,09 ±1,78* 1,07 ±0,05# 

Контроль 0,48±0,02 22,64±0,83 0,51 ±0,02 24,26±7,04 1,06±0,01 
42 доба ЕСЦД 1,26 ± 0,05* 33,29±1,39* 1,29±0,05* 33,02±2,01* 1,02±0,02*# 

Контроль 0,48±0,02 23,72±1,51 0,51±0,02 25, 04±1,02 1,06±0,03 
56 доба ЕСЦД 1,35±0,28*# 29,18±1,48*# 1,45±0,17*# 28,67±1,01*# 1,07±0,05# 

Контроль 0,46±0,02 22,71±1,43 0,49±0,03 25,08±0,92 1,07±0,02 

70 доба ЕСЦД 1,34± 0,2* 25,92±2,52*# 1,41± 0,13* 25,84±2,48*# 1,05±0,05 

Контроль 0,48±0,01 21,87±1,63 0,51±0,02 23,01±1,21 1,06±0,03 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця порівняно з контролем, р<0,05; 

2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, 

р<0,05. 

 

5.3. Особливості показників глікемічного профілю та активності 

амінотрансфераз 24-місячних щурів при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті  

Рівень глюкози та глікозильованого гемоглобіну у крові 24-міс. тварин 

статистично достовірно зростає на 14 і 28 доби розвитку стрептозотоцинового 

ЦД (табл. 5.5). Рівень глюкози та глікозильованого гемоглобіну в крові цієї 

групи тварин, порівняно з контрольною групою, продовжує зростати на 42-70 

доби експериментального стрептозотоцинового ЦД у 3,18-3,78 раза та в 4,3-4,66 

раза відповідно (див. табл.5.5), що вказує на розвиток декомпенсованого ЦД важкого 

ступеня. 
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Таблиця 5.5 

Показники глікемічного профілю крові 24-міс. щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Показник
и 

Групи 
тварин 

14 доба  28 доба 42 доба  56 доба 70 доба 

Глюкоза 
(ммоль/л) 

ЕСЦД 14,06± 
0,41* 

15,74± 
0,49*# 

17,13± 
0,43* 

18,14± 
0,47*# 

20,49± 
0,74*# 

Контроль 5,62± 
0,66 

5,43± 
0,6 

5,39± 
0,57 

5,39± 
0,58 

5,42±0,59 

Глікозильо
ваний 

гемоглобін 
(%) 

ЕСЦД 7,21± 
0,19* 

8,18± 
0,41*# 

9,93± 
0,61* 

11,01± 
0,63*# 

11,33± 
0,42*# 

Контроль 2,41± 
0,37 

2,34± 
0,33 

2,31± 
0,36 

2,29± 
0,35 

2,43±0,35 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця порівняно з контролем, р<0,05; 

2)  #  – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, р<0,05. 

 

На ранніх термінах розвитку ЕСЦД (14-28 доби) спостерігається 

підвищення активності ферментів цитолізу гепатоцитів у сироватці крові (АЛТ 

у 2,54 та 3,64 раза, АСТ у 2,36 та 3,84 раза) порівняно з контрольною групою 

(табл. 5.6).  

 

 

Рис. 5.3. Зміна показників глікемічного профілю крові 24 міс. щурів  при 

експериментальному ЦД 
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Із 28 доби експерименту як у сироватці крові, так і в гомогенаті печінки 

24-міс. щурів активність амінотрансфераз продовжує зростати. Щодо 

коефіцієнта де Рітіса, то він є меншим за контрольні показники на 14 добу 

експерименту, а на 28 добу зростає і достовірно не відрізняється від контролю 

(див. табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6  

Активність амінотрансфераз 24-міс. щурів при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті 

Термін проведення 
експерименту 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*мл)), 
сироватка 

крові 

АЛТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

гомогенат 
 

АСТ 
мкмоль/ 
(год*мл) 

сироватка 
крові 

АСТ 
(мкмоль/ 
(год*г)), 

Гомогенат 
 

Коефіцієнт 
де Рітіса 

14 доба 
ЕСЦД 0,7± 0,13* 18,53±2,03* 0,78±0,14* 19,52±2,21* 1,11±0,04* 

Контроль 0,28±0,02 14,11±1,11 0,33±0,02 15,03±7,89 1,18±0,03 

28 доба 
ЕСЦД 1,02±0,05*# 22,19±9,01*# 1,27±0,11*# 20,41±1,82* 1,25±0,05*# 

Контроль 0,28±0,02 13,52±0,87 0,33±0,02 15,04±7,06 1,18±0,03 

42 доба 
ЕСЦД 1,35± 0,05* 22,78±1,37* 1,24±0,05* 20,77±2,01* 0,92±0,01*# 

Контроль 0,29±0,02 14,32±1,49 0,34±0,02 15,29±1,14 1,17±0,03 

56 доба 
ЕСЦД 1,86±0,28*# 27,86±1,52*# 1,67±0,17*# 24,78±1,02*# 0,89±0,05* 

Контроль 0,28±0,02 14,51±1,38 0,34±0,03 15,18±0,89 1,21±0,02 

70 доба 
ЕСЦД 1,98± 0,2* 37,76±2,51*# 1,82± 0,13* 38,76±2,49*# 0,92±0,05* 

Контроль 0,28±0,01 14,57±1,63 0,34±0,02 15,29±1,17 1,21±0,03 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця порівнянно з контролем, р<0,05; 

 2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, 

р<0,05. 
 

Починаючи із 42 доби ЕСЦД, спостерігаємо підвищення активності 

ферментів цитолізу гепатоцитів як у сироватці крові, так і в гомогенатах печінки 

порівняно з контрольною групою тварин (див. табл. 5.6), які поступово 
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зростають до 70 доби. Так, на 56-70 доби, активність АЛТ та АСТ перевищують 

контрольні показники в крові у 6,64-7,07 раза та у 4,91-5,35 раза, у гомогенатах 

печінки в 1,92-1,59 раза та в 2,63-2,53 раза відповідно, з одночасним зниженням 

коефіцієнту де Рітіса в 0,74-0,76 раза (у всіх випадках р<0,05). Такі зміни 

вказують на значну деструкцію гепатоцитів, що підтверджується даними 

гістологічного і електронномікроскопічного досліджень.  

Узагальнюючи результати власних досліджень можна прийти до 

наступних висновків: 

 у 12-міс. тварин у ранні терміни ЕСЦД спостерігається достовірне 

підвищення активності амінотрансфераз порівняно з контрольною групою, 

проте коефіцієнт де Рітіса статистично значуще не відрізняється від 

контрольних показників, що вказує на розвиток компенсаторних процесів у 

печінці та збереження повною мірою її функціональної здатності. 

Збільшення активності АЛТ та АСТ в сироватці крові у 6,5 та 4,9 раза на 56-

у добу та в 6,8 і 5,5 раза на 70 добу експерименту порівняно з контролем (у 

всіх випадках р<0,05) вказує на порушення функції печінки внаслідок 

деструктивних уражень гепатоцитів;  

 у 24-міс.щурів у ранні терміни експерименту коефіцієнт де Рітіса на 

14 добу є вірогідно меншим за контрольні показники, а до 28 доби зростає і 

достовірно не відрізняється від контролю, що можна вважати 

компенсаторною реакцією на гіперглікемію. Структурні зміни печінки 

призводять до порушення її функції, що підтверджується значним 

зростанням на 56-70 доби активності аланінамінотрансферази та 

аспартатамінотрансферази у крові: АЛТ у 6,6-7,0 раза та АСТ у 4,9 -5,4 раза, 

у гомогенатах печінки АЛТ в 1,9-1,6 раза та АСТ в 2,6-2,5 раза відповідно, з 

одночасним зниженням коефіцієнту де Рітіса в 0,74-0,76 раза; 

 зростання активності амінотрансфераз (АЛТ та АСТ) як у сироватці 

крові, так, і в гомогенатах 3-міс. щурів на ранніх термінах розвитку ЕСЦД  

разом з морфологічною перебудовою печінки вказує на розвиток стрес-

реактивних змін. На 56-70 доби збільшення активності АЛТ та АСТ у крові у 
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2,8-2,9 раза та у 3,0-2,9 раза, у гомогенатах печінки в 1,3-1,2 раза та в 1,1 раза 

відповідно (у всіх випадках р<0,05) з одночасним зниженням коефіцієнта  де 

Рітіса до контрольних величин може вказувати на розвиток компенсаторно-

відновних процесів у печінці нестатевозрілих тварин. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях: 

1. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Перцович ВМ, Міськів ВА, 

Жураківський ВМ, Кочерга ЗР. Функціональний стан печінки щурів за 

умов розвитку стрептозотоцинового діабету. Світ медицини та біології. 2017; 

59(1): 103– 105 [19]. 

2. Боднарчук ЮВ. Вікові особливості морфофункціонального стану печінки у 

віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету. 

Морфологія. 2018; 12(3): 24– 30 [27]. 

3. Zhurakivska OYa, Bodnarchuk YuV, Pertsovych VM, Kulynych HB, 

Miesoiedova VA. Morphofunctional changes in the liver of 24-month-old rats in 

the early stages of experimental diabetes mellitus development. Word of medicine 

and biology. 2018; 3(65): 152– 6 [222]. 

4. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Микулець ТІ. Функціональні 

зміни біохімічних показників печінки при експериментальному цукровому 

діабеті. Матеріали ХV наук.-практ. конф. Ендокринна патологія у віковому 

аспекті (23-24 лист. 2017, м. Харків). Харків, 2017: 20– 1 [17]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

За даними Міжнародної асоціації діабету, у світі нараховується близько 

246 млн хворих на ЦД, це становить 7,3 % населення віком 20-79 років. 

Очікується, що число хворих значно зросте і досягне 380 млн у 2025 р. Епідемія 

ЦД охопила й Україну, зокрема, станом на 01 січня 2017 р. в Україні 

зареєстровано понад 2 млн людей з ЦД, із них понад 8000 дітей, які хворіють на 

інсулінзалежну форму ЦД [41, 101]. В Україні щорічно реєструється зростання 

кількості хворих на ЦД у середньому на 5-7 %, а серед дітей, віком до 17 років 

включно, цей показник становить 3,4 % та 6 % – серед дітей віком до 6 років 

[142, 144]. Однак реальна кількість хворих в Україні, як показують результати 

епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 рази вища внаслідок недіагностованих 

випадків хвороби [61].  

Зважаючи на вищесказане та враховуючи результати власних досліджень, 

вважаємо за доцільне обговорення таких пріоритетних питань, як особливості 

морфофункціональної будови печінки в постнатальному періоді онтогенезу, а 

також характер морфофункціональних змін печінки при експериментальному 

ЦД у віковому аспекті. 

Отримані нами дані щодо макро-мікроскопічної будови печінки щурів-

самців різного віку збігаються даними інших авторів [132, 200]. Макроскопічно 

печінка щурів різного віку складається з шести часток (правої і лівої бічних та 

присередніх, додаткової і хвостової) і не має жовчного міхура. З віком маса 

печінки вірогідно зростає від (3,33±0,31) г у 3-міс. до (8,89±0,57) г у 12-міс. та 

(10,1±0,35) г у 24-міс. щурів (між різними віковими групами р<0,05). Зважаючи 

на збільшення маси тіла щурів різного віку, відносна маса печінки з віком 

вірогідно зменшується. Так, у 3-міс. тварин вона становить (4,33±0,39) %, 

у 12-міс. – (4,01±0,24) %, у 24-міс. – (3,12±0,13) %. При дослідженні гістологічних 

препаратів печінки щурів різного віку простежили, що з віком збільшується 

кількість сполучної тканини навколо портальних трактів. Ще однією якісною 
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віковою особливістю класичної печінкової часточки є нерівномірний розподіл 

глікогену в різних її зонах. Так, у 12-міс. щурів цитоплазма гепатоцитів 

центральної зони містить найбільшу кількість глікогену. При цьому гранули 

останнього розташовуються по всій цитоплазмі клітини у вигляді скупчень, а 

гепатоцити периферичної зони містять значно меншу кількість гранул глікогену, 

які візуалізуються в периферійних відділах цитоплазми. У 3-міс. щурів гранули 

глікогену більш-менш рівномірно розподіляються по всій цитоплазмі 

гепатоцитів різних зон печінкової часточки. У 24-міс. тварин спостерігається 

накопичення гранул глікогену в центральній і периферичній зонах. При цьому 

слід зазначити, що в центральній зоні вміст глікогену в гепатоцитах є досить 

незначним і нерівномірним, порівняно з іншими віковими групами. Такий 

нерівномірний розподіл глікогену в різних зонах печінкової часточки 

пов’язаний, на нашу думку, з їхньою функціональною гетерогенністю. Так, в 

гепатоцитах периферійної зони відбувається глюконеогенез із поступовим 

нагромадженням фосфоенолпіруваткарбоксикінази. У цій же ділянці 

відбувається детоксикація аміаку та метаболізм ліків і ксенобіотиків, катаболізм 

гістидину і серину, та синтез глутаміну, а в гепатоцитах центральної зони 

відбувається гліколіз [143]. Інші автори також вказують на наявність у 

гепатоцитах периферичної зони генів, пов’язаних із глюконеогенезом, тоді як в 

клітинах центральної зони є ферменти, які відповідають за гліколіз, також ці 

гепатоцити є депо глікогену [134, 143]. 

Аналізуючи гістологічні мікрофотографії, ми побачили, що у печінковій 

часточці за ходом печінкової пластинки від центральної вени до ворітної тріади 

гепатоцити є різними за площею ядер та площею клітин. Виходячи з цього, 

нами було прийняте рішення виконати кількісний аналіз гепатоцитів різних зон 

печінкової частки з урахуванням морфометрії тільки одноядерних клітин. Для 

детального аналізу кількісної характеристики класичної печінкової часточки 

нами вперше використано кластерний аналіз гепатоцитів печінкової перекладки 

у щурів різного віку. Методом ієрархічної деревоподібної кластеризації Варда 

[173] отримано дендрограму та вибрано 3 кластери (С) клітин для аналізу на 
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різних відстанях: у 3-міс. щурів 80, у 12-міс. – 100, у 24-міс. – 250.  

У 12-міс. щурів гепатоцити С1 мають найбільшу площу клітини і ядра та 

мале ЯЦС, С3 характеризується малою площею клітини, великою площею ядра 

та найбільшим ЯЦС, а гепатоцити С2 – це середні за площею клітини з малим 

ядром та малим ЯЦС. Проаналізувавши вміст кластерів гепатоцитів у класичній 

печінковій часточці, ми встановили, що найбільша частка припадає на С3 (45,68 

%), а найменша на С1 (21,62 %), С2 становить 32,71 %. При цьому виявлено, що 

гепатоцити С1 локалізуються переважно у периферичній зоні, а С2 і С3 

переважають у центральній зоні, а також, у проміжній. Найбільша частка 

гепатоцитів С3 локалізується в центральній зоні. 

На ультраструктурному рівні також виявлено особливості будови 

гепатоцитів різних зон. Так, гепатоцити центральної зони мають добре 

розвинені цистерни ГлЕС і велику кількість гранул глікогену, що розсіяні по 

всій цитоплазмі клітини. Наші дані підтверджуються і даними інших 

дослідників, які припускають, що в цих клітинах відбувається гліколіз [134, 139, 

143], а також гепатоцити центральної зони експресують цитоплазматичний і 

ядерний β-катенін, який регулює експресію таких генів, як глутамін-синтетаза і 

ферменти цитохрому Р450. Деякі науковці вказують на те, що ГлЕС бере участь 

у синтезі глікогену та детоксикації речовин через цитохром Р-450-залежну 

систему монооксигеназ [211, 217]. За даними наших досліджень, гепатоцити 

периферійної зони містять багато мітохондрій, глікогену і численні цистерни 

ГЕС. Остання бере участь у синтезі фібриногену, плазмопротеїнів, альбумінів, 

глобулінів та інших білків плазми крові, на що вказують ряд науковців [37, 143]. 

Порівнюючи різні кластери гепатоцитів 3-міс. і 12-міс. щурів, слід 

відзначити, що С1 у двох вікових групах є схожими, зокрема найбільшою є 

площа гепатоцитів. Площа ядра гепатоцитів С2 є достовірно більшою у 3-міс. 

щурів порівняно з 12-міс. тваринами, внаслідок чого ЯЦС в них серед усіх 

кластерів є найбільшим. У С3 3-міс. щурів площа ядра є вірогідно меншою 

порівняно з 12-міс. тваринами, тому і ЯЦС є вірогідно меншим. У цілому площа 

гепатоцитів усіх кластерів 3-міс. тварин є вірогідно меншою порівняно з 12-міс. 
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щурами. Так, гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні 

(48,20 %), С3 – у центральній зоні (50,00 %), а С2 – у проміжній зоні (38,79 %). 

При цьому слід зазначити, що найбільшу частку складають гепатоцити С1, а 

найменшу – С2, натомість у 12-міс. щурів гепатоцити С1 складають найменшу 

частку, а С3 – найбільшу. На ультраструктурному рівні в нестатевозрілих тварин 

нами було виявлено світлі й темні гепатоцити, а в інших вікових групах щурів у 

нормі ми такого не спостерігали. Більшість авторів появу темних та світлих 

гепатоцитів із переважанням останніх спостерігали при впливах на печінку 

різноманітних факторів і захворювань [37, 102, 113, 136, 155]. Проте Загоруйко 

Г.Е. та співавтори [64] вказують на наявність у печінці свині трьох 

ультраструктурних різновидів гепатоцитів: світлих, темних і проміжних. Також 

структурну гетерогенність світлих і темних гепатоцитів зазначали автори [170] 

у мишей. 

У старих щурів (24-міс.) спостерігаються вікові якісні та кількісні зміни в 

гісто-ультраструктурній організації класичної печінкової часточки. 

Особливістю її будови є незначне розростання сполучної тканини навколо 

портальних трактів, на що вказують й інші автори [37, 135, 147, 171, 215, 218], 

та нерівномірне накопичення гранул глікогену в центральній і периферичній 

зонах. У гепатоцитах 24-міс. щурів спостерігається найбільший вміст ліпідних 

крапель, тоді як у 3-міс. вони практично не виявляються. У 24-міс. щурів 

збільшується чисельність двоядерних гепатоцитів, на що вказують і інші автори 

[52]. Як і іншими науковцями [200], нами простежувалися вікові дистрофічні 

зміни гепатоцитів, а саме: дезорганізація та вкорочення крист мітохондрій з 

просвітленням їхнього матриксу; у цитоплазмі спостерігались гранули 

ліпофусцину, значна кількість лізосом і ліпідних крапель. Такі зміни [140, 189] 

вказують на зниження синтетичних процесів у печінці, що підтверджується і 

даними біохімічних досліджень, зокрема у 24-міс. щурів коефіцієнт де Рітіса 

вірогідно зростає до 1,22±0,05 (р<0,05) порівняно з 3-міс. тваринами. 

Досить цікавими є зміни кількісних параметрів гепатоцитів різних 

кластерів. Так, порівняно з 12-міс. щурами, площа ядер С1 і С2 є достовірно 
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більшою, що призводить до зростання ЯЦС. Порівняно із 3-міс тваринами 

площа гепатоцитів усіх кластерів є вірогідно більшою, ЯЦС 24-міс. щурів у 

різних кластерах не відрізняються, натомість у 3-міс. тварин цей показник є 

найбільшим у С2, а у 12-міс. щурів – у С3. Такі зміни кількісних параметрів 

кластерів можуть вказувати на поліплоїдію гепатоцитів, одним із проявів якої є 

збільшення площі ядер цих клітин, оскільки відбувається збільшення числа 

гаплоїдних наборів хромосом у ядрі внаслідок ацитокінетичних мітозів і 

бімітозів [59, 132]. Іншим проявом поліплоїдії є збільшення кількості 

двоядерних гепатоцитів [53], проте окремі автори вказують, що співвідношення 

кількості двоядерних гепатоцитів до одноядерних з віком вірогідно не 

змінюється у 1-, 6-, 10-, 16-, 20-, 25-, 30- місячних щурів [200]. 

Вельми цікавими є отримані нами дані про кількісний перерозподіл 

кластерів з віком. Так, у 3-міс. щурів найбільша частина гепатоцитів припадає 

на С1 (37,25 %) і С3 (32,95 %), а найменша – на С2 (рис. 6.1). При цьому 

гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферійній зоні (48,2 %), С3 – у 

центральній зоні (50,00 %) і С2 – у проміжній зоні (38,79 %). У 12-міс. щурів 

частка клітин С1 зменшується до 21,32 % (р<0,05), а С2 і С3 зростає до 37,71 % 

та 45,68 %. Це може вказувати на те, що з віком збільшується кількість 

гепатоцитів, які виконують дезінтоксикаційну і жовчеутворюючу функцію та 

відповідають за регенерацію печінкової часточки. На даний час автори 

довели, що гепатоцити центральної зони містять Wnt-білок, який під 

впливом β-катеніну регулює експресію генів і ініціює регенерацію печінки 

після часткової гепатектомії [217]. Ці науковці довели, що гепатоцити, які 

розташовані в центральній зоні, діляться удвічі швидше, ніж інші, містять 

найбільшу активність Wnt-білка та здатні диференціюватися не тільки в 

гепатоцити, але і холангіоцити, що може вказувати на те, що вони є 

стовбуровими клітинами печінки. Названі автори виявили, що ендотеліальні 

клітини центральної вени мають високий рівень Wnt, Wnt2 і Wnt9b, тому 

можуть слугувати джерелом перицентральних клітин.  
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Рис. 6.1. Кількісне співвідношення гепатоцитів різних кластерів у 

печінковій часточці щурів різного віку в нормі. 

 

За даними наших досліджень, у 24-міс. тварин порівняно з 12-міс. 

щурами зростає частка клітин С1 до 42,57 %, натомість зменшується частка 

клітин С2 до 21,22 % і С3 до 36,21 % (див. рис. 6.1). Зміна часткового 

співвідношення різних типів кластерів, на нашу думку, пов’язана з декількома 

факторами. У старих щурів спостерігається збільшення ліпідних включень у 

цитоплазмі, що призводить до збільшення площі клітин та зростання 

чисельності клітин С1, а з іншої сторони, зменшується частка стовбурових 

клітин С3. Збільшення ядер у різних кластерах призводить до зростання площі 

гепатоцитів, при цьому площа клітин С3 достовірно не змінюється порівняно з 

12-міс. тваринами та вказує на те, що поліплоїдія не є характерною для 

гепатоцитів перицентральної зони і вони зберігають здатність до поділу. Площа 

ядер С2 і С1 достовірно зростає, порівняно з 12-міс. і 3-міс. тваринами, та може 

вказувати на те, що поліплоїдія переважає в гепатоцитах проміжної і 

периферичної зон, відповідно призводить до зростання частки цих клітин у     

24-міс. щурів. На поліплоїдію гепатоцитів проміжної та периферичної зон 

печінкової часточки теж вказують інші автори [106, 133]. 

Нами виявлені вікові особливості перебудови гемомікроциркуляторного 

русла печінки, які проявляються незначним фіброзом портальних трактів, 
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клітинною інфільтрацією і проліферацією клітин Купфера в синусоїдах. 

Найбільш виражених змін зазнають синусоїдні капіляри. В ендотеліоцитах 

зменшується чисельність фенестр і пор, що пов’язано зі значним потовщенням 

цитоплазми їхніх периферійних відділів. З віком площа просвіту синусоїдних 

капілярів має тенденцію до зменшення, а стінка потовщується. Так, у 3-міс. 

щурів площі синусоїдного капіляра, його просвіту і стінки становлять 

відповідно (60,12±1,12) мкм2, (38,51±0,44) мкм2, (21,61±0,38) мкм2, у 12-міс. – 

(56,13±1,18) мкм2, (33,71±0,52) мкм2, (22,43±0,29) мкм2, у 24-міс. –   

(55,57±1,33) мкм2, (20,57±0,53) мкм2, (35,08±0,41) мкм2. Як бачимо, у 3-міс. і  

12-міс. щурів кількісні показники синусоїдних гемокапілярів достовірно не 

змінюються, натомість у 24-міс. щурів площа стінки є достовірно більшою, а 

площа просвіту – меншою порівняно із такими ж показниками інших вікових 

груп (у всіх випадках р<0,05). Потовщення стінки капілярів виникає внаслідок 

зменшення їхньої фенестрації та розростання колагенових волокон у просторі 

Діссе. Патогенетичні механізми цих змін пов’язані зі збільшенням експресії 

фактора Віллебранда і ICAM-1 в ендотеліоцитах та зниженням експресії 

caveolin-1. Усе це супроводжується змінами позаклітинного матриксу та 

відкладанням колагену IV у просторі Діссе [182, 171]. Ці ж автори виявили 

зменшення площі фенестрації капілярів у старих щурів (36-міс.), зменшення 

синусоїдального кровотоку на 35 % та зниження в них перфузії в 1,5 раза, на    

53 % зменшувалось поглинання ендотеліоцитами альбуміну колоїдного золота. 

Отже, зміни в синусоїдних гемокапілярах можуть бути однією із причин вікових 

дистрофічних змін гепатоцитів. 

У ранні терміни розвитку експериментального стрептозотоцинового 

діабету (14-28 доби) рівень глюкози і HbA1c у крові різних груп тварин 

достовірно зростає: у 12-міс. тварин відповідно у 3,1-3,4 раза та 3,0-3,6 раза, у 

3-міс. – у 4,4-5,0 раза та 3,5-3,9 раза, у 24-міс. – у 2,5-2,9 раза та 3,0-3,5 раза (у 

всіх випадках р<0,05). У ранні терміни розвитку ЕСЦД у всіх вікових групах 

тварин простежуються закономірні зміни морфометричних параметрів 

гепатоцитів різних кластерів (рис. 6.2), а саме: спостерігається зменшення площі 
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гепатоцитів та їхніх ядер пов’язане з вираженими процесами глікогенолізу, що 

підтверджується даними гістологічних та ультраструктурних досліджень. 

Слід зазначити, що найбільш виражене зменшення площі гепатоцитів 

простежується у С1 і С3. Такі зміни можна трактувати тим, що, за даними 

різних авторів [71, 143, 153], саме гепатоцити периферійної зони є першими, які 

реагують на метаболічні зміни крові, тому у відповідь на гіперглікемію і 

гіпоінсулінемію активуються процеси глюконеогенезу, які і призводять до 

зменшення їхньої площі, за даними наших досліджень. Натомість гепатоцити 

С3 є депо глікогену і зменшення їхньої площі відбувається з 28 доби 

експерименту, коли гепатоцити С1 не містять глікогену для забезпечення 

процесів глюконеогенезу. 

Ще однією спільною закономірністю змін різних кластерів у ранні 

терміни розвитку стрептозотоцинового діабету є зменшення площі ядер у 

тварин різних вікових груп. Такі кількісні зміни супроводжуються і якісною 

перебудовою гепатоцитів, а саме: зменшенням електронно-оптичної 

щільності каріоплазми, збільшенням чисельності деструктивно змінених 

мітохондрій із лізисом їхніх крист, розширенням і руйнуванням цистерн ГЕС. 

Вищевказані зміни свідчать про зменшення енергетичного забезпечення 

гепатоцитів та пригнічення їхньої метаболічної активності через зниження 

інсуліну і глюкагону [188]. За даними цих авторів, обидва гормони 

стимулюють у гепатоцитах синтез РНК і білка. Тому зменшення площі ядер і 

редукція ГЕС є однією з ознак пригнічення білоксинтезуючої функції 

гепатоцитів. Проте у 12-міс. тварин у ранні терміни ЕСЦД спостерігається 

достовірне підвищення активності амінотрансфераз порівняно з контрольною 

групою, проте коефіцієнт де Рітіса статистично значуще не відрізняється від 

контрольних показників, що вказує на розвиток компенсаторних процесів у 

печінці та збереження повною мірою її функціональної здатності. У 24-міс. 

щурів у ранні терміни експерименту ми не відмічали зменшення ядер 

гепатоцитів різних кластерів, тому вважаємо, що функціональна активність 

гепатоцитів різних зон є збереженою, так як і у 12-міс. тварин, що 
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Рис. 6.2. Динаміка змін площі гепатоцитів 12-міс. (а), 3-міс. (б) та 24-міс. 

(в) щурів у різних кластерах на ранніх етапах розвитку ЕСЦД. 

а 

в 

б 



169 

 

підтверджується і даними біохімічних досліджень,Зокрема, коефіцієнт де 

Рітіса, на 14 добу експерименту є вірогідно меншим за контрольні показники, а 

до 28 доби зростає і достовірно не відрізняється від контролю. Таку якісну і 

кількісну перебудову печінки 24-міс. щурів у ранні терміни ЕСЦД можна 

вважати компенсаторною.  

Зміни кількісних показників гепатоцитів призводять до перерозподілу 

відсоткового вмісту різних кластерів гепатоцитів. У 12-міс. щурів у ранні 

терміни експерименту порівняно з контролем кількість гепатоцитів у С1 і С2 

зменшується, а в С3 зростає. На нашу думку, зростання клітин С3 є 

компенсаторною реакцією, оскільки клітини цього кластера переважають у 

центральній зоні, їхньою основною функцією є дезінтоксикаційна [143], а також 

вони є основним пулом для утворення молодих гепатоцитів [211, 217]. 

У 24-міс. щурів на 14-28 доби кількість гепатоцитів у С1 і С3 

зменшується, натомість у С2 зростає. Такий перерозподіл кластерів може 

вказувати на низький регенераційний потенціал печінки 24-міс. щурів та 

зниження дезінтоксикаційної функції [71, 188].  

У 3-міс. щурів на 14-28 доби розвитку ЕСЦД спостерігається зменшення 

площі гепатоцитів (див. рис. 6.2) та їхніх ядер, пов’язане з вираженими 

процесами глікогенолізу, що підтверджується гісто-ультраструктурними  

дослідженнями. Наші результати відповідають результатам інших науковців, які 

констатують зменшення площі гепатоцитів, особливо в периферійній зоні 

внаслідок порушення депонування глікогену гепатоцитами та надміру його 

виділення [71, 113, 192, 199]. Також порушення енергетичного забезпечення зі 

зміною числа та деструкції і лізису мембран мітохондрій нестатевозрілих 

тварин відзначають і інші науковці [176]. Така цитокаріометрична перебудова 

гепатоцитів призводить до зміни кількісного співвідношення гепатоцитів різних 

кластерів. Так, кількість гепатоцитів на 14-28 доби ЕСЦД зменшується у С1 на 

10-11 %, у С2 на 8,2 % на 28 добу, тоді як у С3 зростає на 9,7-11,5 % (р<0,05). 

Це вказує на стрес-реактивні зміни в печінці [1, 2, 9, 42, 131, 204, 212]. Про 

збільшення деструктивно змінених мітохондрій із лізисом їхніх крист 
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вказується в дослідженнях [176, 220] і пояснюється порушенням енергетичного 

забезпечення гепатоцитів. Електронно-прозорі ядра, зменшена чисельність 

рибосом, розширення ГЕС та навколоядерного простору є ознаками 

пригнічення білоксинтезуючої функції гепатоцитів [147, 181, 213, 217]. 

Зростання активності амінотрансфераз (АЛТ та АСТ) як у сироватці крові, так і 

в гомогенатах 3-міс. щурів на ранніх термінах розвитку ЕСЦД призводить до 

підвищення коефіцієнта де Рітіса і разом з морфологічною перебудовою 

печінки вказує на розвиток стрес-реактивних змін. 

У гемомікроциркуляторному руслі печінки щурів різних вікових груп у 

ранні терміни експерименту (14-28 доби) спостерігається вірогідне збільшення 

просвіту синусоїдних капілярів на 10-24 % (рис. 6.3 а). На субмікроскопічному 

рівні виявляється витоншення цитоплазми периферійної зони ендотеліоцитів 

синусоїдних гемокапілярів зі збільшенням кількості мікропіноцитозних 

пухирців та площі пор. Просвіти Діссе звужені і заповнені значною кількістю 

мікровідростків васкулярної поверхні плазмолеми гепатоцитів. Така перебудова 

гемокапілярів, на нашу думку, є пристосувальною реакцією у відповідь на 

гіперглікемію та метаболічні зміни в організмі тварин.  

Дилятацію  гемокапілярів вісцерального типу констатували й інші 

дослідники при стрептозоцониніндукованому ЦД [119, 63] та при інших 

патологічних станах [60, 99, 108, 206]. Перші дослідники вважають, що такі 

зміни капілярів вісцерального типу вказують на підвищений 

трансендотеліальний обмін, є адаптаційно-пристосувальною реакцією на вплив 

гіперглікемії та сприяють швидкому вивільненню у кровоносне русло гормонів. 

Другі дослідники різку вазодилятацію при патологічних станах пов’язують зі 

зниженням рівня ендотеліну-1, що призводить до зростання концентрації NO у 

плазмі крові, який і спричиняє розширення судин. 

На 42 добу ЕСЦД у 12-міс. щурів площа ядер гепатоцитів вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників, а площа гепатоцитів С1 і С3 все ж 

залишається меншою від контролю. На ультраструктурному рівні в гепатоцитах 

С1 простежуються зерниста та вакуольна дистрофії. У гепатоцитах переважно  
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Рис. 6.3. Зміна площі стінки (а) та просвіту (б) капіляра печінки щурів 

різного віку при ЕСЦД.  

 

центральної зони печінкової часточки спостерігається проліферація ГлЕС, поява 

середніх та великих ліпідних крапель у цитоплазмі. Трапляються гепатоцити з 

явищами апоптозу. Поряд із зміненими гепатоцитами візуалізуються і зі 

збереженою ультраструктурною організацією. Така структурна перебудова 

гепатоцитів, враховуючи морфометричні зміни, а також великий відсоток С3 

гепатоцитів (52,53 %), вказує на часткову компенсацію білок-синтезуючої, 

жовчеутворювальної та регенераторної здатності печінки. На 42 добу розвитку 

стрептозотоцинового ЦД активність АЛТ та АСТ статистично достовірно 

а 

б 



172 

 

продовжує зростати у сироватці крові та залишається незмінною в гомогенаті 

печінки, що веде до вірогідного зменшення коефіцієнта де Рітіса, який вказує на 

вибіркове підвищення АЛТ.  

У віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доби) у 12-міс. щурів, 

порівняно з попереднім терміном експерименту площа гепатоцитів різних 

кластерів зростає і не відрізняється від контрольних показників, а площа ядер 

збільшується тільки у С1 і С3. Тому ЯЦС є вірогідно більшими за контрольні 

показники. Така кількісна перебудова гепатоцитів відбувається внаслідок  

розвитку вакуольної, балонної та гідропічної дистрофій на ультраструктурному 

рівні. Порівняно з попереднім терміном експерименту кількість гепатоцитів у 

С1 достовірно зростає до 34,19 % (р<0,05) на 56 добу і до 41,15 % (р<0,05) на 70 

добу ЕСЦД за рахунок С3, кількість гепатоцитів якого зменшується до 37,79 % 

(р<0,05) на 56 добу та до 31,63 % (р<0,05) на 70 добу, а у С2 вірогідно не 

змінюється. Порівнюючи з контрольними показниками кількість гепатоцитів у 

С1 є достовірно більшою, а в С3 меншою (у всіх випадках р<0,05). Зростання 

чисельності клітин С1, які є найбільшими, відбувається внаслідок розвитку в 

більшості гепатоцитів вакуольної та балонної дистрофій. Перша 

характеризується просвітленням цитоплазми гепатоцитів та наявністю в ній 

дрібних і середнього розміру вакуолей, а друга – утворенням балонів у 

навколоядерному просторі, які відтісняють ядро та інші органели. Часто 

трапляються гепатоцити у стані колікваційного некрозу. Такі зміни в 

гепатоцитах зумовлені декількома патогенетичними механізмами. Насамперед 

це підвищенням продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), які 

призводять до пошкодження мембран, некрозу і апоптозу гепатоцитів [69]. 

Активація ПОЛ веде до виділення малонового диальдегіду та ініціює утворення 

фактора некрозу пухлин α, тканинного фактора росту, інтерлейкіну-8, що 

призводить до дистрофічно-деструктивних змін у гепатоцитах. Окрім того, 

експресія Fas-ліганд у гепатоцитах викликає каскадний ефект та ініціює 

розвиток апоптозу в клітині, що спостерігалось і в наших дослідженнях. 

Виявлені нами морфофункціональні зміни в печінці призводять до збільшення її 
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відносної маси, яка є найбільшою на 70 добу експерименту. Кластерна 

перебудова і морфофункціональні зміни вказують на порушення функції 

печінки, що підтверджується біохімічними змінами. Зокрема, ми 

прослідковували статистично значуще збільшення активності АЛТ та АСТ в 

сироватці крові у 6,5 та 4,9 раза на 56-у добу та в 6,8 і 5,5 раза на 70 добу ЕСЦД 

порівняно з контролем. Такі ж зміни простежуються і в гомогенатах печінки, що 

призводить до вірогідного зменшення коефіцієнта де Рітіса, порівняно з 

контрольними показниками (див. таб. 5.2). Зниження коефіцієнта де Рітіса 

доводить домінантне збільшення АЛТ над АСТ та може вказувати на 

поглиблення ураження гепатоцитів [81, 125]; оскільки саме АЛТ є 

печінковоспецифічним ферментом [50, 162, 192], то вихід амінотрансфераз у 

кров із цитоплазми гепатоцитів є ознакою їхніх деструктивних змін унаслідок 

дистрофій чи некрозу.  

У 24-міс. щурів у віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доби) 

спостерігаємо дискомплексацію печінкових пластинок. Слід відзначити значне 

розростання сполучної тканини навколо центральної вени та портальних 

трактів, утворення лімфоплазмоцитарних інфільтратів. У більшості гепатоцитів 

простежуються явища гідропічної та жирової дистрофій, що призводить до 

збільшення ваги печінки та до зростання відносної маси печінки, яка на 70 добу 

експерименту у 2,27 раза перевищує контрольні показники. Статистичний 

аналіз отриманих даних показав, що на 56 добу ЕСЦД, порівняно з попереднім 

терміном експерименту та контролем, площа гепатоцитів усіх кластерів та їхніх 

ядер достовірно зростає, що призводить до зростання ЯЦС у С3. Як і у 12-міс. 

щурів, така кількісна перебудова різних кластерів вказує на розвиток 

вакуольної, балонної, жирової та гідропічної дистрофій та колікваційного 

некрозу, що підтверджується на світлооптичному й ультраструктурному рівнях. 

Досить часто в гепатоцитах 24-міс. тварин ми відмічали явища апоптозу. Так, 

дослідник Giorgi C. та співавтори [13, 151] вказують, що з віком чутливість 

мітохондрій до іонів Са2+ підвищується та може бути проявом порушення 

взаємодії мітохондрій із ендоплазматичною сіткою, та зазвичай є однією із 
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причин виникнення апоптозу. Саме тому вчені [151] стверджують, що в щурів 

24-міс. віку переважають процеси апоптозу при прогресуванні ЦД, на відміну 

від інших вікових категорій, та є найбільш притаманною ознакою вікового 

виснаження гепатоцитів.  

Проте слід зазначити, що у 24-міс щурів, на відміну від 3-міс. і 12-міс. 

щурів, більшість гепатоцитів зазнають усе-таки жирової дистрофії. При цьому 

жирові включення в гепатоцитах переважають у центральній зоні печінкової 

часточки. Морфофункціональну перебудову печінки у віддалені терміни 

експерименту можна констатувати як неалкогольний стеатогепатоз. Під час 

оксидативного стресу, який розвивається при ЕСЦД, відбувається надлишкова 

мобілізація вільних іонів заліза і феритину, що своєю чергою збільшує вміст 

гідроксильних радикалів [67]. Останні ініціюють збільшення продуктів ПОЛ і 

секрецію цитокінів, які і призводять до запальної клітинної інфільтрації. Так, у 

12- і 24-міс. щурів ми нерідко серед гепатоцитів виявляли сегментоядерні 

нейтрофіли, лімфоцити, плазмоцити, еритроцити. Такі зміни та лімфоцитарну 

інфільтрацію перипортальних трактів можна вважати асептичним запаленням 

печінки, що є однією з ознак діабетичної гепатопатії. Окрім того, оксидативний 

стрес призводить до роз’єднання процесів окислення і фосфорилювання під 

впливом вільних жирних кислот і прозапальних цитокінів. Внаслідок цього 

виникають такі процеси, як зменшення мітохондріальної АТФ і перенесення 

електронів на молекулу кисню з утворенням його активних форм. Первинна і 

вторинна мітохондріальна дисфункція є одним із основних механізмів, який 

спричиняє розвиток мікрокраплинного стеатозу, неалкогольного стеатогепатиту 

і цитолітичного гепатиту, що і спостерігалось у наших дослідженнях. Через 

порушення мітохондріального β-окислення неетерифіковані жирні кислоти 

накопичуються в печінці і перетворюються у тригліцериди, які й накопичуються 

в гепатоцитах у вигляді ліпідних крапель [67]. 

У 24-міс. тварин у віддалені терміни ЕСЦД нам траплялися цілі групи 

гепатоцитів, нафаршированих ліпідними краплями, які мали різні розміри, 

деколи гігантські. За даними Йонгжонг Вей і співавторів [67] до 
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великокрапельного стеатозу призводить порушення структури мітохондріальної 

ДНК, яке електронномікроскопічно проявляється деструкцією 

мітохондріальних крист, що ми і виявляли в наших дослідженнях. Такі процеси 

призводять до зниження активності β-окислення жирних кислот. Жирні кислоти 

володіють прямою (генотоксичність) і опосередкованою (ПОЛ, гідроперекиси 

ліпідів, дикарбоксильні жирні кислоти тощо) токсичністю, що призводить до 

інгібування К/Na-АТФ-ази, пригнічення гліколізу, роз’єднання окисного 

фософрилювання, активації шляху утилізації надлишку жирних кислот через 

втягнення в процес PPARα. Накопичення жиру в гепатоцитах також є 

наслідком збільшеного надходження жирних кислот у печінку, зниження 

швидкості β-окислення жирних кислот у мітохондріях печінки та підвищеного 

їхнього синтезу, зниження синтезу і секреції ліпопротеїдів дуже низької 

щільності. Названі зміни в печінці 24-міс. щурів можна розглядати як 

стеатогепатоз. 

У 12- і 24- міс. тварин на світлооптичному рівні ми спостерігали 

дискомплексацію печінкових пластин, виражені деструктивні зміни гепатоцитів 

різних зон. Звертає на себе увагу перипортальний і перицентральний фібрози, 

лімфоцитарна інфільтрація перипортальних трактів і просторів Діссе. При 

цьому вказані процеси були більш виражені у 24-міс. тварин, в яких ми 

відмічали утворення запальних інфільтратів у паренхімі печінки. Такі зміни 

вказують на розвиток гепатозу, однією із причин якого є дефіцит ферментів 

пероксисомального β-окислення жирних кислот і, як наслідок, накопичення 

дикарбонових кислот, активація продуктів ПОЛ [67].  

Слід зазначити, що зміна перебудови кластерної структури печінкової 

часточки у 12- і 24-міс. тварин на 56-70 доби ЕСЦД має однонаправлений 

характер, а саме збільшується чисельність гепатоцитів С1 унаслідок зменшення 

гепатоцитів С3. Деструктивні зміни останніх внаслідок жирового 

переродження, колікваційного некрозу, вакуольної та балонної дистрофій 

призводять до функціональної неповноцінності печінки, зокрема, 

детоксикаційної та регенераційної [10, 38, 43, 136, 162, 189,194, 202]. У 12-міс. 
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щурів ми виявляли гепатоцити з ознаками внутрішньоклітинної регенерації, а у 

24-міс. щурів такі клітини візуалізувались досить рідко. 

Такі структурні зміни печінки призводять до порушення її функції, що 

підтверджується значним зростанням активності АЛТ та АСТ і одночасним 

зниженням коефіцієнта де Рітіса, що вказує на розвиток стеатогепатозу [50, 67, 138]. 

Починаючи з 42 до 70 доби ЕСЦД, морфометричне дослідження печінки 

3-місячних щурів показало збільшення площі гепатоцитів С1 і С2 та їхніх ядер 

порівняно з показниками попереднього терміну спостереження. При цьому 

метричні показники всіх кластерів вірогідно не відрізняються від контрольних 

величин (рис. 6.4). Збільшення площі гепатоцитів відбувається за рахунок як 

появи молодих гепатоцитів, так і дистрофічно змінених (зерниста, вакуольна та 

балонні дистрофії). Вельми цікавими є дані кластерного перерозподілу 

гепатоцитів. Починаючи із 42-ї доби, кількість гепатоцитів у С1 зростає і 

вірогідно не відрізняється від контрольних показників. Це зумовлено 

вакуольною і балонною дистрофією цих гепатоцитів (рис. 6.5). Світлі 

гепатоцити мають деструкцію мітохондрій, мало глікогенових включень, 

просвітлений матрикс ядра, розширений перинуклеарний простір. Окремі 

автори виявляли такі зміни гепатоцитів при впливах на печінку різноманітних 

факторів і стверджують, що вони вказують на виснаження клітин як таких [109]. 

Найбільша частка гепатоцитів на 42 і 56 доби припадає на С3, які, за 

морфометричними даними, мають найбільше ЯЦС і малу площу клітини. За 

даними світлооптичних і ультраструктурних досліджень, у цьому кластері 

клітин є найбільше молодих (темних) гепатоцитів, які характеризуються: 

щільною цитоплазмою, великою кількістю молодих мітохондрій, достатньoю 

кількістю гранул глікогену та містять гіпертрофовані ГЕС і ГлЕС. Окремі 

автори вказують, що темні гепатоцити є молодими клітинами, які можуть 

з’являтися в печінці при різних патологічних впливах, забезпечуючи таким 

чином її регенерацію [44]. Вищеописані морфологічні зміни вказують на 

розвиток компенсаторно-відновних процесів у печінці нестатевозрілих тварин. 

На 70 добу ЕСЦД спостерігаємо зменшення площі гепатоцитів різних кластерів та 
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Рис. 6.4. Динаміка змін площі гепатоцитів 12-міс. (а), 3-міс. (б) та 24-міс. 

(в) щурів у різних кластерах у віддалені терміни перебігу ЕСЦД. 

а 

б 

в 



178 

 

їхніх ядер i наближення їх до контрольних показників (див. рис. 6.4), як прояв 

усунення набряку та розвиток гістологічної акомодації. Помічаємо появу 

включень глікогену у світлих і темних гепатоцитах, як один із проявів 

компенсаторно-відновних процесів. 

При цьому кластерний розподіл гепатоцитів на 70 добу ЕСЦД вірогідно 

не відрізняється від контрольних показників (див. рис. 6.4). Трапляються 

поодинокі гепатоцити з вакуольною і гідропічною дистрофіями та 

колікваційним некрозом. Поряд із деструктивно зміненими гепатоцитами 

простежуємо гепатоцити зі збереженою ультраструктурою, великою кількістю 

мітохондрій, появаю α –розеток гранул глікогену в цитоплазмі, гіпертрофією 

ГЕС. Візуалізується багато двоядерних гепатоцитів. У цитоплазмі гепатоцитів 

збільшується кількість вільних та прикріплених до цистерн ГЕС рибосом. В 

окремих гепатоцитах помітне накопичення білка, невелика кількість первинних 

лізосом і дрібних ліпідних крапель. 

 
Рис. 6.5. Відсотковий розподіл гепатоцитів різних кластерів у печінковій 

часточці 3-міс. щурів у віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового ЦД. 

 

У судинах гемомікроциркуляторного русла прослідковуються виражені 

ознаки діабетичної мікроангіопатії. У просвіті мікрогемосудин спостерігаються 

еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до ендотеліоцитів, 

інколи трапляються мікротромби. Простежується руйнування й гідропічна 
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дистрофія ендотеліоцитів. Нерідко вони розпадаються на окремі фрагменти, 

зумовлюючи розвиток макроклазматозу. Руйнування стінки капілярів 

призводить до виходу форменних елементів крові в перикапілярний простір. 

Простір Діссе розширений, кількість мікроворсинок гепатоцитів синусоїдного 

полюса гепатоцитів зменшена, багато з них лізовані. Дилятація синусоїдів 

супроводжується потовщенням базальної мембрани, зменшенням числа та 

площі фенестр, що призводить до порушення транскапілярного обміну. Зростає 

число фібробластів та макрофагів, що супроводжується зменшенням кількості 

клітин Іто. Слід вказати на розростання колагенових волокон навколо капілярів і 

судин гемомікроциркуляторного русла, що призводить до вірогідного 

збільшення площі їхньої стінки (див. рис. 6.3.). За даними окремих авторів [69], 

продукти ПОЛ здатні активувати зірчасті макрофагоцити, які є основними 

продуцентами колагену і призводять до активації процесів фіброгенезу; 

стимулювати хемотаксис нейтрофілів, що і простежувалось у наших 

дослідженнях. Інші автори [159, 177, 205, 210] вказують, що клітини Іто 

синтезують колаген і беруть участь у розвитку цирозу та фіброзу печінки. 

Цитокіни здатні активувати клітини Іто і перетворювати їх у печінкові 

фібробласти, які характеризуються підвищенним продукуванням колагену. 

Ушкодження печінки різної етіології призводять до активації клітин Купфера, 

які виділяють цитокіни, що й активують клітини Іто та трансформують їх у 

мікрофібробластоподібні клітини. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін печінки при ЕСЦД 

можна виділити такі стадії:  

  у 3-міс. щурів – стрес-реактивних та дистрофічних змін (14-42 

доби), компенсаторно-відновних процесів (42-70 доби); 

 у 12-міс. щурів – компенсаторних змін (14-42 доби) та 

декомпенсації (56-70 доби); 

  24-міс. щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), декомпенсації 

(42 доба), виражених дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Цукровий діабет є одним із найпоширеніших захворювань 

ендокринної системи і значною медико-соціальною проблемою сьогодення. 

Основна роль у прогресуванні цукрового діабету відводиться хронічній 

гіперглікемії та відсутності її компенсації, що обумовлює значний вплив на 

патогенез пізніх ускладнень. Одним із таких ускладнень є діабетична 

гепатопатія, яка, за даними різних авторів, діагностується у 33-88 %  хворих. 

Субклінічний перебіг останньої веде до того, що специфічні ознаки ураження 

гепатобіліарної системи діагностують лише у 18-33 %  хворих, хоча реальна 

цифра сягає 24-88 % хворих. Тому встановлення особливостей 

морфофункціональних змін у печінці щурів різного віку при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті є актуальним. 

2. За допомогою кластерного аналізу нами вперше в класичній часточці 

печінки щурів різних вікових груп виділено 3 кластери гепатоцитів. У 12-міс. 

щурів гепатоцити С1 мають найбільшу площу клітини (291,45±42,95) мкм2 і 

ядра (56,23±8,28) мкм2 та мале ядерно-цитоплазматичне співвідношення 

0,25±0,05, тоді як С3 характеризується найменшою площею клітини 

(173,79±35,96) мкм2, великою площею ядра (44,02±8,81) мкм2 та найбільшим 

ядерно-цитоплазматичним співвідношенням 0,34±0,05. Гепатоцити С2 є 

середніми за площею клітинами (217,65±34,51) мкм2 з малим ядром 

(39,83±6,01) мкм2 та малим ядерно-цитоплазматичним співвідношенням 

0,23±0,03. У 12-міс. щурів найбільша частка припадає на С3 45,68 %, а 

найменша на С1 21,62 %, тоді як С2 становить 32,71 %. Встановлено, що 

гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні, а С2 і С3 

переважають у центральній та проміжній зонах.  

3. У 3-міс. щурів С1 за своїми ознаками не відрізняється від 12-міс. 

тварин і має такі параметри: площа клітини, ядра і ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення становлять відповідно (248,69±27,15) мкм2, (50,99±6,18) мкм2, 

0,26±0,03. Гепатоцити С2 є середніми за площею клітинами (198,77±26,70) 



181 

 

мкм2 з найбільшим ядром (52,97±6,77) мкм2. Гепатоцити С3 є найменшими за 

площею клітинами (169,57±27,27) мкм2 з найменшим ядром (35,29±5,13) мкм2. 

Площа гепатоцитів усіх кластерів 3-міс. тварин є вірогідно меншою, порівняно 

з 12-міс. тваринами (у всіх випадках р<0,05). Гепатоцити С1 локалізуються 

переважно в периферичній зоні (48,20 %), С3 – у центральній зоні (50,00 %), і 

С2 – у проміжній зоні (38,79 %). В інтактних 3-міс. щурів, на відміну від 

статевозрілих тварин, на ультраструктурному рівні візуалізуються світлі та 

темні гепатоцити, що мають свої особливості будови. 

4. У 24-міс. щурів морфометричні ознаки кластерів гепатоцитів 

подібні до 12-міс. тварин, проте площа ядер у С1 і С2 є більшою (у всіх 

випадках р>0,05). Гепатоцити С1 локалізуються переважно у проміжній зоні, 

С3 – у центральній зоні, і С2 – у проміжній та периферичній зонах. Порівняно з 

12-міс. щурами, зростає частка клітин С1 до 42,57 %, натомість зменшується 

частка клітин С2 і С3 до 21,22 % і 36,21 %  (у всіх випадках р<0,05). Зміна 

часткового співвідношення різних типів кластерів пов’язана зі збільшення 

ліпідних включень у цитоплазмі, що призводить до збільшення площі клітин, а 

як наслідок – зростання чисельності клітин С1. З віком площа просвіту 

синусоїдних капілярів зменшується, а площа стінки зростає, причому ця 

закономірність є вірогідною тільки у 24-міс. щурів. 

5. У ранні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету (14-28 доби) 

рівень глюкози і HbA1c у крові різних груп тварин достовірно зростає: в 12-міс. 

тварин відповідно в 3,1-3,4 раза та 3,0-3,6 раза, у 3-міс. – у 4,4-5,0 раза та 3,5-3,9 

раза, у 24-міс. – в 2,5-2,9 раза та 3,0-3,5 раза (у всіх випадках р<0,05). У тварин 

різних вікових груп простежуються закономірні зміни морфометричних 

параметрів гепатоцитів різних кластерів, а саме: зменшення площі гепатоцитів 

пов’язане з вираженими процесами глікогенолізу, що підтверджується даними 

гістологічних та ультраструктурних досліджень. У 3-міс. і 12-міс. тварин площа 

ядер гепатоцитів різних кластерів, порівняно з контролем, зменшується (у всіх 

випадках р<0,05), натомість у 24-міс. щурів – вірогідно не змінюється. На 14 і 

28 доби експерименту, порівняно з контролем, кількість гепатоцитів у кластерах 
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змінюється: у 24-міс. тварин у С1 і С3 зменшується на 8-7 % та 6-10 %, а у С2 

зростає на 14-17 %; у 3-міс. – у С1 і С2 зменшується на 11-10 %  та 0-9 %, а в С3 

збільшується на 9-18 % (у всіх випадках р<0,05). У 12-міс. щурів, порівняно з 

контролем, на 14 добу кількість гепатоцитів у С1 зменшується на 3,64 %, а в  С2 

збільшується на 5,37 %, натомість на 28 добу – у С2 зменшується на 3,69 %, а в 

С3 зростає на 4,81 % (у всіх випадках р<0,05).  

6. У віддалені терміни перебігу цукрового діабету (56-70 доби) у 12-міс. 

щурів спостерігаємо перипортальний та перицентральний фібрози, утворення 

запальних лімфоплазмоцитарних інфільтратів (сегментоядерні нейтрофіли, 

лімфоцити, плазмоцити, еритроцити), що є однією з ознак діабетичної 

гепатопатії, а у 24-міс. тварин приєднується ще і жирова дистрофія та 

розвивається стеатогепатоз. Площа гепатоцитів усіх кластерів та їхніх ядер є 

більшою за контрольні показники (у всіх випадках р<0,05). Порівняно з 

контрольними показниками, то кількість гепатоцитів у С1 є достовірно 

більшою, а в С3 меншою (у всіх випадках р<0,05). Кількісна перебудова різних 

кластерів пов’язана з розвитком вакуольної, балонної, жирової, гідропічної 

дистрофій та колікваційного некрозу. Такі зміни відбуваються на тлі 

діабетичної мікроангіопатії. Морфологічна перебудова гепатоцитів вказує на 

порушення функції печінки, що підтверджується збільшенням активності 

амінотрансфераз у сироватці крові та гомогенатах печінки, порівняно з 

контролем (у всіх випадках р<0,05).  

7. На 42-70 доби стрептозотоциніндукованого діабету в 3-міс. щурів 

морфометричні показники всіх кластерів гепатоцитів вірогідно не 

відрізняються від контрольних величин (у всіх випадках р>0,05). Збільшення 

площі гепатоцитів відбувається за рахунок появи як молодих гепатоцитів, так і 

дистрофічно змінених (зерниста, вакуольна та балонні дистрофії). Найбільша 

частка гепатоцитів на 42 і 56 доби припадає на С3 (50,34 % та 48,55 %) серед 

яких є найбільше молодих гепатоцитів, що характеризуються: щільною 

цитоплазмою, великою кількістю молодих мітохондрій, достатньою кількістю 

гранул глікогену, гіпертрофованими гранулярною і гладкою 
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ендоплазматичними сітками. Описані морфологічні зміни вказують на розвиток 

компенсаторно-відновних процесів у печінці нестатевозрілих тварин, що 

підтверджується зниженням активності аланінамінотрасферази та 

аспартатамінотранферази в гомогенатах печінки на 12,3-13,2 % на 56 добу та на 

22,1-21,7 % на 70 доби порівняно з 42 добою експерименту (у всіх випадках р<0,05) 

з одночасним зниженням коефіцієнта де Рітіса до контрольних величин. При 

цьому кластерний розподіл гепатоцитів на 70 добу вірогідно не відрізняється 

від контрольних показників. 

8. У динаміці морфофункціональних змін печінки при 

експериментальному цукровому діабеті можна виділити такі стадії: у 3-міс. щурів – 

стрес-реактивних та дистрофічних змін (14-42 доби), компенсаторно-відновних 

процесів (42-70 доби); у 12-міс. щурів – компенсаторних змін (14-42 доби) та 

декомпенсації (56-70 доби); у 24-міс. щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), 

декомпенсації (42 доба), виражених дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби).  
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неполовозрелых крыс при экспериментальном сахарном диабете Матеріали 

наук. практ. конф. Теорія та практика сучасної морфології (5 -7 жовт. 2016, м. 

Дніпро). Дніпро, 2016: 22–3.  

13. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Микулець ТІ. 

Функціональні зміни біохімічних показників печінки при експериментальному 

цукровому діабеті. Матеріали ХV наук.-практ. конф. Ендокринна патологія у 

віковому аспекті (. 23-24 лист. 2017, м. Харків). Харків, 2017: 20–1. 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, винахідники; 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», патентовласник. Спосіб виявлення включень 

глікогену у напівтонких зрізах гепатоцитів печінки. Патент України № 130605. 

2018 груд. 10. 
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ДОДАТОК А1 

Апробація результатів дисертації: 

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у 

нормі, експерименті та патології» (м. Івано-Франківськ, 10-11 жовтня, 2013) – 

усна доповідь, публікація тез; 

2. Науково-практична конференція «Морфологічні аспекти 

ангіології» (Тернопіль, 24 – 25жовтня, 2014) – усна доповідь, публікація тез;  

3. Международная научная конференция «Актуальные вопросы 

морфогенеза в норме и патологи» (г. Москва, Россия, 16–17 апреля, 2014) –

публікація тез; 

4.  83 науково-практична конференція «Інновації в медицині» (м. 

Івано-Франківськ, 27-28 березня, 2014) –публікація тез;  

5. XVIII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих 

вчених (м. Тернопіль, 28 – 30 квітня, 2014) –публікація тез; 

6. VII науково-практична конференція «Актуальні питання патології 

за умов дії надзвичайних факторів на організм» (м. Тернопіль, 30-31 жовтня 

2014) – усна доповідь, публікація тез; 

7. VIII науково-практична конференція «Актуальні питання патології 

за умов дії надзвичайних факторів на організм» (м. Тернопіль, 01–02 жовтня, 

2015) – усна доповідь, публікація тез; 

8. 85 науково-практична конференція «Інновації в медицині» (Івано-

Франківськ, 24-25 березня,  2016) – публікація тез;  

9. Конфенция «Конференция посвященная 100-летию со дня 

рождения  В.Ю. Ахудова» (г. Баку, 2016) –публікація тез; 

10. Науково-практична конференція молодих вчених за участю 

міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки «Медична наука та клінічна 

практика» (Харків, 20 травня, 2016) – усна доповідь, публікація тез;  

11. IX науково-практична конференція «Актуальні питання патології 

за умов дії надзвичайних факторів на організм» (м. Тернопіль, 29-30 вересня, 

2016) – усна доповідь, публікація тез;  
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12.  Науково практична конференція «Теорія та практика сучасної 

морфології» (м. Дніпро, 5-7 жовтня, 2016) – усна доповідь, публікація тез;  

13.  ХV науково-практичній конференції «Ендокринна патологія у 

віковому аспекті» (м. Харків, 23-24 листопада, 2017) – усна доповідь, 

публікація тез. 
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ДОДАТОК Щ   
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