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1. Вступ 

Актуальність теми .Проблеми онкології сьогодні знаходяться в центрі увари 

біологічної, медичної та ветеринарної науки. Навряд чи існувала б будь-яка інша 

проблема, яка привертала б стільки уваги з боку дослідників найрізноманітніших 

напрямків. Вивчення бластоматозного процесу у тварин має велике теоретичне і 

практичне значення, особливо в аспекті порівняльної патології.  

Хіміотерапія стала досить поширеним напрямок в онкології гуманної 

медицини і все частіше її застосовують ветеринарні лікарі при лікуванні пухлин 

різного типу у собак та котів, як після  так і до  хірургічного видалення 

новоутворення. На сьогоднішній день застосовують цитостатичні, цитотоксичні 

препарати або комбінацію цих антибластомних препаратів (специфічні препарати 

синтетичного та природного походження), які добре себе зарекомендували у 

гуманній медицині. Переважно, усі протипухлинні препарати, що існують на 

сьогодні, є паліативними, а основним методом лікування залишається хірургічний 

у поєднанні з хіміотерапією . 

         У Львівському медичному університеті на кафедрі фармхімії 

синтезовано  нові хіміотерапевтичні антибластомні препарати цитотоксичної дії, 

які знаходяться на стадії доклінічного вивчення. Важливе місце за вивчення 

впливу хіміотерапевтичних препаратів цитотоксичної дії на організм посідають 

патоморфологічні дослідження, які є необхідним етапом  у визначенні біологічної 

реакції тварин на дію препарату. Печінка, займаючи центральне місце в регуляції 

обміну речовин, зв’язуючи портальне та загальне коло кровообігу, відіграє 

важливу роль у знешкодженні токсичних продуктів, які утворююються або 

потрапляють в організм різними шляхами. Зрозуміло, що любий 

хіміотерапевтичний засіб цитотоксичної дії, здатний порушувати гістострукуру 

органу. Тому вивчення мікроструктурних змін в печінці та серці, дасть 

можливість об’єктивно  оцінити морфофункціональний стан органу за впливу 

новостворених препаратів і визначити їх  безпечність.  
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2.Мета і завдання роботи   

 

Метою роботи було вивчити і проаналізувати гістоструктурні зміни в печінці 

і серці щурів за тривалого введення доксорубіцину та двох ново синтезованих 

антибластомних препаратів. Предметом вивчення стали гістоструктура печінки і 

серця за впливу антибластомних препаратів. 

Завдання: 

1. Вивчити морфологічні зміни в печінці і серці щурів  за впливу 

доксорубіцину  

2.Вивчити та проаналізувати мікроструктурні зміни в печінці і серці за 

впливу  препарату №3882 – у дозі 10,7 мг/кг та № 3833 – у дозі 10,7 мг. 

Ключові слова : щур, гістологія, печінка,серце, доксорубіцин, антибластомні 

препарати. 
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3. Огляд літератури 

3.1. Значення патоморфологічних досліджень у токсикологічному 

експерименті 

 Серед різних методів, що застосовуються на тваринах у 

токсикологічних лабораторіях, важливе місце займають патоморфологічні 

дослідження, які є необхідним етапом у вивченні біологічної реакції організму 

тварин на дію лікарських засобів і дозволяють у багатьох випадках скласти точне 

уявлення про характер і важкість перебігу патологічного процесу , за дії 

досліджуваних речовин. Морфологічні дослідження є наріжним каменем у 

токсикологічному експерименті. Патологоанатомічні, гістологічні та гістохімічні 

методи потребують, з погляду патологічної анатомії різних підходів. Сама 

майстерність патоморфолога та гнучкість робочих методик часом виявляються 

важливішими, ніж сувора схема самого дослідження. [1]  

 Морфологічні методи дослідження, за їх великої інформативності та 

наукової ваги, є обов'язковими в гострому і хронічному токсикологічному 

експерименті. Дані дослідження істотно доповнюють картину загальної 

інтоксикації, характеру і ступеня вираження патологічних порушень у різних 

органах і тканинах. Крім цього,докладне морфологічне дослідження систем і 

органів експериментальних тварин дає можливість більш глибше і конкретніше 

стверджувати про патогенез інтоксикації. [2] [3] 

 Тестування лікарських засобів здійснюють на таких видах ссавців: 

білих мишах, білих щурах, мурчаках ,собаках,птиці. Для цього необхідно мати 

достатню кількість тварин,для проведення статистичної обробки морфологічного 

матеріалу (не менше 6 дрібних та 3 великих тварин). Тестування проводять на 

статевозрілих здорових ссавцях обох статей. [6] 

 Матеріалом для таких досліджень є органи та тканини від спеціально 

забитих тварин і тих, що загинули у процесі експерименту. Аналіз змін органів 
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тварин ,що загинули, дозволяє встановити причину їх загибелі в процесі 

експерименту. [5] 

Обов'язковими є морфологічні дослідження при забої тварин під час 

експерименту в динаміці. Це дозволяє простежити розвиток патологічних і 

відновлювальних процесів , зрозуміти їх сутність і вагомість 

(патологію,компенсацію,адаптацію) .Посмертну макро- і мікроскопічну оцінку 

органів необхідно проводити при гострих, субхронічних та хронічних 

дослідженнях, залежно від поставленої мети. Інші спеціальні методи такі як 

морфометрія,гістохімія, авторадіографія, а також флюоресцентна ,фазоконтрасна, 

поліризаційна та електронна мікроскопія застосовуються в окремих випадках. Їх 

значення є важливим при проведенні спеціальних досліджень. [4] [5] 

 При трактуванні генезу змін треба брати до уваги спосіб евтаназії 

тварин. Перевагу усе ж таки слід віддавати декапітації,або перерізанню спинного 

мозку.Крім артефактів, пов'язаних із забоєм тварин, при морфологічному вивченні 

внутрішніх органів слід враховувати спонтанну патологію тварин, вікові та 

сезонні особливості.Забій та розтин тварин повинні проводитися у спеціально 

обладнаних приміщеннях (секційних) з дотриманням вимог і правил 

патологоанатомічної роботи. [6] [7] 

 Після забою(загибелі) тварин необхідно проводити їх розтин та 

здійснювати макроскопічні обстеження й опис внутрішніх органів,а також 

визначення їх відносної маси. Залежно від мети та завдання токсикологічних 

досліджень,використовується поетапна обробка матеріалу для прискорення 

результатів морфологічного дослідження . Спочатку вивчають тканини і органи 

тварин, що отримали найвищі дози препарату. Тільки у випадках, коли виявлено 

структурні зміни в органах, тоді вивчають морфологічні зміни у тварин,яким 

уводили менші дози і в тому числі - терапевтичну.  

 Умовою для точного встановлення зв'язку між дозою та дією препарату є 

суворий і повний аналіз усіх отриманих результатів. Результати впливу лікарських 
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засобів оцінюють після макроскопічного огляду та мікроскопічного дослідження 

органів експериментальних і контрольних тварин.  

В проведеному нами досліді відбирались, для дослідження, зразки печінки і серця 

білих щурів . У серці при різних інтоксикаціях зустрічається білкова й вогнищева 

дрібнокрапельна жирова дистрофія. Нерідко можна знайти збільшену кількість 

гістіоцитів у стромі, але інтерстиціальний міокардит з клітинними інфільтратами 

зустрічається не часто. Його виявлення вказує на важкий ступінь інтоксикації. 

При дослідженні впливу низьких доз препаратів (хронічний дослід) на стан 

серцево-судинної системи застосовують комплексний підхід, який включає 

вивчення стану м'язових волокон судин та гістохімічні методики, за допомогою 

яких виявляється активність деяких ензимів (СДГ, ЛДГ, ЦХО, АТФ-аза). Стан 

судин внутрішніх органів і аорти оцінюють на оглядових гістопрепаратах, при 

цьому основну увагу звертають на характеристику ендотелію -одного із основних 

компонентів стінки судин, через які реалізується будь-яка хімічна речовина. 

Довготривале застосування у великих дозах лікарських препаратів може 

викликати запальні процеси в міокарді. Характерними при таких міокардитах 

виступають значні периваскулярні клітинні інфільтрати, альтеративні зміни в 

стінках дрібних судин, деколи внутрішньосудинні тромби. М’язові волокна у 

вогнищах ураження набряклі, втрачають посмугованість з ознаками білкової або 

жирової дистрофії. Що стосується серцевого м’яза, то тут слід звернути увагу на 

гістоструктуру, а також активність ензимів та зміни з боку синтезу глікогену і 

нуклеїнових кислот. Використання гістохімічних методик дозволяє встановити 

локалізацію обмінних і структурних порушень.  

Слід звернути увагу на зміни, які часто зустрічаються при важких інтоксикаціях, в 

стінках дрібних артерій та артеріол внутрішніх органів (селезінка, нирки й інші), у 

вигляді їх набрякання та гомогенізації, аж до так званого фібриноїдного некрозу 

(плазматичне просочування стінок судин). У схему морфологічного вивчення 

серцево- судинної системи входять такі показники: 
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- гістологічні (огляд препаратів, фарбованих гематоксиліном та еозином); 

- гістохімічні (РНК, ДНК, глікоген, ліпіди); 

- гістоензимні (СДГ, ЦХО, ЛДГ, АТФ-аза); 

- морфометричні (капіляри, тучні клітини). 

Печінка. При визначенні токсичності лікарських засобів, необхідно враховувати 

той факт, що ряд хімічних речовин, які потрапляють в організм, можуть 

накопичуватися і деякий час зберігатись у печінці та інших органах. Тому в усіх 

випадках загально- морфологічного аналізу, в першу чергу, необхідно вивчати 

стан печінки. Печінка є органом, який відіграє надзвичайно важливу роль у 

травленні, обмінних процесах, гомеостазі, захисті організму від токсинів тощо. 

Займаючи центральне місце в регуляції обміну речовин, зв’язуючи портальне та 

загальне коло кровообігу, печінка знешкоджує токсичні продукти, які 

утворюються в організмі або потрапляють різними шляхами в організм і раніше 

від інших реагує на дію несприятливих  чинників. Будь-яка хімічна речовина, 

незалежно від шляху проникнення, розповсюдження та нагромадження, 

потрапивши в організм, не може минути цей орган, відповідальний за 

детоксикаційну функцію. Тому і лікарські засоби у відповідних концентраціях 

викликають ураження печінки. Одні з них порушують обмін вмісту сірки та 

амінокислот , інактивуючи їх SH-групи, що приводить до “трофопатичного” 

ефекту. Інші сповільнюють окиснення пірувату, глютаміну, пригнічують 

активність цитохромоксидази, дегідрогенази, ферментів пентозного циклу тощо. 

В таких випадках необхідно спочатку вивчати вплив лікарського засобу на 

морфологію печінки в цілому, а в подальшому визначати морфо-функціональний 

стан гепатоцитів, проводити підрахунок клітин з диплоїдними ядрами, І 

враховуючи при цьому їх форму, величину, забарвлення цитоплазми і ядра. 

Основною кількісною характеристикою стану печінки при морфологічному 

вивченні є гістограма, за якою підрахунок клітин печінки проводять на зрізах, 
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виготовлених із парафінових блоків, товщиною 7-10 мкм. Зрізи фарбують 

гематоксиліном та еозином. У параметри гістограми входять такі показники: 

- загальна кількість гепатоцитів на стандартну площину окуляр мікрометричної 

сітки при збільшенні 90x7. Підрахунок проводять в 10 полях зору, з урахуванням 

усіх клітин в центролобулярних, середньо- лобулярних та периферичних відділах 

печінкових дольок; 

- кількість патологічних клітин, враховуючи артефіковані клітини, що пов’язано із 

технікою приготування гістопрепаратів; 

- кількість двоядерних клітин; 

- кількість мітозів на 1000 порахованих гепатоцитів; 

- кількість клітин з 2, 3 і більше ядерцями (активно функціонуючі клітини); 

- кількість гепатоцитів з кільцевидними ядерцями (зменшення синтезу РНК і 

білка); 

- кількість гепатоцитів з мікро- ядерцями (пригнічення синтезу РНК і білка); 

- характеристика нагромадження жиру в гепатоцитах, яка виражається в балах (у 

зрізах, виготовлених на заморожуючому мікротомі і фарбованих Суданом III). 

Гістологічна картина печінки під впливом різних токсичних речовин може 

змінюватись і проявлятись у вигляді білкової, жирової дистрофій, вогнищевого 

центролобулярного некрозу та запалення. При гострих токсикозах печінка 

уражається уже в перші години, розвивається некроз або запалення. При 

хронічних - період ураження печінки довший. Тут, в першу чергу, реагує 

перипортальна ділянка, де на початку йде набухання гепатоцитів, що веде за 

собою звуження синусоїдів. Така морфологічна перебудова викликає вторинну 

ішемію та аноксію, що стає причиною центролобулярних дистрофічно-

некробіотичних змін. [8] 
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У печінці може розвиватися жирова дистрофія, яка макроскопічно 

характеризується в’ялістю органа, неоднорідним забарвленням з жовтуватим 

відтінком, а мікроскопічно (при фарбуванні зрізів на жир шарлах-рот або судан 

III) - розповсюдженим ожирінням клітин печінки, що вказує на важке ураження. В 

печінці нерідко спостерігається проліферація клітин ретикуло-ендотелію. Можуть 

зустрічатися міліарні та більш великі некробіотичні і некротичні ділянки, що 

виникають унаслідок розладів кровообігу та дії токсичної речовини, яка 

всмоктується. При хронічних інтоксикаціях виникають склеротичні і навіть 

циротичні зміни: орган зменшується в розмірах, поверхня його нерівна; 

гістологічно виявляється склероз капсули, різного ступеня проміжний склероз з 

клітинними інфільтратами (лімфоїдні і плазматичні клітини), трохи раніше серед 

цих клітин виявляються в невеликій кількості полінуклеари, що є явною ознакою 

запального процесу хронічного перебігу.  

У деяких випадках зниження ферментативної активності в одних клітинах 

компенсується підвищенням активності в інших, в межах того ж органа. Такі 

біологічні розбіжності можуть бути виявлені лише за допомогою гістохімічних 

досліджень ферментів, тоді як результати біохімічних визначень залишаються в 

межах норми. Хоча гістохімічні методи виявлення ферментів використовуються 

не так часто при визначенні токсичності, вони мають певну цінність, тому що 

отримана інформація свідчить про метаболічну активність та функціональну 

діяльність тканини. Крім цього, вони дають можливість установити кореляцію 

між біохімічними і гістологічними даними, що дозволяє правильно 

інтерпретувати вплив ветеринарного лікарського засобу на живий організм. Варто 

зауважити, що гістохімічні (дослідження ферментів дають можливість візуально 

виявити розбіжності в активності ферментів у межах структурної організації і 

тканин. Вивчення цих показників відкриває розгорнуту картину структурного і 

функціонального стану печінки. [8] [9] [10] 
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4. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У Львівському медичному університеті на кафедрі фармхімії синтезовано  

нові хіміотерапевтичні антибластомні препарати цитотоксичної дії, які 

знаходяться на стадії доклінічного вивчення. Важливе місце за вивчення впливу 

хіміотерапевтичних препаратів цитотоксичної дії на організм посідають 

патоморфологічні дослідження, які є необхідним етапом  у визначенні біологічної 

реакції тварин на дію препарату 

Досліди проводили у віварії ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 

добавок. Токсичність препарату, за багаторазового введення, вивчали на білих 

щурах, масою 170–185 г. Було сформовано 4 аналогічні групи по 4 щура у кожній. 

Перша група тварин була контрольною, їм вводили розчин із дистильованої води. 

Досліджувані препарати вводили тваринам натще, одноразово, щоденно, довенно. 

Дослід тривав 10 діб для щурів, яким вводили доксорубіцин, і 20 діб для щурів, 

які отримували новосинтезовані протипухлинні сполуки. Доксорубіцин вводили 

щурам, починаючи з дози 5,5 мг/кг,  препарат сполуки  №3882 – у дозі 10,7 мг/кг, 

а сполуку №3833 – у дозі 10,7 мг/кг. Доза препарату становила 0,1 від 

максимальної введеної дози в дослідах із визначення ЛД50, з послідовним 

збільшенням дози у 1,5 рази через кожні 4 доби. На 10 і 20 доби, щурів зважували, 

за умов легкого ефірного наркозу декапітували, відбирали кров для 

гематологічних досліджень і проводили патологоанатомічний розтин. 

Для гістологічного дослідження відбирали серце і печінку. Органи 

фіксували у 10 % нейтральному формаліні. Зневоднення матеріалу і заливку в 

парафін проводили за загальноприйнятими методиками. Із парафінових блоків 

виготовляли  гістологічні зрізі на санному мікротомі МПС-2, товщиною 3-5 мкм. 

Гістозрізи фарбували гематоксиліном та еозином, проглядали у світлі світлового 

мікроскопа. У секційному залі кафедри нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії проведено розтин ,склали протоколи патологоанатомічного 

розтину, описали макроскопічні зміни в органах і тканинах.  
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У подальшому вирізані фрагменти печінки та серця, зафіксували в 10% 

нейтральному розчині формаліну, зневоднили у спиртах (70, 80, 90, 96-І, 96-ІІ) з 

наступним ущільненням і заливкою в парафін. Із парафінових блоків виготовляли 

гістологічні зрізи, які фарбували гематоксиліном та еозином. Заливка матеріалу в 

парафін, рекомендована для шматочків, які мають поверхню не більше 1 см 2 і 

товщину не більше 3—5 мм (Схема 2) (Г.І. Роскін та Л.Б. Левінсон, 1957). 

Виготовлені препарати  проглядали у світловому мікроскопі та 

фотографували. 
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5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ  

Візуально у печінці щурів  всіх дослідних груп видимих змін не 

спостерігали. При гістологічному  дослідженні зрізів печінки  щурів контрольної 

групи відзначали типову будову печінкових часточок: гепатоцити полігональної 

форми з базофільною цитоплазмою і ядром помірно заповненим хроматином. 

Часто  в печінці виявляли гепатоцити, в яких містилось 2 ядра. В центрі кожної 

часточки — центральна вена. Між радіально розміщеними печінковими 

пластинками, утвореними двома рядами гепатоцитів, проглядались помірно 

розширені синусоїдні капіляри. На стінках капілярів поодиноко розміщувались 

видовженої форми купферівські клітини. У міжчасточковій сполучній тканині 

добре проглядались тріади, утворені міжчасточковою артерією, веною і жовчною 

протокою  (рис. 1).  

 

 

Рис.1 Радіально розміщені печінкові пластинки у щурів контрольної групи. H&E. 

Зб. 10×100 



 13

При гістологічному дослідженні печінки щурів, яким вводили 

доксорубіцин  пластинчаста будова часточок збережена. Просвіти 

синусоїдальних капілярів розширені з малим вмістом еритроцитів.  Округлої 

форми купферівські клітини, кількість яких порівняно з контрольною групою 

зростала, чітко виступали в просвіт синусоїдальних капілярів (рис 2).   

 

 

Рис. 2. Печінка щурів, яким вводили доксорубіцин. Розширення 

синусоїдальних капілярів.  H&E. Зб. 10×40 

Разом з тим слід зазначити, що серед гепатоцитів зростала кількість клітин в 

стані дистрофії. Такі гепатоцити набряклі, збільшені, межі між клітинами 

згладжені, цитоплазма клітин мутна,  місцями просвітлена. Ядра різні за 

величиною, з помірним вмістом гетерохроматину, часто з мікроядрами. 

Виявлялись невеликі групи клітин з лізованими ядрами (рис. 3).  У ділянці тріад 

відзначали проліферацію жовчних проток, що вказувало на посиленя 

дезінтоксикаційних процесів (рис. 4). 
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Рис. 3. Печінка щурів, яким вводили доксорубіцин. Гепатоцити набряклі, 

цитоплазма мутна,  просвітлена. H&E. Зб. 10×100 

 

Рис. 4. Печінка щурів, яким вводили доксорубіцин. Проліферація жовчевих 

дукт.  H&E. Зб. 10×10 
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Після припинення задавання доксорубіцину в печінці на тлі блідо 

забарвлених з мутною цитоплазмою гепатоцитів,  чітко виділялись гепатоцити з 

інтенсивно забарвленою базофільною цитоплазмою, в  яких розміщувались 

соковиті ядра, багаті хроматином і зростала кількість клітин з двома-трьома 

ядрами. Відзначали також  у розширених просвітах синусоїдальних капілярів 

округлі соковиті куперівські клітини. Кількісне збільшення з базофільною 

цитоплазмою клітин на тлі виражених дистрофічних процесів,  вказувало на 

активні репаративні процеси в органі (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Печінка щурів, яким вводили доксорубіцин. На тлі блідо забарвлених 

гепатоцитів виділяються гепатоцити з інтенсивно забарвленою цитоплазмою та 

ядром.   H&E. Зб. 10×40 

 

Активні відновлювальні процеси серед гепатоцитів  простежувались і 

ділянці  тріад.  При цьому слід зазначити, що в ділянці тріад відзначали різке 

розширення вен і переповнення їх кров’ю, та зростання кількості жовчевих проток 

(рис. 6). 
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            Рис. 6. Печінка. Регенерація  гепатоцитів в ділянці тріад. Утворення 

додаткових жовчевих проток в печінці щурів, яким вводили  доксорубіцин.  H&E. 

Зб.10×40. 

Отже за тривалого введення доксорубіцину в печінці розвивалась зерниста 

дистрофія гепатоцитів, відбувалась проліферація жовчевих проток, що вказувало 

на токсичний вплив препарату, компенсаторну морфологічну зміну в будові 

окремих структур органу направлену на посилення дезінтоксикаційних процесів. 

Разом з тим на тлі цих змін  інтенсифікувались репаративні процеси гепатоцитів 

У серці щурів, яким вводили  доксорубіцин  виявляли  гіперемію, набряк 

міжм’язової сполучної тканини. Навколо венозних судин і в міжм’язових 

прошарках відзначали нагромадження слабооксифільної однорідної рідини, 

розпушення волокнистих структур. Капіляри і венули розширені та переповнені 

кров’ю. Ендотелій набубнявілий, місцями десквамований.  На тлі розвитку 

застійної гіперемії порушувались міжклітинні  обмінні процеси, відбувалась 

затримка тканинної рідини, що вело до набряку строми органу (рис. 7).   
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Рис. 7.  Серце щура за введення доксорубіцину. Гіперемія, набряк. 

Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 100 

 

Міжм’язові простори розширені, просочені слабооксифільною рідиною  

М’язові волокна в басейні кровоносних судин набубнявілі, втрачали поперечну 

посмугованість, більшість із них знаходилась у   стані зернистої дистрофії.  Ядра 

волокон слабо вбирали фарбу, одні з них були з просвітленою каріоплазмою, інші 

- лізовані (рис. 8 ).  Крім того виявляли  зміни і в ендокарді, які характеризувались 

помірним набряком та слабо вираженим розпушенням елестачних волокон (рис. 

9). 
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Рис. 8.  Серце щура за введення доксорубіцину. Міжм’язові простори 

розширені, просочені слабооксифільною рідиною. Набубнявіння м’язових 

волокон. Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 100 

 

Рис. 9.  Серце щура за введення доксорубіцину. Набряк і порушення 

структури еластичних волокон ендокарду Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 100 
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Слід зазначити, що в міокарді правого шлуночка виявляли осередки 

виражених дистрофічних процесів. У таких ділянках сарколема кардіоміоцитів 

порушувалась, ядра лізувались, цитоплазма в  набубнявілих м’язових волокнах  

слабо вбирала фарбу, розвивалась зерниста дистрофія кардіоміоцитів (рис. 10). 

Виявлені структурні зміни за введення препарату в організм щурів,  вказували на 

розвиток набряку та міокардіодистрофію. 

 

 

Рис. 10.  Серце щура за введення доксорубіцину. Сарколема кардіоміоцитів 

порушена, цитоплазма набубнявілих м’язових волокнах  неоднорідно забарвлена, 

ядра лізовані. Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 40 

         У печінці щурів, яким вводили новосинтезований препарат  3882 у дозі 10,7  

мг/кг, мікроструктура часточок збережена. Однак відзначали зміни в структурі 

мікроциркуляції та печінкових клітин. Центральні вени переважно розширені та 

заповнені кров’ю. Печінкові пластинки розміщувались у напрямку від 

центральної вени радіально, однак краї печінкових пластинок нечіткі, розмиті.  

Гепатоцити у переважній більшості набубнявілі, з нечіткими краями, зміненою 
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формою, цитоплазма мутна слабо базофільна, що і зумовило нечіткість 

пластинчатої будови.  Ядра в одних гепатоцитах з маргінальним розміщенням 

гетерохроматину, а частіше з множинними мікроядерцями (рис. 11). Траплялись 

групи клітин з лізованими ядрами і розмитими контурами клітин. 

 

Рис. 11. Печінка щура за  введення препарату  № 3882 . Нечітко виражені краї 

печінкових пластинок. Гепатоцити з мікроядерцевими ядрами.  H&E. Зб.10×40  

 

Поодиноко, серед слабо забарвлених гепатоцитів пластинок виокремлювались 

гепатоцити з інтенсивно забарвленою цитоплазмою, що вказувало на помірні 

відновлювальні процеси в печінці. Відзначалось незначне розширення 

синусоїдних капілярів, а в їх просвітах добре проглядались округлої форми 

купферівські клітини, що вказувало на активізацію макрофагальних елементів  

(рис. 12).   
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Рис. 12. Печінка щура за  введення препарату  № 3882 . Нечітко виражені краї 

печінкових пластинок.  Інтенсивно забарвлена цитоплазма регенерованих 

гепатоцитів. H&E. Зб.10×40.  

 

 

      У ділянці тріад відзначали розширення вен та артерій  і переповнення їх 

кров’ю, а також проліферацію жовчних протоків як і за дії доксорубіцину . При 

цьому слід відзначити, що за тривалої дії препарату № 3882 , порівняно з 

доксорубіцином,  простежувалось більш інтенсивніше утворення додаткових 

жовчних протоків і слабше виражені репаративні процеси з боку гепатоцитів.  

(рис. 13). Виявлені морфологічні  зміни в печінці за дії препарату № 3882 у 

порівнянні з доксорубіцином,  вказують на  дещо більший токсичний його вплив  

на орган і відповідно на організм в цілому 
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Рис.13. Утворення додаткових жовчних проток в ділянці тріад печінки 

щурів, яким вводили пр. 3882  H&E. Зб. 10×10 

У серці щурів, яким вводили новосинтезований препарат  № 3882  виявляли  

гіперемію, помірний набряк міжм’язової сполучної тканини і дистрофічні процеси 

кардіоміоцитів. Навколо венозних судин і в міжм’язових прошарках спостерігали 

незначне нагромадження слабооксифільної однорідної рідини. Капіляри і венули 

розширені та заповнені кров’ю. Ендотелій місцями набубнявілий, десквамований. 

Стінки венозних судин просочені плазмою крові, потовщені, ядра гладком’язових 

волокон судин слабо забарвлені, погано проглядались (рис. 14). Кардіоміоцити 

особливо в басейні кровоносних судин набубнявілі, втрачали поперечну 

посмугованість, цитоплазма слабоезонофільна, більшість із них знаходилась у 

стані зернистої дистрофії а їх ядра слабо вбирали фарбу. У  таких ділянках 

виділялись кардіоміоцити, в яких сарколема значно порушувалась, цитоплазма 

набувала слабоеозинофільної грудкуватої маси, ядра не визначались, що 

вказувало на розвиток міоцитолізу (рис. 15).  
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Рис.14.  Серце щура за введення препарату  № 3883  Гіперемія. 

Гематоксилін та еозин.  Х 400 

0  

Рис. 15.  Серце щура за введення препарату  № 3882 . Зерниста дистрофія і 

міоцитоліз окремих кардіоміоцитів. Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 40 

При гістологічному дослідженні печінки щурів, яким вводили новосинтезований 

препарат 3833 у дозі 10,7 мг/кг пластинчаста будова часточки візуалізувалась 
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чітко. Разом з тим виявляли розширення синусоїдальних просвітів і виражені 

некротичні процеси в гепатоцитах окремих пластинок, що виразилось 

еозинофільним забарвленням цитоплазми, відсутністю чіткого обрамлення клітин 

та лізосом ядер. Центральна вена та синусоїдні капіляри в центролобулярній 

ділянці часточки розширені. Слід відзначити, що у просвіті центральних вен та 

синусоїдах проглядалась плазма крові, а формені елементи крові не виявляли. 

Купферівські клітини переважно округлої форми чітко візуалізувались  у просвіті 

синусоїдів. (рис. 16). У ділянці тріад спостерігали утворення додаткових жовчних 

протоків та помірну круглоклітинну інфільтрацію . 

 

Рис. 16. Центролобулярна ділянка часточки печінки щурів, яким вводили препарат 

3833.  Розширення синусоїдальних просвітів і виражені некробіотичні процеси  в 

гепатоцитах окремих пластинок. Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 40 

 

Найбільш виражені некробіотичні зміни виявляли у перилобулярній ділянці 

часточок, де відзначалось порушення пластинчатої будови, що було зумовлено 

розвитком  дистрофічних процесів у клітинах.  Переважали осередки клітин з 

розмитими контурами і лізованими ядрами (рис. 17). 
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Рис. 17. Печінка. Порушення пластинчатої будови в периферичній ділянці 

часточок печінки щурів, яким вводили пр. 3833.  Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 

40 

        

 

У таких ділянках превалювали набубнявілі  клітини з просвітленою або 

мутною цитоплазмою та слабо забарвленими ядрами, збільшені у розмірах, або  

ексцентрично розташованими ядрами. Ядра з помірним вмістом хроматину, 

містили по 2-3 ядерця. Серед таких гепатоцитів виділялись клітини  з лізованими 

ядрами, що вказувало на виражені некробіотичні процеси На тлі набубнявілих 

слабо забарвлених, в стані зернистої дистрофії гепатоцитів, рідко проглядались у 

периферичній частині часточки, оконтуровані гепатоцити з  інтенсивно 

забарвленою цитоплазмою і темно-синіми ядрами. Слід зауважити, що 

відновлювані процеси  в печінці щурів цієї групи були слабше вираженими у 

порівнянні із щурами, яким вводили доксорубіцин і препарат 3882 (рис. 18 ). 
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Рис. 18. Печінка щурів, яким вводили пр. 3833.  Некробіотичні процеси в 

гепатоцитах (каріолізис - А), серед яких поодинокі відновлені клітини – В. 

Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 100 

У серці щурів, яким вводили  препарат 3833  спостерігали  мукоїдний 

набряк стінок судин і вихід рідкої частини в перикапілярну ділянку. Відзначали 

патологічні зміни в мікроциркуляторному руслі, венулах а також в  артеріолах. 

Втягувався у патологічний процес  венозний та артеріальний відділи судинного 

русла. Відзначали дистрофічні та некротичні  процеси в ендотелії судин, 

просвітлення протоплазми гладких м’язів,  набубнявіння та   деструкцію 

адвентиції. Такі зміни  у венулах вели до утворенням пристінкових тромбів. Разом 

з тим, це вказувало на зростання проникності мікросудин, що виразилось 

нагромадженням периваскулярно рідкої частини крові та між м’язовими 

волокнами. Периваскулярно зростала кількість фібробластів та лімфоцитів (рис. 

19). 
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Рис.19.  Серце щура за введення препарату  3833.  Периваскулярна клітинна 

інфільтрація. Гематоксилін та еозин. Ок 10, об. 40 

 

У кардіоміоцитах, розташованих неподалік переваскулярних інфільтратів 

відзначали контрактурне пошкодження різної степені вираженості, місцями 

грудкуватий розпад міоцитів. У саркоплазмі окремих міокардіальних клітин 

виявляли блідо забарвлені зерна білкової природи, що супроводжувалось 

зникненням поперечної, а деколи і повздовжньої посмугованості. Ділянки 

зернистої дистрофії у волокнах  розміщувались у віддалених від ядра зонах і без 

різкої границі переходили в нормальну структуру волокна.  У стромі органу 

відзначали лімфо-гістіоцитарні елементи, у м’язових волокнах зникнення 

поперечної посмугованості та гомогенізація окремих волокон  (рис. 20). 

Виділялись осередки з грудкуватим розпадом кардіоміоцитів і круглоклітинною 

інфільтрацією цієї ділянки та інтерстиції. Виявлені структурні зміни в серці за 

введення препарату в організм щурів,  вказують на розвиток серозного запалення 

міокарду. 
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Рис. 20.  Серце щура за введення препарату  3833. Гематоксилін та еозин. Ок 

10, об. 100 

 

 

   Аналізуючи результати гістологічних досліджень печінки слід зазначити, що за 

введення антибластомних препаратів в органі щурів усіх досліджуваних груп, у 

порівнянні з контрольною,   простежувалась проліферація жовчевих проток в 

ділянці тріад, що вказувало на інтенсифікацію дезінтоксикаційних процесів. Разом 

з тим, на тлі цих процесів відзначали розвиток зернистої дистрофії гепатоцитів, 

яка найбільше була виражена в групі щурів, яким вводили препарат  3833. 

Репаративні процеси найбільш інтенсивно проходили в печінці щурів, яким 

вводили доксорубіцин, а дещо повільніше  за введення препарату  3833 і слабо 

виражена за введення  препарату  3882. У серці відзначали за введення 

доксорубіцину та препарату  № 3882 дистрофічні зміни, а за введення препарату  

3833 серозне запалення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. За тривалого введення доксорубіцину в печінці розвивалась зерниста 

дистрофія гепатоцитів,  проліферація жовчних проток, що вказувало на помірний 

токсичний вплив препарату і компенсаторну морфологічну зміну в будові 

окремих структур органу, направлену на посилення  дезінтоксикаційних процесів.  

 

2. Дистрофічні зміни та проліферація жовчних проток  в печінці найбільш 

вираженими були в групі щурів за дії препарату № 3882, № 3833, що вказувало на  

дещо більший токсичний вплив цих сполук  на орган і відповідно на організм в 

цілому. 

 

3. Репаративні процеси найбільш інтенсивно проходили в печінці щурів, яким 

вводили доксорубіцин, а дещо повільніше  за введення препарату  3833 і слабо 

виражені за введення  препарату  3882.  

 

4. У серці експериментальних щурів відзначали  помірний набряк строми та 

зернисту дистрофію кардіоміоцитів за введення доксорубіцину та препарату  № 

3882, а за введення препарату  3833 - серозне запалення міокарду. 
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