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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дисертації. Печінка є центральним органом, 

що бере участь у контролі обміну речовин в організмі, обумовлюючи її значення 

як основного органу гомеостазу у ссавців. Пошук нових стратегій корекції 

уражень печінки обумовлений неухильним зростанням захворюваності на 

гепатити та цироз серед працездатного населення, що є важливою медико-

соціальною проблемою [Parola M., Pinzani M. 2019; Rosenberg W., Baldrick T., 

Tanwar S., 2019]. Низька ефективність адаптаційних можливостей організму до 

сучасних хвороботворних чинників є основною причиною відносної 

ефективності комплексної терапії уражень печінки [Tae Hyung Kim et al., 2018]. 

Відомо, що 350-400 млн людей у світі хворіють на вірусний гепатити  

В (ВГВ), це спричиняє щорічно 1 млн смертей внаслідок цирозу, печінкової 

недостатності та гепатоцелюлярної карциноми, що розвиваються з часом 

[Terrault N.A. et al., 2016; Baumert T.F. et al., 2017]. Доведено, що частота 

прогресування в цироз з високим ризиком гепатоцелюлярного раку складає  

10-20 % [Wilkins T., 2015; Jung Y.K., Yim H.J., 2017]. В останні роки з’явилося 

багато публікацій, в яких описано можливі механізми відновлення та 

реваскуляризації тканин, в тому числі й печінкової при цирозі [Ge P.S.,  

Runyon B.A., 2016; Garcia-Tsao G. et al., 2017]. Багато уваги при цьому 

приділяється вивченню застосування стовбурових, прогеніторних клітин та їх 

активаторів – цитокінів [Claria J. et al., 2016; Ilic D., Ogilvie C., 2017; Wang J.  

et al., 2020; Ilyas Gh., 2019; Yamazaki K. et al., 2020]. 

На початку 2000-х суттєво зріс інтерес провідних фахівців світової 

регенеративної медицини до тромбоцитів, які не мають ядра та містять велику 

кількість біологічно активних субстанцій, що беруть участь у низці процесів 

обміну регуляції: білків, про- та протизапальних цитокінів, факторів росту  

[Xu X.R. et al., 2016; Koupenova M. et al., 2018]. Переважання базуються на тому, 

що їх легко отримати у вигляді автологічної суміші, що дозволяє 

використовувати їх без напруги системи імунного захисту. Доведена активна 

участь тромбоцитів у процесі регенерації печінки [Kurokawa T., Ohkohchi N., 

2017]. Так, тромбоцити продукують ІЛ-6, судинний ендотеліальний фактор 

росту, інсуліноподібний фактор росту та взаємодіють з клітинами Купфера, що 

стимулює проліферацію гепатоцитів [Chauhan A. et al., 2016; Mafi A. et al., 2016]. 

Більш того, експериментально було доведено, що збагачена тромбоцитами 

плазма (ЗТП) підсилює рост судин та стимулює прогеніторні клітини 

ендотеліоцитів, результатом чого стає утворення судиноподібних структур  

[Van der Bijl I. et al., 2019].  
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Проте залишається нез’ясована ціла низка питань. Не визначено,  

які біологічні ефекти на паренхіму печінки та прозапальні цитокіни переважають 

у здорових тварин після введення ЗТП? Чи залишаються позитивні прояви після 

введення ЗТП за умов індукованого хронічного гепатиту та  

цирозу печінки? Чи існують патогенетичні особливості стану системи цитокінів 

та спрямованості перебігу фіброзного процесу в печінці після введення  

ЗТП при різних експериментальних патологіях (хронічний гепатит та  

цироз печінки)? 

Отримання відповідей на підняті питання дозволять розширити розуміння 

механізмів впливу ЗТП на репаративно-проліферативні процеси в печінковій 

тканині, дадуть можливість встановити ключові діагностичні маркери 

цитокінового профілю, гістологічних змін паренхіми печінки, гематологічних та 

біохімічних параметрів на різних стадіях експериментального хронічного 

запального процесу в печінці. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планом науково-дослідницьких робіт Одеського національного 

медичного університету і є фрагментом НДР: «Біологічні ефекти збагаченої 

тромбоцитами плазми за фізіологічних умов та при експериментальному 

індукуванні патологічного процесу» (№ держреєстреєстрації 0111U010172),  

яка виконувалася на кафедрі анатомії людини в 2012-2016 рр., та «Розробити та 

обґрунтувати способи корекції фіброзних змін печінки при хронічному гепатиті 

та цирозі печінки» (№ держреєстрації 0116U008927), яка виконувалася на 

кафедрі анатомії людини в 2017-2019 рр. Дисертант був співвиконавцем  

даних робіт. 

Мета дослідження. Дослідити особливості морфо-функціонального стану 

паренхіми печінки при експериментальному хронічному гепатиті та цирозі 

печінки, патогенетично обґрунтувати ефективність застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми при сформованій патології. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити патогенетичні особливості морфо-функціонального стану 

печінки та прозапальної ланки системи цитокінів щурів за умов моделювання 

хронічного гепатиту. 

2. Дослідити патогенетичні особливості морфо-функціонального стану 

печінки та прозапальної ланки системи цитокінів щурів за умов моделювання 

цирозу печінки. 

3. Визначити характер змін морфо-функціонального стану печінки, серця, 

нирок та прозапальної ланки системи цитокінів експериментальних тварин за 

умов введення збагаченої тромбоцитами плазми різними шляхами. 
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4. Патогенетично обґрунтувати можливості корекції експериментального 

хронічного гепатиту та цирозу печінки за допомогою збагаченої тромбоцитами 

плазми. 

5. Експериментально довести ефективність застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми при експериментальному хронічному гепатиті та  

цирозі печінки. 

Об’єкт дослідження – морфо-функціональний стан паренхіми печінки та 

рівень прозапальних цитокінів за умов хронічного гепатиту та цирозу 

Предмет дослідження – показники, які характеризують характер фіброзу 

паренхіми печінки (стадія поширеності фіброзу), прозапальні цитокіни (ІЛ-2 та 

ІЛ-6), гематологічні (вміст формених елементів крові, гемоглобіну) та біохімічні 

(активність АлАТ, АсАТ, вміст загального білірубіну та загального білку) 

параметри за умов експериментально індукованого хронічного гепатиту і цирозу 

печінки та після корекції цих станів ЗТП. 

Методи дослідження – патофізіологічний (експериментальне 

моделювання хронічного гепатиту та цирозу печінки; введення ЗТП); 

патогістологічний; культуральний (отримання ЗТП шляхом виділення із цільної 

крові); гематологічний (гемограма); біохімічний; імуноферментний (вміст 

цитокінів); статистичний аналіз результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані нові дані щодо 

ефективності застосування збагаченої тромбоцитами плазми ефект якої 

реалізується за рахунок стимуляції адаптаційно-пристосувальних процесів для 

корекції морфо-функціональних змін печінки, які виникають при хронічному 

гепатиті та цирозі. Досліджено морфо-функціональний стан печінки, міокарду, 

нирок та прозапальної ланки системи цитокінів здорових тварин при введенні 

збагаченої тромбоцитами плазми, та доведено відсутність її можливого 

негативного впливу.  

З’ясовано, що вміст прозапальних цитокінів (ІЛ-2 та ІЛ-6) протягом 

формування експериментальних патологій печінки суттєво відрізняється. 

Вперше визначено, що в динаміці перебігу експериментального хронічного 

гепатиту відбувається стале зростання вмісту ІЛ-2, одночасно, вміст ІЛ-6 формує 

синусоїдальну динаміку: високі значення на 14-у добу знижуються на 28-у, та 

знов зростають на 56-у. За умов цирозу печінки вміст прозапальних цитокінів 

показує односпрямовані коливання та характеризується піковими значеннями  

на 14-у та 56-у добу спостережень.  

Вперше доведено, що введення ЗТП на тлі хронічного гепатиту вже на  

14-у добу сприяє новоутворенню гемо- та жовчних капілярів в портальних 

трактах та появі значної кількості двоядерних гепатоцитів. З 28-ї до 56-ї доби 

позитивний вплив коригуючої терапії на перебіг запального процесу 



4 

проявляється достовірним зменшенням ознак запалення, нормалізацією вмісту 

прозапальних цитокінів, відновленню білок-синтезуючої функції печінки та 

рівня лейкоцитів, суттєвим зниженням активності ферментів цитолізу та 

загального білірубіну, усуненням анемічного синдрому.  

Експериментальне лікування щурів з модельованим ЦП вперше  

показало, що введення ЗТП сприяє поступовій активації в печінці 

регенеративних процесів і гальмуванню надмірної активації імунної  

відповіді. Вже на 14-у добу після введення ЗТП в перипортальних зонах  

печінки з՚являються дрібні протоки так званої репаративної «дуктулярної 

реакції» та значна кількість двоядерних гепатоцитів в печінкових часточках; з  

28-ї до 56-ї доби у печінці виявляються вогнища незначної лімфоцитарної 

інфільтрації портальних трактів та перисинусоїдальних просторів, в  

крові нормалізується вміст прозапальних цитокінів та кількість лейкоцитів; 

знижуються активності ферментів цитолізу та рівень загального  

білірубіну. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 

патогістологічних, біохімічних та імунологічних досліджень розроблений і 

впроваджений в теоретичну та експериментальну медицину спосіб діагностики 

стадії токсичного гепатиту в експерименті, а також метод корекції 

модельованого цирозу печінки у щурів за допомогою збагаченої тромбоцитами 

плазми. Відпрацьовано «відкритий» (лапаротомічний) та «закритий» 

(пункційний) способи введення ЗТП у тканину печінки. Патогенетично 

обґрунтована ефективність і відпрацьована методика застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми при експериментальному ХГ та ЦП. 

Нові матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес на кафедрі 

патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету  

ім. М.І. Пирогова, кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, кафедри загальної та клінічної 

патофізіології ім. Д.О. Альперна Харківського національного медичного 

університету, кафедри патологічної фізіології Запорізького державного 

медичного університету, кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет», патолого-

анатомічного відділення Університетської клініки Одеського національного 

медичного університету.  

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою 

працею автора, внесок якого є основним у виборі мети і завдань, об’єму і методів 

дослідження, проведенні патентно-інформаційного пошуку за темою 

досліджень. Автором особисто здійснено планування роботи, виконано весь 

обсяг експериментальних досліджень, пов’язаних з відтворенням моделей 
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хронічного гепатиту та цирозу печінки, проведено патогістологічні, 

гематологічні, біохімічні та імуноферментні дослідження. Здобувач зробив 

науковий аналіз, обговорення отриманих результатів, сформулював основні 

положення та висновки. Автор самостійно проводив статистичну обробку 

отриманих результатів досліджень. В опублікованих в співавторстві з науковим 

керівником і колегами роботах автору належать основні ідеї та розробки 

стосовно проведення експерименту, гістологічних досліджень оформлення та 

написання статей і тез.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю, присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового 

товариства ОНМедУ «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної 

медицини» (для молодих вчених та студентів) (Одеса, 2015); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю з дня народження 

І.Г.Герцена «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини»  

(для молодих вчених та студентів) (Одеса, 2017); науково-практичній 

конференції «Взаємодія лікаря загальної практики та лікаря-спеціаліста в 

лікуванні поліморбідного пацієнта» (Одеса, 2017); науково-практичній 

конференції «Прикладні аспекти морфології», присвячена пам’яті професорів-

морфологів Терентьєва В.Г., Роменського О.Ю., Когана Б.Й., Шапаренка П.П., 

Жученка С.П. (Вінниця, 2017); міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні досягнення медичних досліджень в Україні та країнах ближнього 

зарубіжжя» (Київ, 2018). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 15 наукових праць:  

3 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті – у закордонних 

виданнях, 5 тез у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти на корисну 

модель (№123945 та № 101004), 1 патент на винахід (№111669) та  

1 інформаційний лист МОЗ України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 178 сторінках 

комп’ютерного тексту й складається з анотацій, вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень  

(3 розділи), аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, 

приміток, списку використаних джерел, а також додатків. Дисертація 

ілюстрована 38 рисунками та 21 таблицями. Перелік використаних джерел 

містить 263 найменування (42 кирилицею та 221 латиницею). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на  

205 статевозрілих самцях щурів Wistar, масою 220-280 г. Експериментальні 

тварини були розподілені на 6 груп: І група – інтактні тварини – контроль 

(n=10); ІІ група – щури з індукованим хронічним гепатитом (n=30); ІІІ група – 

щури з індукованим цирозом печінки (n=30); IV група – щури, яким вводили 

збагачену тромбоцитами плазму, серед яких тварини з «відкритим» шляхом 

введення збагаченої тромбоцитами плазми (n=10) і тварини з «закритим» 

шляхом введення збагаченої тромбоцитами плазми (n=30); V група – щури з 

індукованим хронічним гепатитом та наступним введенням збагаченої 

тромбоцитами плазми (n=30); VІ група – щури з індукованим цирозом печінки та 

наступним введенням збагаченої тромбоцитами плазми (n=30). Першим днем 

експерименту вважали наступний день після останнього введення CCl4 або ЗТП 

відповідно до групи. Виведення тварин з експерименту здійснювали на 14-у,  

28-у та 56-у добу по 10 щурів з групи.  

Окремо була сформована група з 15 щурів, в яких з бедреної вени 

відбирали 1 мл крові для отримання збагаченої тромбоцитами плазми, що 

виділяли з цільної крові на апараті SmartPrep (фірма-виробник Harvester Corp, 

USA), свідоцтво про держреєстрацію № 10179/2011 згідно з Наказом 

Держлікінспекції МОЗ України від 08 лютого 2011 р. № 69.  

Тварини знаходилися в стандартних умовах біологічної клініки (віварій), їх 

підготовка до експерименту, всі інвазивні втручання, знеболювання та виведення 

з досліду здійснювалися з дотриманням норм Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для досліджень та інших наукових 

цілей (Страсбург, 18.03.1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕ (1986), та 

ухвали І Національного конгресу з біоетики (Київ, 2001) і Наказу  

МОЗ України № 690 від 23.09.2009. Всі етапи експериментів затверджені 

Комісією з питань біоетики Одеського національного медичного університету 

(протокол № 30 від 18 травня 2021). 

Моделювання хронічного гепатиту здійснювали шляхом 

внутрішньошлункового введення олійного розчину чотирихлористого  

вуглецю (CCl4) концентрацією 50 % у дозі 0,05 мл через день протягом 8 тижнів 

[Карташова О.Н., Блюгер А.И., 1975]. Цироз печінки індукували шляхом 

внутрішньошлункового введення CCl4 концентрацією 50 % та заміщенням 

питної води розчином етилового спирту концентрацією 10 % протягом 150 діб 

[Карташова О.Н., Блюгер А.И., 1975]. 

Матеріалом для гістологічного дослідження використовували тканини 

печінки, нирок, міокарду. Мікротомні зрізи завтовшки 3-5 мкм забарвлювали 

гематоксиліном-еозином за Ван Гізон [Багрій М.М. та ін., 2016], та досліджували 
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за допомогою звичайної та поляризаційної мікроскопії з використанням 

світлового мікроскопу «Leica-DMLS». 

Визначення вмісту гемоглобіну проводили за допомогою 

фотоелектроколориметра уніфікованим гемоглобіно-ціанідним методом, 

кількість еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів та лімфоцитів вираховували за 

допомогою камери Горяєва [Брандіс Т., 2007]. Підрахунок тромбоцитів в  

мазках крові здійснювали за методикою А. Фоніо. Визначення рівнів цитокінів 

здійснювалося на аналізаторі імуноферментних реакцій «УНИПЛАН» АИФР-1 із 

застосуванням наборів для кількісного виявлення інтерлейкіну-2 та 

інтерлейкіну-6 ELISA «Bender Medsystems» [Луцик Б.Д., 2011]. Визначення 

активності АлАТ та АсАТ проводили фотометричним методом за допомогою 

стандартизованого набору реактивів (Human GMbH). Активність ферментів 

визначали на апараті «Humalyser-2000»; вміст загального білка  

визначали біуретовим методом; вміст загального білірубіну виявляли 

колориметричним методом «Лабсистемс» з додаванням додецил-сульфату 

натрію [Луцик Б.Д., 2011]. 

Статистичну обробку даних, триманих в експериментальних дослідженнях, 

здійснювали за допомогою персонального комп’ютера з використанням 

програми статистичного аналізу «Primer Biostatistics».  

Для представлення даних використані загальновідомі статистичні параметри: 

середнє арифметичне M та стандартна похибка середнього m. 

При відхиленні розподілу ознак від нормального, що практично завжди 

відзначали при кількісному аналізі морфологічних, імунологічних та біохімічних 

порушень за критерієм Шапіро-Уілка, вірогідність відмінностей визначали з 

використанням непараметричного тесту Манна-Уїтні. Статистичну вірогідність 

відмінностей визначали при р<0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення. З метою перевірки безпеки 

застосування збагаченої тромбоцитами плазми при різних способах введення 

були відпрацьовані два шляхи доставлення ЗТП: «відкритий», коли за умов 

присередньої лапаротомії виділяли частку печінки, та «закритий», в проекцію 

частки печінки, що виступала за лінію реберної дуги. Після 8 тижнів 

спостереження значущих змін морфології печінки, міокарду, нирок виявлено не 

було, незалежно від варіанту введення, тому, в подальшому було застосовано 

введення ЗТП «закритим» шляхом, який виявився більш зручним, простим у 

виконанні та менш травматичним для тварин. 

Через 2 тижні (14-а доба) від початку експерименту у тварин з 

модельованим ХГ виявлялися морфологічні ознаки хронічного гепатиту (жирова 

дистрофія значної кількості гепатоцитів, лімфоцитарна інфільтрація портальних 

трактів та перисинусоїдальних просторів, помірний фіброз, портально-
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часточкові септи). На 28-у добу спостереження виявлялися значна жирова 

дистофія і вогнищеві некрози гепатоцитів з  лімфо-макрофагальними 

інфільтратами навколо них, а також порушення упорядкованої балочної 

структури печінкових часточок. На 56-у добу виявлялися ознаки жирової 

дистрофії гепатоцитів, внутрішньоклітинні холестази і біліостази, 

дискомплексація печінкових балок,  фіброз і розширення портальних трактів, а 

також септальний фіброз в часточках з утворенням дрібних монолобулярних 

вузликів, оточених сполучною тканиною. 

На тлі прогресуючої картини запальної реакції вміст прозапальних 

цитокінів ІЛ-2 та ІЛ-6 мав синусоїдну криву: різко зростав на 14-у добу 

експерименту, на 28-у добу відбувалося їх суттєве зниження, та зростання на 56-

у добу виключно ІЛ-6. Такий стан в цілому відповідає уявленню щодо 

механізмів дії прозапальних цитокінів при запаленні, оскільки воно проявляється 

сукупністю процесів, які регулюються цитокінами: підсиленням 

кровопостачання органу, що уражений, порушенням його морфології та функції 

– некрозами, кровостазами, з наступним утворенням надлишкової кількості 

колагену для заміщення дефекту [Khanam A., Saleeb P.G., Kottillil Sh., 2021; 

Huang E., et al., 2020; Marrone G., Shah V.H., Gracia-Sancho J., 2016].  

Протягом всього періоду спостереження з 14-ї до 56-ї доби в крові щурів із 

ХГ виявлявся значний лейкоцитоз на тлі зниженої чисельності лімфоцитів та 

поступового зниження кількості еритроцитів. Відмічалося стале зростання 

активності ферментів цитолізу та вмісту загального білірубіну, тоді як вміст 

загального білку різко знижався і залишався таким до кінця експерименту.  

У щурів з модельованим ЦП на 14-у добу виявляли ознаки значної жирової 

дистрофії гепатоцитів та некрозу окремих гепатоцитів. На 28-у добу визначалися 

вогнища некрозу та тяжкої жирової дистрофії гепатоцитів, помірна лімфо-

гістіоцитарна інфільтрація часточок печінки. На 56-у добу печінка мала бурий 

колір та тьмяну поверхню, в часточках печінки  спостерігалися ділянки 

центролобулярного некрозу та тяжкої жирової дистрофії гепатоцитів, в багатьох 

гепатоцитах – внутрішньоклітинні холестази, значний біліостаз в дрібних 

жовчних дуктулах, лімфо-макрофагальна інфільтрація печінкових часточок, 

фіброз портальних трактів та розвиток сполучної тканини в часточках печінки з 

формуванням фіброзних септ та хибних часточок.  

Прогресування ознак уражень печінки у щурів з ЦП супроводжувалось 

коливанням вмісту обох досліджуваних цитокінів з піковими значеннями на 14-у 

та 56-у доби і зниженням майже до показників контрольної групи – на 28-у добу. 

В крові тварин з ЦП виявлялися виразні ознаки хронічного важкого 

запального процесу: лейкоцитоз, лімфопенія, анемія, тромбоцитопенія, різке 
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підвищення активності цитолітичних ферментів та вмісту загального білірубіну, 

пригнічення білок-синтезуючої функції печінки.  

Експериментальне лікування щурів з модельованим ХГ введенням 

збагаченої тромбоцитами плазми призвело до поступової активації в печінці 

процесу регенерації із гальмуванням надмірної активації імунної відповіді.  

При цьому на 14-у добу після введення ЗТП в перипортальних зонах печінки 

з՚являлися дрібні протоки так званої репаративної «дуктулярної реакції» та 

значна кількість двоядерних гепатоцитів в печінкових часточках, що можна 

розглядати вагомим показником активації репаративної регенерації.  

Варто зазначити, що паралельно із відновлювальними процесами були присутні 

патологічні зміни паренхіми печінки, що характеризувалися наявністю окремих 

гепатоцитів в стані жирової дистрофії. В крові виявлявся лейкоцитоз, 

лімфоцитопенія, помірна еритроцитопенія, підвищення активності ферментів 

цитолізу, вмісту загального білірубіну та зниження вмісту загального білку. 

Необхідно відмітити, що незважаючи на позитивні гістологічні зміни вміст 

прозапальних цитокінів був значно підвищеним у порівнянні з контролем, і 

майже не відрізнявся від показників тварин з ХГ (рис.1 та 2). Така ситуація 

відповідає даним, що їх отримали інші дослідники за умов тривалого процесу 

запалення в органах ЖКТ, а також уявленню щодо біологічних властивостей  

ІЛ-2 та ІЛ-6 [Pol J.G., et al., 2019; Tanaka T., Kishimoto T., 2014]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка вмісту інтерлейкіну-2 у крові щурів з ХГ та після 

введення ЗТП. 
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Рисунок 2 – Динаміка вмісту інтерлейкіну-6 в крові щурів з модельованим 

ХГ та після його корекції ЗТП. 

 

У подальші терміни спостереження з 28-ї до 56-ї доби після застосування 

ЗТП на тлі ХГ, було виявлено позитивний вплив коригуючої терапії на  

перебіг запального процесу, що проявлялося достовірним зменшенням ознак 

запалення: гістологічно у печінці відмічалися поодинокі вогнища незначної 

лімфоцитарної інфільтрації часточкових перисинусоїдальних просторів, в крові 

відбувалася нормалізація вмісту прозапальних цитокінів та зниження рівня 

лейкоцитів (див. рис.1 та 2), спостерігалося значне зниження активності 

ферментів цитолізу та загального білірубіну. Необхідно зазначити 

відновлювальний вплив ЗТП на білок-синтезуючу функцію печінки та анемічний 

синдром. В цілому можна говорити, що ознаки значної альтерації печінки, які 

спостерігалися при хронічному гепатиті без корекції,  

після застосування ЗТП поступово заміщувалися на ознаки репаративної 

регенерації, коли активність прозапальних цитокінів певний час триває,  

але надходження у складі ЗТП ендотеліального фактору росту судин, 

інсуліноподібного фактору росту, фактору росту фібробластів, тромбоцитарного 

фактору росту сприяють гармонізації етапності процесу відтворення тканини 

після ураження [Qian Y., et al., 2017; De Pascale M.R., et al., 2015; Davis V.L.,  

et al., 2014].  

При другій модельній патології цирозу печінці на 14-у добу після введення 

ЗТП гістологічно в печінці виявлялися ознаки фіброзу і розширення портальних 

трактів з їх значною лімфогістіоцитарною інфільтрацією, а також явища 

перипортального фіброзу. В крові порівняно з групою без корекції було 

відмічене майже на 60 % менший вміст лейкоцитів, та на 30,8 % вище кількість 

Контроль 

ХГ 

ХГ+ЗТП 
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лімфоцитів (p˂0,05). Активність ферментів цитолізу та вміст загального 

білірубіну були значно меншими, а вміст загального білку на 90 % перевищував 

значення групи з ЦП без корекції (p˂0,05). Через 28 діб після введення  

ЗТП в печінці зберігалися явища портально-перипортального фіброзу та 

нерівномірне кровонаповнення судин. В крові продовжувалося зниження 

кількості показників запального процесу та активності цитолізу відносно групи 

без корекції. На 56-у добу в печінці виявлялася активна проліферація 

гепатоцитів, відновлювалася балочна структура органу, спостерігалася помірна 

лімфогістіоцитарна інфільтрація портальних трактів. Прояви запалення та  

анемії поступово гальмувалися, при цьому на 40 % знижувалась активність 

АлАТ, на 34 % зростав вміст загального білку порівняно з попереднім  

терміном дослідження (p˂0,05). Після корекції ЦП з 28-ої доби вміст  

ІЛ-2 починав знижуватись порівняно з групою без корекції, майже сягаючи рівня 

контрольної групи на 56-у добу; вміст ІЛ-6 на 14-у добу знижувався на 11,5 % 

порівняно з групою без корекції (p˂0,05), а з 28-ї доби до кінця експерименту 

залишався стабільно нижчим за показник контрольної групи  

(рис. 3 та 4). 

 

 

Рисунок 3 – Динаміка вмісту ІЛ-2 в крові щурів при моделюванні ЦП та 

після його корекції ЗТП. 
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Рисунок 4 – Динаміка вмісту ІЛ-6 в крові щурів при моделюванні ЦП та 

після його корекції ЗТП. 

 

Той факт, що у тварин з хронічними запальними процесами в печінці, які 

зазнали корекції ЗТП, вже через 2 тижні експерименту спостерігається значне 

підвищення рівнів прозапальних цитокінів та суттєве зниження вже на 28-ю 

добу, свідчить про динамічну активність імунної відповіді на пошкоджуючий 

вплив з її активацією для мінімізації ушкодження клітин та більш швидкого 

гальмування вторинної альтерації із елімінацією пошкоджуючих факторів за 

короткий термін. За даними багатьох дослідників ЗТП містить високу 

концентрацію тромбоцитів, які є джерелом значної кількості цитокінів: 

епітеліального фактору росту тромбоцитів, фактору росту фібробластів, 

інсуліноподібного фактору росту, судинного ендотеліального фактору росту та 

інші, це сприяє клітинному росту та диференціюванню, утворенню та росту 

судин, синтезу колагену, проліферації фібробластів, тобто процесам 

неоангіогенезу та регенерації тканини печінки після токсичного ураження 

[Holmes H.L., et al., 2018; Kakudo N., et al., 2014]. Ймовірно індукування 

тромбоцитами міграції та адгезії стовбурових та прогеніторних клітин у ділянки 

ангіогенезу сприяє стимулюванню проліферації та диференціації клітин у зрілі 

ендотеліальні попередники. 

На сьогодні добре відомо, що збільшення вмісту ІЛ-2 в крові та тканині 

органу, що уражений, є характерним для запальних процесів травного тракту, 

але довготривала стимуляція патогенами, розвиток хронічного ураження 

призводить до пригнічення синтезу ІЛ-2, що свідчить про виснаження імунної 

відповіді [Caudana, P., et al., 2019; Boyman O., Arenas-Ramirez N., 2019; Klein C., 

et al., 2017; Charych, D., et al., 2017]. ІЛ-6 стимулює та регулює імунну відповідь 

та запальні процеси і, в певних випадках може мати як про- так і протизапальний 

вплив [Schett G., 2018; Горай М.А., Гаджула Н.Г, 2015; Tanaka T., Kishimoto T., 

Контроль 

ЦП 
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2014]. Саме такою особливістю ІЛ-6 можна пояснити пригнічення його синтезу 

на 28-у добу експерименту у тварин з ХГ та ЦП – виснаження первинної імунної 

відповіді на ураження, з наступним підсиленням синтезу у відповідь на 

хронічний патологічний вплив, коли його вміст в крові щурів з ЦП становив 

138,5 % від показника контрольної групи.   

Узагальнюючи вищенаведені факти проведеного дослідження можна 

зазначити, що застосування ЗТП, незалежно від етіо-патогенетичних механізмів 

ураження печінки, ініціює репаративну регенерацію тканини печінки з 

відтворенням її нормальної мікроструктури. Місцеве введення ЗТП в паренхіму 

печінки формує комплексні системні зміни у стані імунної системи за рахунок 

пролонгованого динамічного впливу на рівень прозапальних цитокінів. 

Нормалізація імунної відповіді гальмує цитоліз гепатоцитів, через що 

відбувається часткове відтворення цитоархітектоніки печінки, підвищуються 

показники її функціональної здібності та стабілізуються гематологічні 

показники. Тобто, біотехнологія, яка базується на застосуванні ЗТП, для корекції 

експериментального ХГ та ЦП, демонструє високу ефективність при 

використанні у вигляді ін’єкцій безпосередньо в орган, що уражений. 

 

ВИСНОВКИ 

Важливою медико-соціальною проблемою сучасної медицини є пошук 

нових стратегій корекції уражень печінки, що обумовлений неухильним 

зростанням захворюваності на гепатити та цироз серед працездатного населення. 

Багато уваги при цьому приділяється вивченню застосування стовбурових, 

прогеніторних клітин та їх активаторів – цитокінів. У дисертаційній роботі 

надано теоретичне узагальнення та вирішено важливе для патологічної фізіології 

науково-практичне завдання, яке полягає у досліджені особливостей морфо-

функціонального стану печінки при експериментальному хронічному гепатиті та 

цирозі, патогенетичному обґрунтуванні ефективності застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми при сформованій патології. 

1. Експериментальний хронічний гепатит, що формується тривалим  

(56 діб) внутрішньошлунковим введенням чотирихлористого вуглецю, 

характеризується розвитком типових патоморфологічних змін у печінці: 

значною жировою дистофією і вогнищевими некрозами гепатоцитів з лімфо-

макрофагальними інфільтратами навколо них, внутрішньоклітинними 

холестазами і біліостазами, порушенням упорядкованої балочної структури 

печінкових часточок, септальним фіброзом в часточках з утворенням дрібних 

вузликів, оточених сполучною тканиною. В крові – лейкоцитоз, лімфопенія, 

підвищення загального білірубіну та активності ферментів цитолізу. Вміст 

прозапальних цитокінів ІЛ-2 та ІЛ-6 показує різке зростання на 14-у добу 
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перебігу патологічного процесу, на 28-у добу відбувається їх суттєве зниження, 

та підвищення на 56-у добу виключно ІЛ-6.  

2. У експериментальних щурів цироз печінки формується після 

внутрішньошлункового введення чотирихлористого вуглецю протягом  

150 діб із заміною питної води розчином етилового спирту, характеризується 

наявністю вогнищевих некрозів та тяжкої жирової дистрофії гепатоцитів, 

внутрішньоклітинних холестазів в гепатоцитах та біліостазів в дрібних жовчних 

дуктулах, фіброзом портальних трактів, формуванням сполучнотканинних септ і 

вузлів-регенератів (хибних часточок). В крові – лейкоцитоз, лейкопенія, анемія, 

тромбоцитопенія, зростання активності ферментів цитолізу (АлАТ – в 4,5 рази, 

АсАТ – в 3,4 рази), загального білірубіну в 5 разів та зниження вмісту загального 

білку в 5,2 рази у порівнянні з контрольною групою (p˂0,05). Рівень 

прозапальних цитокінів має піки на 14-у та 56-у добу (ІЛ-2 на 207,2 % та 204,2 % 

відповідно, ІЛ-6 на 244 % та 138,5 % відповідно), із зниженням на 28-у добу 

майже до контрольних значень (р<0,05). 

3. Збагачена тромбоцитами плазма є безпечною автологічною 

біологічною сумішшю клітин, що не викликає змін морфо-функціонального 

стану печінки, нирок та серця за умов внутрішньопечінкового введення 

здоровим тваринам. На 14-у добу після її введення «відкритим» або «закритим» 

шляхами спостерігається помірне підвищення рівнів прозапальних цитокінів 

(«відкритим» – ІЛ-2 на 9 %, ІЛ-6 на 21 %; «закритим» – ІЛ-2 на 16,8 %, ІЛ-6 на 9 %) 

та повне відновлення до контрольних значень з 28-ї по 56-у доби. Відсутня 

різниця в результатах морфо-функціонального стану  печінки, серця та нирок, 

загальних та біохімічних показників крові між тваринами, що підлягали 

лапаротомічному оперативному втручанню та тваринами з пункційним 

введенням ЗТП, який є більш зручним, швидким та малотравматичним. 

4. Введення збагаченої тромбоцитами плазми при експериментальному 

хронічному гепатиті проявляє значний регенеративний ефект, що реалізується за 

рахунок гальмування хронічного запалення із зменшенням вторинної альтерації 

гепатоцитів (зниження активності ферментів цитолізу: АлАТ з 14-ї доби та 

повною нормалізацією на 56-у добу та зниженням на 56 % АсАТ), стимуляції 

регенерації гепатоцитів (виявлення двоядерних клітин); усунення анемічного 

синдрому (підвищення до нормативних значень кількості еритроцитів та вмісту 

гемоглобіну) із відтворенням білок-синтезуючої функції печінки, та ефективної 

нормалізації імунної системи (збільшення кількості лімфоцитів на 56-у добу та 

поступового зниження рівнів ІЛ-2 та ІЛ-6 до значень контролю).  

5. У щурів з експериментальним цирозом печінки за умов корекції 

збагаченою тромбоцитами плазмою відбувається помірне зниження активності 

запального процесу та гальмування цитолізу (на 56-у добу вміст АлАТ 



15 

достовірно не відрізняється від значень контролю, АсАТ –у 3,3 рази більше 

значень контролю, але на 80 % менше порівняно з групою без корекції), що 

розвивається через стимуляцію імунної відповіді (підвищення кількості 

лімфоцитів вже на 28-у добу на 72% перевищуючи значення відповідної групи 

без корекції ЗТП), нормалізацію вмісту ІЛ-2 (на 56-у добу лише на 12,8 % 

перевищує показник контрольної групи (p˂0,05); зниження концентрації ІЛ-6  

(на 28-у добу стає на 27,2 % нижчим за показник контролю, залишаючись 

зниженим включно до 56-ї доби); зменшення прояву анемічного синдрому  

(на 56-у добу вміст гемоглобіну був вищим на 62,9 %, кількість еритроцитів на 

57 % більше порівняно з групою щурів з ЦП без введення ЗТП), часткового 

відновлення білково-синтетичної (на 56-у добу вміст загального білку склав  

62,4 % від контролю та у 2,48 раза перевищив значення групи з ЦП без корекції 

ЗТП) та дезинтоксикаційної (порівняно з групою без корекції зниження у  

4,66 рази вмісту загального білірубіну) функцій печінки. 
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АНОТАЦІЯ 

Ромак О. І. Патогенетичні механізми регенерації тканини печінки за 

умов корекції експериментально індукованого хронічного гепатиту та 

цирозу печінки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.03.04 – патологічна фізіологія. – Запорізький державний медичний 

університет МОЗ України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню механізмів порушення морфо-

функціонального стану печінки за умов моделювання хронічного гепатиту та 

цирозу, а також ефективності корекції виявлених змін шляхом застосування 

збагаченої тромбоцитами плазми. 

Отримані нові дані щодо ефективності застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми ефект якої реалізується за рахунок стимуляції 

адаптаційно-пристосувальних процесів для корекції морфо-функціональних змін 

печінки, які виникають при хронічному гепатиті та цирозі. Досліджено морфо-

функціональний стан печінки, міокарду, нирок та прозапальної ланки системи 

цитокінів здорових тварин при введенні збагаченої тромбоцитами плазми, та 

доведено відсутність її можливого негативного впливу.  

Ключові слова: експеримент; хронічний гепатит; цироз печінки; збагачена 

тромбоцитами плазма; патогенетичні зміни; корекція. 

 

АННОТАЦИЯ 
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Ромак О. И. Патогенетические механизмы регенерации ткани печени 

в условиях коррекции экспериментально индуцированного хронического 

гепатита и цирроза печени. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.04. – патологическая физиология. – Запорожский 

государственный медицинский университет МОЗ Украины, Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию механизмов нарушения морфо-

функционального состояния печени в условиях моделирования хронического 

гепатита и цирроза, а также эффективности коррекции выявленных изменений 

путем использования обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП). 

Получены новые данные об эффективности применения обогащенной 

тромбоцитами плазмы эффект которой реализуется за счет стимуляции 

адаптационно-приспособительных процессов для коррекции морфо-

функциональных изменений печени, которые возникают при хроническом 

гепатите и циррозе. Исследовано морфо-функциональное состояние печени, 

миокарда, почек и провоспалительного звена системы цитокинов здоровых 

животных при введении обогащенной тромбоцитами плазмы, и доказано 

отсутствие его возможного негативного воздействия. 

Ключевые слова: эксперимент; хронический гепатит; цирроз печени; 

обогащенная тромбоцитами плазма; патогенетические изменения; коррекция.  

 

ABSTRACT 

Romak O. I. Pathogenetic mechanisms of liver tissue regeneration under 

conditions of correction of experimentally induced chronic hepatitis and liver 

cirrhosis. – As manuscript. 

Candidate of Medical Sciences dissertation in specialty 14.03.04 – pathological 

physiology – Zaporizhzhia State Medical University of the Health Сare Ministry of 

Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

In dissertation the mechanisms of morpho-functional state of the liver in the 

conditions of modeling of chronic hepatitis (CH) and liver cirrhosis (LC), as well as 

the effectiveness of correction of the detected changes by using platelet-rich plasma 

(PRP) were studied. 

New data of the effectiveness of platelet-rich plasma which is realized by 

stimulating adaptive processes for the correction of morpho-functional changes in the 

liver that occur in chronic hepatitis and cirrhosis. The morpho-functional state of the 

liver, myocardium, kidneys and proinflammatory link of the cytokine system of 

healthy animals with the introduction of PRP was studied, and the absence of its 

possible negative impact was proved. 
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It was found that the content of pro-inflammatory cytokines (IL-2 and IL-6) 

during the formation of experimental liver pathologies differs significantly. For the 

first time it was determined that in the dynamics of experimental chronic hepatitis 

there is a steady increase in the content of IL-2, at the same time, the content of IL-6 

forms sinusoidal dynamics: high values on the 14
th
 day, decrease on the 28

th
 and 

increase again on the 56
th
. Under conditions of liver cirrhosis, the content of 

proinflammatory cytokines shows unidirectional fluctuations and is characterized by 

peak values on the 14
th

 and 56
th
 day of observations. 

For the first time it was proved that the introduction of PRP on the background 

of chronic hepatitis on the 14
th
 day promotes the formation of hemo- and bile 

capillaries in the portal tract and the appearance of a significant number of binuclear 

hepatocytes. From the 28
th
 to the 56

th
 day, the positive effect of corrective therapy on 

the inflammatory process is manifested by a significant reduction in signs of 

inflammation, normalization of proinflammatory cytokines, restoration of liver 

protein-synthesizing function and leukocyte levels, significant reduction of cytolysis 

and total bilirubin, elimination of anemic syndrome. 

Experimental treatment of rats with simulated CH showed for the first time that 

the introduction of PRP promotes the gradual activation of regenerative processes in 

the liver and the inhibition of excessive activation of the immune response. Already on 

the 14
th
 day after the introduction of PRP in the periportal areas of the liver appear 

small ducts of the so-called reparative "ductular reaction" and a significant number of 

binuclear hepatocytes in the liver lobes; from the 28
th
 to the 56

th
 day in the liver there 

are foci of insignificant lymphocytic infiltration of the portal tracts and perisinusoidal 

spaces, the content of pro-inflammatory cytokines and the number of leukocytes in the 

blood is normalized; activity of cytolysis enzymes and the level of total bilirubin are 

reduced. 

Key words: experiment; chronic hepatitis; liver cirrhosis; platelet-rich plasma; 

pathogenetic changes; correction. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ХГ  – хронічний гепатит 

ЦП  – цироз печінки 

ЗТП  – збагачена тромбоцитами плазма 

ІЛ  – інтерлейкін 

АлАТ – аланінамінотрансфераза  

АсАТ – аспартатамінотрансфераза  
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