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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Різноманітні патологічні процеси, які виникають у 

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

(Poisson J. et. al., 2017). Ці зміни можуть бути викликані чималим спектром 

чинників, одним із яких є цукровий діабет (ЦД) (Білаш С.М. та ін., 2017; Sherigar J.M. 

et al., 2018). 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 (Зелінська Н.Б., 

2015). Однак реальна кількість хворих в Україні, як показують результати 

епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 раза вища внаслідок недіагностованих випадків 

хвороби (Cавицький І.В. та ін., 2017). 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 (Chudhary D. et al., 2018). Одним із таких ускладнень є 

діабетична гепатопатія, яка, за даними різних авторів, діагностується у 33-88 % 

хворих (Вдовиченко В.І. та ін., 2013; Upadhyay R. et all., 2017). 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 (Вдовиченко В.І. та ін., 2013; Kumar R., 2018). Слід 

зазначити, що в доступній нам українсько- і російськомовній науковій літературі 

немає робіт, у яких би вивчалась структура печінки при експериментальному ЦД у 

постнатальному періоді онтогенезу. Низка досліджень, опублікованих в 

англомовних джерелах, є недостатніми і часто суперечливими (Garcia-Carrizo F. et 

al. 2017). 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 

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). 
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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. 

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 в крові рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), 

активності аланінамінотрасферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) в нормі 

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

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. 

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. 
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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 (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. 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження використано 135 

статевозрілих щурів-самців 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. 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 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 еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М 

цитратний буфер з рН 4,5. Моделювання ЦД в експерименті, а також підготовку 

тварин перед ін’єкцією стрептозотоцином та після неї проводили відповідно до 

запатентованого на кафедрі анатомії людини методу (пат. № 62966, заяв. 11.02.2011; 

опубл. 20.09.2011, бюл. № 18). Рівень глюкози в крові тварин щоденно вимірювали 

вранці натще глюкометром «Accu-Chek Active» («Roche Diagnostics GmbH», ФРН). 
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Забір матеріалу здійснювали на 14-, 28-, 42-, 56-, 70 доби від початку      

моделювання ЕСЦД. Під ефірним наркозом проводили декапітацію з одночасним 

забором крові в пробірку для біохімічних досліджень. Вміст HbА1с у крові 

визначали в сертифікованій лабораторії «Діамеб». Дослідження активності АЛТ та 

АСТ у сироватці крові (мкмоль/(год*мл) та гомогенатах печінки (мкмоль/(год*г) 

проводили в сертифікованій лабораторії «Центру біоелементології» Івано-

Франківського національного медичного університету за методом Райтмана-

Френкеля, використовуючи набір реактивів («Філісіт-Діагностика», Україна). 

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.). 

Для гістологічного та гістохімічного дослідження шматочки печінки 

фіксували в 10 % нейтральному формаліні, проводили до парафінових блоків, 

виготовляли зрізи товщиною 5-7 мкм із наступним забарвленням їх: гематоксиліном 

та еозином, трихром за Массоном, за Шабадашем (Багрій М.М. та ін., 2016). Для 

виявлення ліпідних включень шматочки печінки фіксували в 10 % нейтральному 

формаліні, потім на заморожувальному мікротомі виготовляли зрізи і фарбували їх 

суданом ІІІ.  

Для електронномікроскопічного дослідження шматочки печінки фіксували в 

2 % розчині чотириокису осмію, проводили та контрастували за загальноприйнятим 

методом. Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі ПЭМ-125 К 

при прискорювальній напрузі 75 кВ із наступним фотографуванням.  

Визначення відносної маси печінки розраховували за формулою: Мв = (Ма / 

Мт)х100, де Мв – маса печінки відносна, Ма – маса печінки абсолютна, Мт – маса 

тіла тварини (Abdollahi M. et al., 2010). 

Для морфометричних досліджень використовували мікрофотографії 

гістологічних, гістохімічних та напівтонких зрізів, збережених у tif. форматі 

Морфометрію здійснювали за допомогою програми «ImageJ» (США) у ручному 

режимі з урахуванням збільшень. Визначали: параметри одноядерних гепатоцитів, 

що містилися в межах однієї печінкової часточки (площу профілю гепатоцитів, 

площу профілю їх ядер, ядерно-цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС)) та 

вказували належність до різних зон печінкової часточки (центральної, проміжної та 

периферичної); вимірювали площу профільного поля синусоїдів, їхньої стінки і 

просвіту.  

Використали кластерний аналіз (метод ієрархічної деревоподібної 

кластеризації Варда (Ward’s method) та метод К-means), критерій Хі-квадрат аналізу 

таблиць спряженості. 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.).  
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Результати дослідження та їх обговорення.  

1. Особливості морфофункціональної будови печінки в постнатальному 

періоді онтогенезу. 

Отримані нами дані щодо макро- та мікроскопічної будови печінки щурів-

самців різного віку збігаються з даними інших авторів (Baratta J.L. et al., 2009). 

Макроскопічно печінка щурів різного віку складається з шести часток (правої й 

лівої бічних та присередніх, додаткової і хвостової) та 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 нами помічено, що з віком збільшується кількість 

сполучної тканини навколо ворітної тріади. Ще однією якісною віковою 

особливістю класичної печінкової часточки є нерівномірний розподіл глікогену в 

різних її зонах.  

Для детального вивчення кількісної характеристики класичної печінкової 

часточки ми вперше використали кластерний аналіз гепатоцитів печінкової 

перекладки в щурів різного віку. Методом ієрархічної деревоподібної кластеризації 

Варда отримано дендрограму та вибрано 3 кластери (С) клітин для аналізу на різних 

відстанях: у 3-міс. щурів 80, у 12-міс. – 100, у 24-міс. – 250. У 12-міс. щурів 

гепатоцити С1 характеризуються найбільшою площею клітини і ядра та малим ЯЦС, 

тоді як С3 має найменшу площу клітини, велику площу ядра та найбільше ЯЦС 

(табл.). Гепатоцити С2 – це середні за площею клітини з малим ядром та малим ЯЦС 

(див. табл.). У 12-міс. щурів найбільша частка припадає на С3 (45,68 %), а найменша 

на С1 (21,62 %), а 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 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 у 

них серед усіх кластерів є найбільшим. У С3 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 (див. табл.). Гепатоцити С1 локалізуються переважно в периферичній зоні, 

С3 – у центральній зоні, С2 – у проміжній зоні. Найбільшу частку складають 

гепатоцити С1 (37,25 %), а найменшу С2 (29,80 %), С3 становить 32,95 %, а у 12-міс. 

щурів гепатоцити С1 складають найменшу частку, С3 – найбільшу. Це може 

вказувати на те, що з віком збільшується кількість гепатоцитів, які виконують 

дезінтоксикаційну і жовчеутворювальну функції та відповідають за регенерацію 

печінкової часточки (Yang J. et al., 2014). На ультраструктурному рівні в 3-міс. 

тварин нами було виявлено світлі і темні гепатоцити, тоді як у 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 
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різноманітних факторів і захворювань (Согуйко Ю.Р. та ін., 2010; Maiyah A.T. et al., 

2016), проте інші дослідники (Загоруйко Г.Е. та ін., 1993; Stanger B.Z., 2015) 

вказують на наявність в інтактній печінці свині трьох ультраструктурних різновидів 

гепатоцитів: світлих, темних і проміжних. Також структурну гетерогенність світлих і 

темних гепатоцитів зазначали (Kosykh M.I. et al., 1990) у мишей. 

Таблиця  

Описові характеристики кластерів гепатоцитів тварин різного віку 

Параметри 

гепатоцитів 

Вікова група 

тварин 

Кластер 1 

гепатоцитів  

(С1) 

Кластер 2 

гепатоцитів 

(С2) 

Кластер 3 

гепатоцитів 

(С3) 

Площа 

гепатоцитів 

(мкм
2
) 

12-міс. 291,45±42,95*
§
 217,65±34,51*

#
 173,79±35,96

#§
 

3-міс. 248,69±27,15*
§
 198,77±26,70*

#£
 169,57±27,27

#§£
 

24-міс. 292,56±34,52*
ԑ
 224,51±32,21*

# ԑ
 193,60±27,87

# ԑ
 

Площа ядер 

гепатоцитів 

(мкм
2
) 

12-міс. 56,23±8,28*
§
 39,83±6,01* 44,02±8,81

§
 

3-міс. 50,99±6,18
§
 52,97±6,77

#£
 35,29±5,13

#§£
 

24-міс. 65,46±7,59*
§
 47,78±5,41*

ԑ
 46,70±7,17

§ԑ
 

 

ЯЦС 

12-міс. 0,25±0, 05
§
 0,23±0,03

#
 0,34±0,05

#§
 

3-міс. 0,26±0,03* 0,37±0,04*
#£

 0,27±0,05
#£

 

24-міс. 0,29±0,05
§
 0,27±0,03

#ԑ
 0,32±0,04

#§ԑ
 

Примітки:  

1) вірогідна різниця між С1 і С2 *p<0,05 в межах однієї вікової групи;  

2) вірогідна різниця між С2 і С3 
#
p<0,05 в межах однієї вікової групи; 

3) вірогідна різниця між С1 і С3 
§
 р<0,05 в межах однієї вікової групи; 

4) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 3-міс. і 12-міс. тварин 
£
 

р<0,05; 

5) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 3-міс. і 24-міс. тварин 
ԑ 

р<0,05; 

6) вірогідна різниця між одними і тими ж показниками різних кластерів 12-міс. і 24-міс. тварин
 β 

р<0,05. 

 

Характеризуючи дані кластерів 24-міс. щурів, можна стверджувати, що вони 

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

більшою, що призводить до зростання ЯЦС (див. табл.). Такі кількісні зміни 

кластерів можуть вказувати на поліплоїдію гепатоцитів, одним із проявів якої є 

збільшення площі ядер цих клітин, оскільки відбувається збільшення числа 

гаплоїдних наборів хромосом в ядрі внаслідок ацитокінетичних мітозів і бімітозів 

(Ельчанинов А.В. та ін., 2011; Baratta J.L. et al., 2009). Гепатоцити С1 локалізуються 

переважно у проміжній зоні, С3 – у центральній зоні, і С2 – у проміжній (24 %) та 

периферичній (23 %) зонах, що збігається із таким же 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 кластерів, на нашу думку, 

пов’язана з тим, що у старих щурів відзначається збільшення ліпідних включень у 

цитоплазмі, що призводить до збільшення площі клітин та до зростання кількості 

клітин С1.  

Нами виявлені особливості кількісної характеристики синусоїдів тварин 

різних вікових груп. Так у 3-міс. щурів площі синусоїдного капіляра, його просвіту і 
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стінки становлять відповідно (60,12±1,12) мкм
2
, (38,51±0,44) мкм

2
, (21,61±0,38) мкм

2
, 

у 12-міс. – (56,13±1,18) мкм
2
, (33,71±0,52) мкм

2
, (22,43±0,29) мкм

2
, у 24-міс. – 

(55,57±1,33) мкм
2
, (20,57±0,53) мкм

2
, (35,08±0,41) мкм

2
. 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 вірогідно більшою, а площа 

просвіту – меншою, порівняно із такими ж показниками інших вікових груп (у всіх 

випадках р<0,05). У 24-міс. тварин такі зміни зумовлені зменшеною чисельністю 

пор ендотеліоцитів та значним потовщенням цитоплазми їхніх периферійних 

відділів, розширенням просторів Діссе та заповнення їх колагеновими волокнами. 

2. Вікові особливості морфофункціональних змін печінки при 

експериментальному цукровому діабеті. 

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 ранні терміни 

розвитку ЕСЦД у всіх вікових групах тварин простежуються закономірні зміни 

морфометричних параметрів гепатоцитів різних кластерів, а саме: спостерігається 

зменшення площі гепатоцитів (рис. 1) та їхніх ядер (у 3-міс. і 12-міс. щурів), яке 

пов’язане з вираженими процесами глікогенолізу, що підтверджується даними 

гістологічних та ультраструктурних досліджень. Слід зазначити, що найбільш 

виражене зменшення площі гепатоцитів простежується в С1 і С3. За даними різних 

авторів (Карпезо Н.О. та ін., 2011; Colnot S. et al., 2011) саме гепатоцити 

периферичної зони є першими, які реагують на метаболічні зміни в 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 мають глікогену для забезпечення процесів 

глюконеогенезу. Такі кількісні зміни супроводжуються якісною перебудовою 

гепатоцитів, а саме: зменшенням електронно-оптичної щільності каріоплазми, 

збільшенням чисельності деструктивно змінених мітохондрій із лізисом їхніх крист, 

розширенням і руйнуванням цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС). 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, а їхніми основними функціями є дезінтоксикаційна та 

регенераторна. Проте у 12-міс. тварин у ранні терміни ЕСЦД спостерігається 

достовірне підвищення активності амінотрансфераз, порівняно з контрольною 

групою, натомість 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 спостерігали зменшення 

ядер гепатоцитів різних кластерів, тому вважаємо, що функціональна активність 

гепатоцитів різних зон є збереженою. Це підтверджується й даними біохімічних 

досліджень, зокрема, коефіцієнт де Рітіса на 14 добу експерименту є  вірогідно 
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Рис. 1. Динаміка змін площі гепатоцитів 12-міс. (а), 3-міс. (б) та 24-міс. (в) 

щурів у різних кластерах при ЕСЦД. 

меншим за контрольні показники, а до 28 доби зростає та достовірно не 

відрізняється від контролю. На 14-28 доби кількість гепатоцитів у С1 і С3 

зменшується, натомість у С2 зростає, що може вказувати на низький регенераційний 



10 

потенціал печінки та зниження її дезінтоксикаційної функції (Карпезо Н.О. та ін., 

2011). 

У 3-міс. щурів на 14-28 доби цитокаріометрична перебудова гепатоцитів 

призводить до змін частки гепатоцитів різних кластерів. Так, кількість гепатоцитів у 

С1 зменшується на 11-10 %, у С2 на 9,0 %,  на 28 добу, а у С3 зростає на 9,7-18,8 %, 

(р<0,05). Ми відзначали збільшення деструктивно змінених мітохондрій, що вказує 

на порушення енергетичного забезпечення гепатоцитів (Zafar M., et al., 2009). 

Простежувані нами електронно-прозорі ядра, зменшена кількість рибосом, 

розширення ГЕС та навколоядерного простору є ознаками пригнічення 

білоксинтезуючої функції гепатоцитів (Vazquez J.J., 2012; Yang J. et. al., 2014). 

Зростання активності амінотрансфераз як у сироватці крові, так і в гомогенатах 

печінки 3-міс. щурів призводить до підвищення коефіцієнта де Рітіса і разом з 

морфологічною перебудовою печінки вказує на розвиток стрес-реактивних змін. 

У ГМЦР печінки щурів різних вікових груп у ранні терміни експерименту   

(14-28 доби) спостерігається вірогідне збільшення просвіту синусоїдних капілярів на 

10,0-24,0 % (рис. 2). На субмікроскопічному рівні виявляється витончення 

цитоплазми периферійної зони ендотеліоцитів синусоїдних капілярів зі збільшенням 

кількості мікропіноцитозних пухирців та чисельності і протяжності пор. Така 

перебудова синусоїдів, на нашу думку, є пристосувальною реакцією у відповідь на 

гіперглікемію та метаболічні зміни в організмі тварин. 

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, натомість 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. Порівняно з 42 добою 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 кількість 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, які є найбільшими, відбувається внаслідок розвитку в них вакуольної та 

балонної дистрофій. Кластерна перебудова і морфофункціональні зміни вказують на 

порушення функції печінки, що підтверджується біохімічними змінами. Зокрема, ми 

відзначали статистично значуще збільшення активності АЛТ та АСТ в сироватці 

крові в 6,5 та 4,9 раза на 56 добу та в 6,8 і 5,5 раза на 70 добу експерименту, 

порівняно з контролем (у всіх випадках р<0,05), що призводить до вірогідного 

зменшення коефіцієнта де Рітіса. Такі ж зміни простежуються і в гомогенатах 

печінки, що може вказувати на поглиблення ураження гепатоцитів унаслідок 

дистрофій чи некрозу (Hyder M.A. et al., 2013). 

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 ворітної тріади, утворення 

лімфоплазмоцитарних інфільтратів. Статистичний аналіз отриманих даних показав, 
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Рис. 2. Зміна площ стінки (а) та просвіту (б) капілярів печінки щурів різного 

віку при ЕСЦД. 

 

що на 56 добу ЕСЦД, порівняно з попереднім терміном експерименту та контролем, 

площа гепатоцитів (див. рис. 1) 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 та призводить до зростання відносної маси печінки, яка 

на 70 добу експерименту в 2,3 раза перевищує контрольні показники. У 24-міс. 

щурів, на відміну від 3-міс. і 12-міс., більшість гепатоцитів, усе-таки, зазнають 

жирової дистрофії. При цьому жирові включення в гепатоцитах переважають у 

центральній зоні печінкової часточки. Структурні зміни печінки призводять до 

порушення її функції, що підтверджується значним зростанням на 56-70 доби 

активності АЛТ та АСТ у крові в 6,6-7,0 раза та у 4,9-5,4 раза, у гомогенатах печінки 

в 1,9-1,6 раза та в 2,6-2,5 раза відповідно з одночасним зниженням коефіцієнта де 

Рітіса в 0,74-0,76 раза. Такі зміни в печінці вказують на розвиток                  
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стеатогепатозу (Данилова  А.О. та ін., 2013; Botros M. et. Al., 2013). 

Із 42 до 70 доби ЕСЦД морфометричне дослідження печінки 3-міс. щурів 

показало збільшення площі гепатоцитів С1 і С2 (див. рис. 1) та їхніх ядер, порівняно 

з показниками попереднього терміну спостереження. При цьому метричні 

показники всіх кластерів вірогідно не відрізняються від контрольних величин. 

Збільшення площі гепатоцитів відбувається за рахунок появи як 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 %), 

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, достатньою кількістю 

гранул глікогену, гіпертрофованими ГЕС і гладкою ендоплазматичною сіткою. 

Деякі автори вказують, що темні гепатоцити – це молоді клітини, які можуть 

з’являтися в печінці при різних патологічних впливах, забезпечуючи таким чином її 

регенерацію (Гафарова Э.А. и др., 2013). Вище описані морфологічні зміни вказують 

на розвиток компенсаторно-відновних процесів у печінці нестатевозрілих тварин. 

На 70 добу ЕСЦД спостерігаємо зменшення площі гепатоцитів різних кластерів та їх 

ядер і наближення їх до контрольних показників, як прояв усунення набряку та 

розвиток гістологічної акомодації. Відзначаємо появу включень глікогену у світлих 

і темних гепатоцитах. При цьому кластерний розподіл гепатоцитів на 70 добу ЕСЦД 

вірогідно не відрізняється від контрольних показників. На 56-70 доби відмічається 

збільшення активності АЛТ та АСТ у крові в 2,8-2,9 раза та в 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, що поряд зі 

структурною перебудовою гепатоцитів може вказувати на розвиток компенсаторно-

відновних процесів у печінці нестатевозрілих тварин. 

У судинах ГМЦР спостерігаються виражені ознаки діабетичної 

мікроангіоратії. У просвіті мікрогемосудин відзначаються еритроцитарні сладжі, 

адгезія еритроцитів і тромбоцитів до ендотеліоцитів, інколи трапляються 

мікротромби. Простежується руйнування і гідропічна дистрофія ендотеліоцитів. 

Нерідко вони розпадаються на окремі фрагменти, зумовлюючи розвиток 

макроклазматозу. Руйнування стінки капілярів призводить до виходу формених 

елементів крові в перикапілярний простір. Дилятація синусоїдів супроводжується 

потовщенням базальної мембрани, зменшенням фенестр, що призводить до 

порушення транскапілярного обміну. Зростає чисельність фібробластів та 

макрофагів. Слід відмітити розростання колагенових волокон навколо капілярів і 

судин ГМЦР, що призводить до вірогідного збільшення площі їхньої стінки (див. 

рис. 2). За даними окремих авторів (Іскра Н.І. та ін. 2013) продукти перекисного 

окислення ліпідів 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 (Madonna R. et al., 2017) вказують, що клітини Іто синтезують колаген і 

беруть участь у розвитку цирозу та фіброзу печінки.  
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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); у 24-міс. щурів – 

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

дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 

 

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) мкм
2
 і ядра 

(56,23±8,28) мкм
2
 та мале ядерно-цитоплазматичне співвідношення 0,25±0,05, тоді 

як С3 характеризується найменшою площею клітини (173,79±35,96) мкм
2
, великою 

площею ядра (44,02±8,81) мкм
2
 та найбільшим ядерно-цитоплазматичним 

співвідношенням 0,34±0,05. Гепатоцити С2 є середніми за площею клітинами 

(217,65±34,51) мкм
2
 з малим ядром (39,83±6,01) мкм

2 
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) мкм
2
, (50,99±6,18) мкм

2
, 0,26±0,03. Гепатоцити 

С2 є середніми за площею клітинами (198,77±26,70) мкм
2
 з найбільшим ядром 

(52,97±6,77) мкм
2
. Гепатоцити С3 є найменшими за площею клітинами 

(169,57±27,27) мкм
2
 з найменшим ядром (35,29±5,13) мкм

2
. 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 
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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 збільшенням 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 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 
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гранулярною і гладкою 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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та практика сучасної морфології (5 -7 жовт. 2016, м. Дніпро). Дніпро, 2016: 22-

23.  

21. 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: 20-21. (Здобувачем 

проведено забір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Співавтори 

надавали консультативну допомогу). 

 

АНОТАЦІЯ 

Боднарчук Ю.В. Вікові особливості морфофункціональних змін печінки 

при експериментальному цукровому діабеті. – Рукопис. 

Дисертація   на  здобуття  наукового   ступеня   кандидата   медичних  наук   за  
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спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Івано-Франківський національний 

медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

У класичній часточці печінки щурів різного віку за допомогою кластерного 

аналізу виділено 3 кластери гепатоцитів, які мають свої кількісні характеристики. 

Подано кількісний розподіл гепатоцитів різних кластерів відносно зон печінкової 

часточки та показані вікові закономірності їхніх кількісних і якісних змін. 

На основі комплексних методів дослідження отримано нові дані, які у 

динаміці розвитку морфофункціональних змін печінки при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті дозволяють виділити наступні 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. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бондарчук Ю.В. Возрастные особенности морфофункциональных 

изменений печени при экспериментальном сахарном диабете. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 - нормальная анатомия. - Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2019. 

В классической печеночной дольке крыс разного возраста с помощью 

кластерного анализа выделены 3 кластера гепатоцитов, которые имеют свои 

количественные характеристики. Представлено количественное распределение 

гепатоцитов различных кластеров в зависимости от зон печеночной дольки и 

показаны возрастные особенности их количественных и качественных изменений. 

На основе комплексных методов исследования получены новые данные, 

которые в динамике развития морфофункциональных изменений печени при 

стрептозотоциновом сахарном диабете позволяют выделить следующие стадии: в 3-

мес. крыс - стресс-реактивных и дистрофических изменений (14-42 суток), 

компенсаторно-восстановительных процессов (42-70 сутки); в 12-мес. крыс - 

компенсаторных изменений (14-42 сутки) и декомпенсации (56-70 сутки); в 24-мес. 

крыс – компенсаторных изменений (14-28 сутки), декомпенсации (42 сутки), 

выраженных дистрофически-деструктивных изменений (56-70 суток). 

Ключевые слова: печень, гепатоциты, портальная триада, синусоид, 

стрептозотоциновый сахарный диабет. 

 

ABSTRACT 

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

the liver in experimental diabetes mellitus. – Manuscript. 

A thesis for a Candidate of Medical Sciences degree (Ph.D in Medicine) by 

specialty 14.03.01 - normal anatomy - Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 
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At present diabetes mellitus is one of the most common diseases of the endocrine 

system and is considered to be a major medical and social problem. One of its 

complications is "diabetic hepatopathy" diagnosed in 33-88% of patients. 

135 male Wistar rats aged 3 months (with the weight of 80-100g), 12 months (180-

200 g) and 24 months (320-330 g) were involved in the study. The animals were 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/100g of the body 

weight, rats aged 12 months – 6 mg/ 100g of the body weight, and rats aged 24 months – 5 

mg/100g 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. 

For the first time, we have isolated 3 hepatocyte clusters in the liver lobule with the 

help of cluster analysis. In rats aged 12 months hepatocytes of the first cluster (C1) have 

the largest cell and nucleus areas and low nuclear-cytoplasmic ratio (NCR), whereas 

cluster 3 (C3) cells have the smallest areas, large areas of the nucleus and the highest 

NCR. The hepatocytes of the cluster 2 (C2) are medium-sized cells with low NCR. In rats 

aged 12 months the highest proportion is 45.68%  for  C3, and the lowest – 21.62% for C1, 

while 32.71% account for C2. C1 hepatocytes are mainly located in the peripheral zone, 

while C2 and C3 are predominant in the central and intermediate zones. 

In  animals aged 24 months the  morphometric signs of clusters are similar to those 

aged 12 months, but the area of nuclei in C1 and C2 is larger (in all cases p>0.05). The 

proportion of C1 cells increases to 42.57% in 12 months old animals, while the proportion 

of C2 and C3 cells decreases to 21.22% and 36.21% (in all cases p <0.05). The change of 

partial correlation of different types of clusters is due to an increase in lipid inclusions in 

the cytoplasm, which leads to the increase in the cell area, and the number of C1 cells. 

In rats aged 3 months C1 does not differ in their characteristics from rats aged 12 

and 24 months. C2 are medium-sized cells with the largest NCR. C3 hepatocytes are the 

smallest cells with the smallest nuclei. The area of hepatocytes of all clusters of rats aged 3 

months are smaller, as compared to rats aged 12 and 24 months (in all cases p<0.05). C1 

hepatocytes are localized mainly in the peripheral zone – 48.20%, C3 – in the central zone 

– 50.00%, and C2 – in the intermediate zone –38.79%. In intact animals aged 3 months, 

unlike mature ones, light and dark hepatocytes with their specific characteristics occur at 

the ultrastructural level. 

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

diabetes mellitus (the 14
th
 - the 28

th
 day) a decrease in the area of hepatocytes is observed 

in animals of different age groups. It is related to the clearly visible processes of 

glycogenolysis and is confirmed by the data of histological and ultrastructural studies.  

In later stages of ESDM (the 56
th
 - the70

 th
  days) in animals aged 12 months we 

observe periportal and pericentral fibroses and the formation of inflammatory 

lymphoplasmic infiltrates, as one of the signs of diabetic hepatopathy. In animals aged 24 

months fatty dystrophy may occur and steatohepatosis may develop. The area of 

hepatocytes of all clusters and their nuclei is larger than the control indicators (in all cases 
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p <0.05). As compared with control indicators, the number of hepatocytes in C1 is 

significantly higher, and in C3 it is lower (in all cases p <0.05). The rearrangement of 

various clusters is associated with the development of hydropic, ballooning, fatty 

dystrophy and colliquative necrosis. Such changes occur in the course of diabetic 

microangiopathy. 

On the 42
nd

 - 70
th
 days of ESDM in rats aged 3 month metric indicators of all 

clusters of hepatocytes do not significantly differ from the control indicators (in all cases 

p> 0.05). The increase in the area of hepatocytes occurs due to the appearance of young 

hepatocytes, as well as dystrophically-modified ones (granular, hydropic and ballooning  

degeneration). The largest proportion of hepatocytes on the 42
nd

  and 56
th
  days is 50.34% 

and 48.55% in C3, among them there are the youngest hepatocytes. Such morphological 

changes indicate the development of compensatory-reducing processes in the liver, which 

are confirmed by the decrease in the activity of aminotransferases in homogenates with the 

simultaneous decrease of De Ritis ratio to the control indicators. 

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

morphofunctional liver changes in ESDM: in rats aged 3 months – stress-reactive and 

dystrophic changes (the 14
th
 - the 42

nd
 days), compensatory-restorative processes (the 42

nd
 

- the70
th

 days); in 12 months rats – compensatory changes (the 14
th
 - the 42

nd 
days) and 

decompensation (the 56
th
 - the 70

th
 days); in rats aged 24 months – compensatory changes 

(the 14
th
 - the28

th
 days), decompensation (the 42

nd
 day) and expressed dystrophic-

destructive changes (the 56
th
 - the70

th 
 days). 

Key words: liver, hepatocyte, portal triad, sinusoid, streptozotocin diabetes 

mellitus. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

ГЕС – гранулярна ендоплазматична сітка  

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет 

HbА1с– глікозильований гемоглобін 

С1 – гепатоцити кластера 1 

С2 – гепатоцити кластера 2 

С3 – гепатоцити кластера 3 

ЦД – цукровий діабет  

ЯЦС – ядерно-цитоплазматичне співвідношення 
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