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В роботі зроблений аналіз літературних даних, що стосується проблеми корекції патології шлунковокишкового тракту трансплантацією кріоконсервованої плаценти. Проаналізовано ушкоджувальну дію
ендогенних та екзогенних чинників на стінку шлунка та розповсюдженість даної патології.
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Робота є фрагментом науково-дослідної роботи ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України: "Експериментально-морфологічне вивчення дії трансплантатів кріоконсервованої
плаценти на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів", № державної реєстрації 0108U001572.
Проблема діагностики та лікування захворювань шлунка залишається дуже актуальним питанням, зважаючи
на їх значну поширеність в Україні та за її межами. Враховуючи, що захворювання гастродуоденальної зони нерідко
виникають у осіб працездатного віку, лікування цих хвороб потребує певних матеріальних затрат, і тоді стає
зрозумілою соціально-економічна важливiсть даної проблеми [19]. Одним з нерозв'язаних питань у вивченні
захворювань гастродуоденальної зони вважають проблему ерозій шлунка та дванадцятипалої кишки [1, 2].
Важливість та актуальність даного питання зумовлена значним поширенням ерозивного гастродуоденіту, тривалим
та рецидивуючим його перебігом, а також можливим виникненням ускладнень[7, 27]. Незважаючи на свою
значимість, проблема гастродуоденальних ерозій часто залишається поза увагою фахівців: звертає на себе увагу
нечисленність робіт, присвячених вивченню ерозивного гастродуоденіту. Деякі аспекти клініко-ендоскопічної та
морфологічної характеристики, зв'язок ерозивного процесу з пілоричним хелікобактеріозом, лікувальна тактика при
ерозивному гастродуоденіті потребують уточнення. Усе вищевикладене вказує на необхідність подальшого
вивчення ерозивних уражень гастродуоденальної зони [111, 26].
Метою роботи було проведення аналізу інформації та літературних джерел
з проблеми
морфофункціональних змін шлунку при запальному процесі та трансплантації кріоконсервованої плаценти, а також
вивчення питання, щодо будови стінок шлунка в нормі та при дії різноманітних екзогенних та ендогенних чинників.
Проаналізовано механізми дії кріоконсервованої плаценти на різні органи та системи органів.
За останні десятиріччя посилився негативний вплив екологічно несприятливих чинників на функціональну
активність імунної системи людей, що призводить до порушення морфофункціонального стану як первинних, так і
вторинних лімфоїдних органів. Погіршення екологічних умов, посилення стресорних впливів супроводжується
збільшенням кількості імунореактивних станів. Слизова оболонка шлунка є межею зовнішнього і внутрішнього
середовищ і першою лінією захисту організму від проникнення різних антигенів, що потрапляють на слизову
оболонку з їжею. Цей захист забезпечують лімфоїдні структури слизової оболонки, які представлені дифузною
лімфоїдною тканиною і лімфоїдними вузликами. Локалізація лімфоїдних структур у слизовій оболонці шлунка
забезпечує контакт їх поверхні з великою кількістю різних антигенів. Лімфоїдна тканина слизової оболонки шлунка
є частиною загальної імунної системи і бере участь у формуванні імунної відповіді на дію антигенів. Усі функції
імунної системи забезпечують її клітинні елементи від поліпотентної стовбурової клітини до ефекторних клітин
(лімфоцити, плазмоцити, макрофаги), які перебувають в процесах проліферації, диференціації, міграції, кооперації та
апоптоза. Основна її функція – імунітет, забезпечується наявністю оптимального балансу імунокомпетентних клітин.
В останні роки особливе значення в розробці проблем імуноморфології має клітинний та субклітинні рівні вивчення
органів імунної системи, зокрема лімфоїдної тканини [10]. Запалення, як патологічний процес, є досить типовим,
комплексом, що торкається як самого ушкодження, так і захисних реакцій організму. В запальному процесі
виділяють стадії: альтерації (ушкодження тканин і клітин), виділення медіаторів (пускові механізми), судинної
реакції з ексудацією, а також проліферації [4, 20]. Результат будь-якого запального процесу визначається взаємодією
мікро- і макроорганізмів. Проведення лікувальних заходів сугубо антимікробної спрямованості (шляхом введення
антибіотиків) не завжди призводить до видужування (тим більше, що саме лікування може збільшити патологічний
процес) [5, 12, 29, 36]. Не менш важливим є лікувальний вплив на захисні фактори макроорганізму, насамперед на
імунний статус. Це особливо важливо у зв'язку з тим, що все частіше з'являються дані про надзвичайну
напруженість імунної системи у сучасної людини.
Незалежно від виду агентів, що ушкоджують, в уражених клітинах і субклітинних структурах відбуваються
загальні неспецифічні зміни [17]. Інтенсивність відповідних реакцій залежить від реактивності макроорганізму, що у
свою чергу впливає на плин і завершення хвороби. При запаленні в основі патогенезу лежить поразка клітин і
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субклітинних структур - мітохондрій, що визначають стан окислювально-відновних ферментів. У тканині, зміненої
запальним процесом, знижується дихальний коефіцієнт, зменшується окислювально-відновний потенціал. Зниження
кількості субклітинних структур - лізосом супроводжується звільненням великої кількості гліколітичних і
гідролітичних ферментів, катепсинів. Якщо при гострому плині запалення зазначені зміни виражені чітко і їх
виявити не складно [17], то при хронічному плині процесу визначити глибину поразки органа і виявити його
наслідки, складно. Затяжний плин запалення призводить не тільки до анатомічних змін внутрішніх органів, але ще і
супроводжується розвитком вторинних порушень нервової й ендокринної систем, імунного статусу, а також до
розладу гемодинаміки. Встановлено, що велика кількість біохімічних реакцій в організмі протікає при участі вільних
радикалів, що володіють винятково високою хімічною активністю. Класичним прикладом вільнорадикальних
процесів в організмі є перекисне окислювання ліпідів (ПОЛ), що протікає переважно в біологічних мембранах. Тут
ПОЛ виступає в якості одного з модифікаторів фосфоліпідного бішару мембрани. Ініціюючим фактором ПОЛ
можуть виступати різні активні форми кисню, шляхи утворення якого в живих системах описані в літературі досить
докладно [2, 34]. Контролює й обмежує процеси ПОЛ антиоксидантна система: жиророзчинні вітаміни А, Е, вітамін
К, стерини, убіхінон, фосфоліпіди, водорозчинні вітаміни С, В6, В12, РР, сірковмістні з'єднання, деякі біогенні аміни,
церулоплазмін а також ферменти. Наприклад, фермент СОД інактивує супероксидні іон-радикали О2 з утворенням
перекису водню, що швидко знешкоджується іншим антиоксидантним ферментом каталазою з утворенням води [14].
Глутатіонпероксидаза містить в активному центрі селен і здійснює активацію і руйнування органічних перекисів.
Окислений глутатіон, при цьому, знову відновлюється в результаті сполученої функції іншого ферменту
глутатіонредуктази. Нарешті, на внутрішній мембрані мітохондрій залізовмісний фермент цитохром-С-оксидаза
безпосередньо здійснює чотирьох електронне відновлення молекули кисню без утворення активних інтермедіатів.
Функціонування ферментів значною мірою усуває утворення і деструктивну дію більшості ТБК-активних продуктів
ПОЛ, у тому числі і кінцевого - МДА [13] .
В процесі розвитку ПОЛ утворяться ненасичені альдегіди і малоновий диальдегід, які є мутагенами і мають
виражену цитотоксичність [24, 41]: придушують активність гліколізу й окисного фосфорилювання, інгібують синтез
білка і нуклеїнових кислот, окисляють білкові SH-групи, інгібують різні цитозольні і мембранозв’язані ферменти.
Інтермедіати ПОЛ - гідроксильний і алкоксильний радикали - індукують фрагментацію, діють на поперечні зшивки
білкових молекул. Окислювання ліпідних молекул під дією АФК приведе до необоротної зміни або ушкодження
мембранних структур, порушенню їхньої проникності для іонів [15]. У той же час, крім негативного впливу,
ліпопероксиди є необхідними учасниками біосинтезу ряду біологічно активних речовин (простагландинів,
прогестерону), холестерину і т.д. [28]. Взаємодія чужорідних часток з поверхнею фагоцита викликає його активацію,
що виражається в перебудові метаболізму клітини, окислюванні глюкози і різкому зростанні споживання кисню. Це
явище називають „дихальним‖ або „респіраторним‖ вибухом [45]. Супероксидний аніон-радикал бере участь у
виробленні хемотаксических пептидів і здатний підсилювати проліферацію лімфоцитів [3] і, можливо, сам бере
участь в індукції синтезу інтерлейкін-1-подібного фактора [38], що може ініціювати вихід супероксидних аніонрадикалів, тобто створюється маленький „вибух‖ [33, 42]. Активатором створення активних кисневих метаболітів у
фагоцитів можуть бути самі бактеріальні токсини [37]. Активація фагоцитів сприяє викидові вільних протеїназ,
руйнівна активність яких стримується α1-антитрипсином. Однак, під впливом оксидантів, продукованих фагоцитами,
виникає дефіцит α1-антитрипсина [44]. У результаті активізуються деструктивні реакції протеїназ, що може
приводити до руйнування тканин. Модифікація білків є причиною появи в них антигенних властивостей, а
окислювання ліпідів (насамперед арахідонової кислоти) призводить до появи хемотрактантів. У такий спосіб
активація фагоцитів є процесом, що може привести до утворення порочного „кола‖ у вогнищах запалення [30].
З іншої сторони різке посилення генерації АФК відіграє роль неспецифічного захисту організму (так
називана «перша лінія оборони»). Наприклад отримані переконливі докази бактерицидної ролі активних форм кисню
і радикала NO при хелікобактерному гастриті [39]. Таким чином, генерація активних форм кисню і ПОЛ не завжди є
негативними факторами і тому оцінка тих або інших маркерів його не може бути однозначною. Особливо це
відноситься до інфекційних процесів, де альтерація й активація лейкоцитів можуть виявлятися подібним чином. З
одного боку О2 відіграє бактерицидну роль з іншого боку - ушкоджує тканини [39].
В експерименті і на практиці показана ефективність призначення препаратів антиоксидантної дії у
випадках, коли патогенез захворювання зв'язаний в основному з ендотоксином. Особливе значення має ПОЛ при
розвитку запалення, тому що однією з найважливіших характеристик варто вважати баланс активності процесів
зазначеного окислювання й активності біоантиоксидантної системи. Корекція цих процесів почалася при
використанні тканинної терапії після пропозиції самого методу академіком В.П.Філатовим. Суть цього впливу
складалася в дії так званих біогенних стимуляторів, які підвищують його опірність патогенним початкам і сприяють
видужанню [25]. У цей час були визначені основні діючі інгредієнти тканинних препаратів. В суспензії плаценти
встановлений вміст 17-кортикостероїдів, естрадіолу, нуклеїнових кислот, ацетилхоліну і холіноподібних речовин,
різних карбонових кислот [16]. Одним зі швидко розвиваючихся розділів тканинної терапії в останні час є так
називана клітинна і тканинна трансплантація (КТТ), що є наслідком створення нової області знань - біологічної
медицини [8, 31, 32]. Найбільші перспективи в області біологічної медицини й одного з її розділів - КТТ зв'язані з
розвитком кріобіології. Кріотехнології дозволяють досить просто одержувати потрібні препарати і довгостроково
зберігати їхню життєздатність [9, 23]. Серед кріоконсервованих препаратів найбільший інтерес викликають клітини і
тканини, що знаходяться на ранніх стадіях онтогенетичного розвитку. Вони мають унікальні властивості:
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- висока пристосовність за рахунок росту, міграції, можливості утворювати міжклітинні контакти, зв'язані з
високим змістом бластних клітин;
- виражена стійкість до гіпоксії, завдяки використанню гліколізу;
- здатність піддаватися змінам і диференціровці (відповідно до закладеної генетичної інформації) у
відповідь на впливи навколишнього середовища;
- зміст і продукування великої кількості різних біологічних активних речовин, стадіоспецифічних білків і
пептидів, що підтверджено експериментальними роботами [22,43].
Сфера застосування КТТ досить велика. Відомо, що розвиток багатьох патологічних станів організму
супроводжується активацією процесів вільно-радикального окислювання, що може привести до ушкодження клітин,
і, у наслідку чого бути причиною їхньої загибелі [35]. Захист тканин і органів людини від агресивної дії вільних
радикалів забезпечується, як було згадано вище, злагодженою роботою антиоксидантної системи, яка включає
внутрішньо- і позаклітинні антиоксиданти. Плацента, будучи провізорним органом виконує наступні функції:
трофіка і білковий синтез, газообмін, гормоновиділення і гормонорегуляція, регуляція кров'яного тиску, зсідання
крові, антитоксична функція і виділення метаболітів, депонування різних БАР, імунна регуляція, регуляція процесів
ПОЛ. Иммуннодепрессивна роль плаценти полягає, в тому, що вже з перших годин новоутворена зигота починає
синтез раннього фактора вагітності, що володіє місцевою «супресорною активністю». Надалі з'являється
імунопротекторний хоріонічний гонодотропін. Таким чином, з'являються регулятори невідторгнення ембріона.
Надалі з'являються гормони, цитокіни й інші регулятори, які продуковані трофобластом і плодом, спрямовані не
тільки на зазначену блокаду імунітету, але і на нормальний транспорт бластоцисти, а потім і ембріона для його
нормальної імплантації в стінку матки [40]. У той же час в умовах порушеного імунного статусу плацента здатна не
придушувати, а активувати його. Не менш важливою функцією плаценти, що має важливе значення для даного
дослідження, є продукування гормонів. Плацента, як ендокринний орган, активно синтезує естрогени, прогестерон,
гонадотропні гормони, хоріонічні гонадотропін і соматотропін, гормон росту, тиріотропін та інші.
Таким чином, плацента має всі підстави розглядатися як могутній стабілізатор гомеостазу організму й
активатор відповідних реакцій. Як згадувалось вище, удосконалювання технології одержання тканинних і клітинних
препаратів пішло по шляху кріотехнологій. Це відноситься і до плацентарної тканини. Кріоконсервований препарат
із плацентарної тканини вперше отриманий в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Саме там
був запропонований метод заготівлі, одержання і тривалого збереження тканини плаценти. При одержанні плаценти
в асептичних умовах у здорової жінки без акушерської патології, з дотриманням розроблених кріобіологічних
технологій лікувальний препарат зберігає свої регуляторні властивості.
Підсумок
Виходячи з приведеної вище характеристики біологічних властивостей кріоконсервованої плаценти, цілком
логічно її використання при корекції патології шлунково-кишкового тракту в комплексі з традиційною терапією.
Перспективи подальших розробок у даному напрямку. В подальшому планується в експерименті
вивчити дію -карагінен для моделювання запального процесу шлунку щурів, та визначити коригуючу дію
кріоконсервованої плаценти на різних термінах експерименту.
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Реферати
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЖЕЛУДКА ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ
ВОСПАЛЕНИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Билаш С.М., Шепитько В.И.
В работе сделан анализ литературных данных
касаемо проблемы корекции патологии желудочнокишечного тракта трансплантацией криоконсервированой
плаценты. Проанализировано повреждающее действие
экзогенных и эндогенных факторов на стенку желудка и
распрoстанѐнность данной патологи.
Ключевые слова: асептическое воспаление, трансплантація криоконсервированной плаценты, желудок.
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MODERN STATE OF PROBLEM OF STUDY OF
MORPHOFUNKCIONAL CHANGES OF
STOMACH AT ASEPTIC INFLAMMATION AND
TRANSPLANTATION OF СRYOPRESERVED
PLACENTA
Bilash S.M., Shepit'ko V.I.
The analysis of literary data about the problem of
correction of pathology of alimentary tract by
transplantation of cryopreserved placenta is made. The
damaging operating of exogenous and endogenous
factors is analysed on the wall of stomach and
prevalence of this pathology.
Keywords:
aseptic
inflammation,
трансплантація криоконсервированной placentas, stomach.
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ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ НЕОПЛАСТИЧНОЇ КЛІТИНИ
В представленому огляді проведений аналіз літературних джерел, присвячених цитогенетичним та
ультраструктурним змінам, які виникають в неопластичній клітині. В огляді наведені дані сучасної літератури про
частоту та форми патологічних мітозів при пухлинному рості, показано значення плоїдності хромосомного набору і
цитоспецифічної ультраструктурної організації неопластичних клітин щодо прогнозу онкозахворювання.
Ключові слова: неопластична клітина, патологічний мітоз, ультраструктурна організація.
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Згідно сучасним уявленням, морфогенез злоякісної пухлини являє собою багатостадійний процес та
відбувається за декількома етапами: від передпухлинних станів до пухлинної прогресії – стадійного селективного
фенотипічного відбору неопластичних клітин. Внаслідок генетичної мінливості та клональної селекції, яка виникає в
ході пухлинної прогресії, в популяції клітинного клону постійно виникають та відбираються все більш автономніші
та агресивніші субклони [4; 9; 10; 27; 31]. Мутації та інші генетичні зміни спричиняють дисфункцію пухлинних
супресорів та протоонкогенів, що в свою чергу викликає порушення регуляції клітинного циклу та морфологічних
реакцій клітин, зниження їх чутливості до ріст-супресуючих сигналів, послаблення індукції в них апоптозу,
блокування диференціювання, а також неефективність функціонування факторів специфічного та неспецифічного
протипухлинного імунітету [11; 15; 16; 18; 25; 28; 29; 30]. Злоякісні новоутворення виникають в результаті
необмеженої проліферації клітинного клону. Остання забезпечується певними особливостями неопластичних клітин,
а саме самодостатністю в проліферативних сигналах, зниженням чутливості до ріст-інгібуючих сигналів, відсутністю
реплікативного старіння (імморталізації), тощо [11; 16]. Висока проліферативна активність клітин при
неопластичних процесах супроводжується частими патологічними мітозами (30-46%) [3; 7; 8; 12; 17]. Останні
виникають внаслідок порушення функції пухлинних супресорів та протоонкогенів, що регулюють клітинний цикл
[15; 23; 24; 25; 32; 33]. Частота та форми патологічних мітозів в значній мірі залежать від гістогенетичного
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