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23 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ 

Мета дослідження: вивчити запальне пухлинне мікрооточення в серозній аденокарциномі маткової труби (САкМТ) 

шляхом імуногістохімічного дослідження. 

Матеріали і методи. Дослідження виконано на 66 зразках пухлинної тканини маткових труб, яким після 

гістологічного дослідження встановлено діагноз «Серозна аденокарцинома маткової труби». Якісний склад імунного 

мікрооточення пухлини досліджували за допомогою антитіл до CD3 (маркер популяції Т-лімфоцитів), CD79α (маркер В-

лімфоцитів), CD 68 (маркер макрофагів). Математичні розрахунки виконані за допомогою програми Міcrosoft Excel 2010 

з додатком Attestat 12.0.5. 

Отримані результати. При морфологічному дослідженні САкМТ наявність пухлино-інфільтруючого запального 

інфільтрату ми спостерігали у 27 випадках (40,9 %), що переважав в низькодиференційованих неоплазіях (р>0,05). При 

проведенні ІГХ дослідження нами встановлено, що клітинний компонент мікрооточення САкМТ представлений 

переважно В-лімфоцитами (патерном експресії яких є мембрана), які розташовувалися дифузно і мали різну щільність 

розподілу в стромі пухлини та пухлинних комплексах та складали від 30 до 80% всіх клітин. Експресія CD3+ проявлялася 

у вигляді коричневого фарбування мембран Т-лімфоцитів різної інтенсивності в інтер- та інтратуморозних зонах 

мікрооточення з переважною локалізацією в зонах інвазії САкМТ та розташуванням цих клітин переважно біля залозистого 

компонента пухлини. Кількість Т-лімфоцитів у пухлинному мікрооточенні складала від 10 до 50% від усієї кількості 

клітин. Встановлено негативний кореляційний зв'язок між рівнем В- та Т-лімфоцитів (r=-0,85). Виявлено, що зменшення 

рівня Т-клітинної інфільтрації в пухлинній тканині має певний зв'язок з регіональним метастазуванням у лімфатичні вузли 

(р<0,001). Експресія CD68+ визначалася як коричневе фарбування цитоплазми макрофагів різного ступеня інтенсивності. 

Загальна кількість макрофагів складала від 1 до 20% загальної кількості клітин мікрооточення з переважним 

розповсюдженням на периферії САкМТ. Крім того, по мірі віддалення від пухлини кількість CD68+ клітин дещо  

знижувалася. Встановлено, що підвищена щільність CD68+ клітин у пухлинній тканині була достовірно вищою в групі 

пацієнток з метастазами в регіонарні лімфатичні вузли (р<0,001).  

Висновки. Аналізуючи якісний склад пухлинного мікрооточення, можна зробити висновок, що низька експресія 

CD3+-Т-лімфоцитів асоційована з підвищенням рівня CD 79α+-В-лімфоцитів та CD68+ макрофагів та вказує на 

несприятливий перебіг захворювання. Таким чином, можна зауважити, що дослідження запального інфільтрату можна 

використовувати в якості імуногістохімічного предиктора перебігу САкМТ. 

 

 

МЕТОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ 

Гордієнко О.В., асистент кафедри морфології, Гончарова К.О., студентка; гр. ЛС-601 

Сумський державний університет 

З метою вивчення особливостей репаративного остеогенезу губчастих кісток скелета в умовах загального 

зневоднення організму проводилися дослідження на безпородних щурах-самцях, що перебували в стаціонарних умовах 

віварію. 

У даній статті будуть розглянуті основні методи досліджень: гістологічне дослідження ділянки дефекту, 

морфометрія гістологічних препаратів, растрова електронна мікроскопія (PIXE) з зондовим мікроаналізом поверхні кістки, 

хімічний аналіз. 

Гісто-морфометричний метод передбачає приготування гістологічних препаратів регенерату губчастої кістки та 

вивчення їх за допомогою світлового мікроскопа "OLYMPUS". Морфометрія регенерату проводилася на персональному 

комп’ютері з використанням пакета програм “Видео Тест 5,0” та “SEO Image Lab 1.0”. Проводився підрахунок 

фібробластів, макрофагів, нейтрофілів, плазмоцитів, лімфоцитів та малодиференційованих клітин. Морфометрія включала 

такі показники, як товщина компактного шару, об'ємна щільність первинної та вторинної спонгіози, товщина кістковіх 

трабекул на периферії та в центрі дефекту. 

Перед PIXE з зондовим мікроаналізом поверхні кістки визначався якісний розподіл хімічних елементів на поверхні 

кістки методом PIXE-аналізу (Particle Induced X-ray Emission). Метод PIXE грунтується на реєстрації характеристичного 

рентгенівського випромінювання, що виникає при переході електронів на вакантні місця K- і L- оболонок атомів, які 

утворюються під час іонізаційних процесів при бомбардуванні твердого тіла важкими іонами. За допомогою даного методу 

можливе проведення картування поверхні біологічних об'єктів на неорганічні включення та проведення якісного і 

кількісного аналізів хімічних елементів від Na до U. Чутливість апаратури дозволяє реєструвати концентрації до 1-2 рpm 

(10-4%). 

Після отримання інформації про розподіл основних елементів кістки за допомогою PIXE-аналізу проводили 

вивчення морфологічних особливостей регенерату та кількісного вмісту Ca і P за допомогою РЕММА-102 при збільшенні 

від 10 до 2500 разів. Визначення вмісту Ca та P на РЕММА проводили в  3 точках, що попередньо були визначені за 

допомогою PIXE: безпосередньо в дефекті, на поверхні материнської кістки біля регенерату та на відстані 10 мм від 

дефекту. 

Визначення хімічного складу кісток  проводилося методом хіміко-аналітичного аналізу. Зважену кістку висушували 

до постійної ваги   при кімнатній температурі. За різницею у вазі вологої і сухої кістки визначали вміст води. Потім 

висушену тканину спалювали в порцелянових тиглях у муфельній печі при t° 450°С протягом 72 годин. Після  зважування 

попелу вираховувалася загальна кількість мінеральних та органічних речовин на сухий залишок. Отриманий попіл 

розчиняли в конц. соляній та азотній кислотах і доводили бідистильованою водою до 10 мл. На атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115М1 за загальноприйнятою методикою визначали вміст натрію, калію, кальцію, магнію, міді, 

марганцю, цинку, хрому. 

Ми розглянули найбільш важливі та актуальні методи, що використовуються у дослідженнях репаративного 

остеогенезу. 

  


