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Таким чином, тамоксифен, опосередковано через підвищення експресії HSP70 в умовах ішемії 

мобілізують антиоксидантні ресурси в нейронах, зокрема збільшують рівень глутатіону, який перешкоджає 

нейродеструкцію. 

 

ДИНАМІКА ПАЛІНАЦІЇ ДЕРЕВ РОДУ POPULUS В ЗАПОРІЖЖІ (2015-2018 РОКІВ) 

 

Гуліна О.С., Ємець Т.І. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Вступ. Одним із чинників довкілля, що рік за роком справляє все помітніший вплив на здоров’я 

чутливих до нього верств населення, є пилок алергенних анемофільних рослин, який викликає спалахи 

сезонної алергії у певний період року. Пилок тополі, за даними щодо алергенності, посідає чільне місце у 

аеропаліноспектрі м. Запоріжжя. При зміні погодних умов спалахи та їх інтенсивність змінюється. Важливо 

постійне аеропалінологічне спостереження, щоб своєчасно проводити профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження розвитку алергічних реакцій у населення.  

Мета дослідження. Проаналізувати динаміку палінації рослин роду Populus у м. Запоріжжі та 

встановити тенденції зміни алергогенної ситуації на основі даних, отриманих в процесі проведення 

аероалергенного моніторингу.  

Матеріал і методи. Було використано дані аеробіологічного моніторингу, що проводиться на 

кафедрі медичної біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету з 2006 

року. Пилок збирається волюметричним методом. Отримані щоденні зразки фарбують та аналізують під 

світловим мікроскопом зі збільшенням х400, використовуючи метод дванадцяти вертикальних трансект 

[Малєєва, 2017].  

Отримані результати. За чотири роки спостережень в середньому за рік було визначено  

553 пилкових зерен. Інтенсивність палінації відрізнялась в різні роки. Так в 2015 р. зафіксовано  

608 пилкових зерен. В 2016р. інтенсивність різко зменшилась, зафіксовано лише 97 пилкових зерен.  

В 2017 – 228 пилкових зерен, а в 2018р. інтенсивність палінації значно збільшилась і склала 1279 пилкових 

зерен. Піки палінації припадали на кінець березня та початок і середину квітня. За сезон зазвичай 

спостерігалось 1-2 піки. В 2015 р. максимуми спостерігалися 27.03.15 з кількістю 262 зерен/м3 та 12.04.15 з 

кількістю 111 зерен/м3, в 2016р. максимум зафіксовано 10.03.16 з кількістю 21 зерен/м3, в 2017 р. – 19.04.17 

з кількістю 38 зерен/м3, а в 2018 р. різке збільшення кількості пилка 04.04.18 з кількістю 374 зерен/м3 та 

05.04.18 з кількістю 220 зерен/м3.  

Висновки. Інтенсивність палінації дерев роду Populus в Запоріжжі досягають максимальної кількості 

в атмосферному повітрі в кінці березня та на початку і середині квітня. Найвищою сумарна кількість 

пилкових зерен спостерігалась в 2018 році, а найнижчою – в 2016 році. Така різниця палінації пов’язана з 

різними погодними умовами в ці роки.  

 

RAT MODEL OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE MODULATE ARYL HYDROCARBON  

RECEPTOR EXPRESSION 

 

Zherebiatiev A. S.  

Zaporozhye State Medical University 

 

Background and Aim: The pathogenesis of inflammatory bowel disease is complex and multifactorial. 

Studies have led to the current concept that aryl hydrocarbon receptors have recently emerged as a critical 

physiological regulator of immune responses affecting both innate and adaptive systems. We studied the possibility 

of simvastatin and antagonist of receptors of interleukin-1 for pharmacological correction of colitis in rats with a 

focus on the expression intensity studies of AhR with lymphocytes of colon. 

Materials and Methods. Experiments were carried out on male Wistar rats aged 8 months (body mass 260–285 

g). Rats were divided into four experimental groups: group 1 ― control; group 2 ― rats with oxazolone-induced 

colitis; group 3 ― rats given simvastatin (20 mg/kg, for 5 days, intraperitoneally) ; group 4 ― rats given antagonist 

of receptors of interleukin-1 (3 mg/kg, for 5 days, subcutaneously). The AhR immunopositive lymphocytes were 

determined using an indirect immunofluorescence technique with using a monoclonal rat antibody.  
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Results. We established that development of colitis was not accompanied with the change of amount of  

AhR+ lymphocytes in immunopositive cells. Drug administration during the development of experimental pathology 

was accompanied by changes in the expression of AhR on lymphocytes. 

Conclusions. Simvastatin and antagonist of receptors of interleukin-1 seemed to be beneficial in oxazolone 

-induced colitis rat model through modulate AhR expression with lymphocytes of colon. 

 

ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛІТИН ПРОТОКОВОЇ 

АДЕНОКАРЦИНОМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Кабаченко В.О. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Протокова аденокарцинома підшлункової залози (ПАПЗ) – це злоякісна пухлина підшлункової  

залози, що складає 95 % усіх злоякісних новоутворень підшлункової залози. ПАПЗ є найбільш  

агресивною пухлиною, стійкою до променевої та хіміотерапії, яка відрізняється дуже низьким рівнем 

виживаності хворих.  

До теперішнього часу не встановлений генез ПАПЗ: за стохастичною моделлю ПАПЗ виникає  

при онкогенній мутації дуктальних клітин протокових структур підшлункової залози, за ієрархічною 

моделлю ПАПЗ виникає в ніші нормальних стовбурових клітин залози, в якій, внаслідок онкогенних мутацій, 

з’являються ракові стовбурові клітини, які забезпечують розвиток злоякісної пухлини (Melzer C., von der Ohe 

J., Lehnert H. et al., 2017). Мікроскопічною особливістю ПАПЗ є наявність протокових структур, які 

утворюють ракові клітини, а також рясної десмопластичної строми з канцер-асоційованих  фібробластів, 

макрофагів, імунних клітин, судин та молекул позаклітинного  матриксу (Туманский В.А., Коваленко И.С., 

2019). Нами визначено, що десмопластична строма, як правило, переважає над атиповими структурами 

ПАПЗ. ПАПЗ відрізняється мультифокальним, інфільтративним типом росту, особливо помітним у 

периферійній зоні інвазії  пухлини.   

Одним з механізмів високої агресивності і нечутливості ПАПЗ до сучасних методів комплексного 

лікування є процес епітеліально-мезенхімальної трансформації (ЕМТ) пухлинних клітин. За даними  

S. Wang et al. (2017) через ЕМТ ракові клітини ПАПЗ набувають агресивного мезенхімального фенотипу, 

який забезпечує швидке розповсюдження рухливих трансформованих клітин, а також здатність до міграції 

та метастазування  ракових клітин (Hill B. S. et al., 2017). Є три сигнальних шляхи, які запускають процес 

ЕМТ у ракових клітинах: Wnt-β-катеніновий сигналінг, TGF-β сигналінг та Notch сигналінг. Під впливом 

цитокинів, хемокинів і факторів росту [фактор росту фіброблістів (FGF), епідермальний фактор росту (EGF), 

гепатоцитарний фактор росту (HGF), трансформуючий фактор росту β (TGF-β), кістковий морфогенетичний 

протеїн (ВМР)], які виділяють пухлинні мезенхімальні стовбурові клітини, паракринним шляхом 

активуються ЕМТ-асоційовані транскрипційні фактори (Snail, Slug, Zeb1, Zeb2, Twist1), що пригнічують 

активність генів, які кодують білки клітинної адгезії, десмосом і щільних міжклітинних контактів, а також 

підвищують активність генів, що кодують N-кадгерин, фібронектин і виментин  

(Berger L. et al., 2016). При феномені ЕМТ послаблюються міжклітинні зв’язки та перебудовується 

цитоскелет ракових клітин, що проявляється зниженням експресії Е-кадгерину та порушенням його зв’язку 

з β-катеніном та мікрофіламентами. Водночас змінюється інтегрин-опосередкована адгезія між раковими 

клітинами та міжклітинним матриксом, яка забезпечує рухомість трансформованих ракових клітин.  

З патоморфологічних позицій ЕМТ характеризується зниженням експресії Е-кадгерина, γ-катеніна, 

цитокератинів, ламініна на тлі підвищення експресії трансформованими раковими клітинами маркерів 

мезенхімального фенотипу, таких як N-кадгерин, віментин, фібронектин, гладенько-м’язовий актин α-SMA 

(Lamouille S. et al., 2014). Ознаки ЕМТ найбільш виражені на периферії пухлини у зонах її контакту клітинами 

нормальної тканини підшлункової залози.  

Для прогнозування ступеню агресивності ПАПЗ перспективним є імуногістохімічне визначення в 

трепанобіоптатах пухлини хворих на ПАПЗ частки епітеліально-мезенхімально трансформованих  

ракових клітин серед клітин пухлинної деспоплазтичної строми та виразності ЕМТ на різних етапах 

прогресування ПАПЗ.  
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