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Вывод Комбинированное применение γ-облучения и гипоксической газовой смеси носило радиопротектив-
ный характер, выражающийся в тенденции к восстановлению рельефа слизистой оболочки тощей кишки на фоне 
восстановления клеточного метаболизма.  

УДК 577.27:616.97 
Ізмайлова О.В., Шликова О.А., Боброва Н.О. 
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÃÅÍÅÒÈ×ÍÎ¯ ÑÕÈËÜÍÎÑÒ² ÄÎ ÏÎØÈÐÅÍÈÕ ÓÐÎÃÅÍ²ÒÀËÜÍÈÕ ²ÍÔÅÊÖ²É 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава  

Toll-подібні рецептори – група клітинних рецепторів вродженого імунітету, які специфічно розпізнають різні 
мікроорганізми шляхом взаємодії з патогенасоційованими молекулярними паттернами. 

 Метою дослідження було вивчення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів 2 (Arg753Gln) і 4 (Asp299Gly, 
Thr399Ile) у патогенезі поширених урогенітальних інфекцій (хламідіоз, уреаплазмоз, гарднерелльоз, мікоплазмоз, 
трихомоніаз). 

У дослідження було включено 170 практично здорових чоловіків та жінок, жителів Полтавської області, у 
яких не виявлені збудники поширених урогенітальних інфекцій методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та 
156 хворих із діагностованою методом ПЛР урогенітальною інфекцією (хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, гар-
днерельоз, трихомоніаз, наявність декількох інфекцій). Матеріалом для дослідження був зішкріб епітеліальних 
клітин із уретри і цервікального каналу, який отримували за допомогою спеціальних одноразових стерильних уро-
генітальних зондів, а також периферична кров. 

Поліморфізм досліджуваних генів рецепторів визначали за допомогою ПЛР із використанням специфічних 
олігонуклеотидних праймерів. Продукти ампліфікації інкубували із відповідною ендонуклеазою рестрикції. Проду-
кти розщеплення поліморфних ділянок генів методом електрофорезу в 3% агарозному гелі. Гель забарвлювали 
етидіумом бромідом із подальшою візуалізацією результатів в УФ-світлі. 

Отже, аналіз отриманих даних дозволяє висунути припущення про достовірну асоціацію між наявністю му-
тантних алелей генів TLR2 Arg753Gln та TLR4 Thr399Ile і підвищеним ризиком інфікування поширеними урогені-
тальними інфекціями. 

УДК:6.11.41:611.013.085 
Кацай В.В., Шепітько І.В.,Стецук Є.В. 
ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ Á²ËÎ¯ ÏÓËÜÏÈ ÑÅËÅÇ²ÍÊÈ ÙÓÐÀ ÒÀ ËÞÄÈÍÈ 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава  

На сьогоднішній день у науковців постала проблема використання матеріалу для проведення експеримен-
тальних досліджень, особливо при вивченні дії речовин на структурні компоненти органів та систем органів. Для 
цього більш доцільно було б використання тваринного матеріалу, а саме щурів. 

Метою нашого експериментального дослідження було порівняти структурні компоненти селезінки щура та 
людини. 

Робота була проведена на 10 статевозрілих щурах–самцях лінії «Вістар». Після евтаназії тварин, матеріал 
тканин селезінки заключали в парафін, напівтонкі зрізи забарвлювали гематоксилін – еозином. 
Мікрофотографування здійснювали на цифровому микроскопі фірми “Olympus” C 3040-ADU з адаптованими до 
відповідних досліджень програмами. 

Селезінка щура розміщувалась в черевній порожнині мала довгасту форму. Маса становила -  3,4±0,13 г., 
розміри 2,5*0,6*0,3 см. При вивченні напівтонких зрізів нами було встановлено, що селезінка була вкрита сполуч-
нотканинною капсулою, від якої всередину органа проростали перегородки – трабекули. Капсула та трабекули 
мали багато колагенових та еластичними волокон сполучної тканини, пучки  гладкомязових клітин, які як відомо є 
опорно-скоротливим апаратом селезінки.  

Паренхіма селезінки була представлена червоною та білою пульпою. Біла пульпа була утворена 
лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, дендритними та інтердегітуючими клітинами, стромою для яких 
утворювала ретикулярна тканина. Кулясті скупчення названих видів клітин мають назву лімфатичних вузликів 
(фолікулів, тільце Мальпігі) селезінки, діаметр яких в середньому становив 0,10-0,12мм. Даний структурний ком-
понент мав чотири зони: періартеріальну , мантійну, крайову, а також світлий (реактивний , або гермінативний) 
центр. У їхньому складі містилися В-лімфобласти, типові макрофаги, дендритні та ретикулярні клітини.  

Поява реактивних центрів у вузликах є реакцією на антигенну стимуляцію періартеріальна зона, яка була 
представлена скупченням Т-лімфоцитів навколо артерії лімфатичного вузлика, або так званої центральної артерії 
селезінки. Періартеріальна зона збагачена інтердегітуючими антигенпрезентуючими клітинами-макрофагами, 
здатними фіксувати на своїй поверхні комплекси антитіл з антигенами і спричиняти проліферацію та дозрівання 
Т-лімфоцитів. Періартеріальна зона лімфатичних вузлів. Темна мантійна зона була утворена з компактно 
розміщених  малих В-лімфоцитів і незначної кількості Т-лімфоцитів , плазмоцидів, макрофагів. Крайова зона – 
місце переходу білої пульпи у червону-утворена Т і В-лімфоцитами, макрофагами  й оточена синусоїдними 
гемокапілярами. Після дозрівання лімфоцитів відбувається їхній перехід зі світлого центру і пері артеріальної зо-


