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13. ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». 
14. Немає. 
15. Лічман Д.В., Борута Н.В. (0509582691), Тарашевська Ю.Е., Шепітько В.І., 

Стецук Є.В. 
 

Реєстр. № 389/7/20 
 
1. СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЛІПІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ЦИТОПЛАЗМІ 

КОРТИКОСТЕРОЦИТІВ ПУЧКОВОЇ ЗОНИ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ 
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НА НАПІВТОНКИХ ЗРІЗАХ. 

2. НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів 
кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, 
етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряду 
внутрішніх органів», 0119U102925. 

3. Гістологія. 
4. 2+;С. 
5. Деклараційний патент України на корисну модель № 138983. МПК А61D 7/00. 

Спосіб виявлення ліпідних включень у цитоплазмі кортикостероцитів пучкової зони 
кіркової речовини надниркових залоз на напівтонких зрізах / Скотаренко Т.А., 
Шепітько В.І., Лисаченко О.Д., Борута Н.В., Лічман Д.В. – З. № u201906451; заявл. 
10.06.2019; опубл. 10.12.2019. Бюл. № 23. 

6. Немає. 
7. Спосіб виявлення ліпідних включень у цитоплазмі кортикостероцитів пучкової зони 

кіркової речовини наднирникових залоз на напівтонких зрізах, що включає 
фіксацію тканин у 2,5 % розчині глютарового альдегіду, ущільнення в Епон-812 за 
загальноприйнятою методикою, занурення на 10 хвилин в насичений розчин 
гідроокису натрію на абсолютному етанолі та відмивання абсолютним етанолом і 
проведенням через спирти понижуючої концентрації до дистильованої води, який 
відрізняється тим, що зрізи товщиною 1 мкм занурюють у ксилол на 1 хвилину, 
витримку зрізів проводять протягом 1 хвилини у спирті з концентрацією 96°, 
фарбування зрізів здійснюють в ацетоновому Судані, який виготовляють шляхом 
розчинення 0,5 г Судану III у 100 мл суміші 70° спирту та ацетону (50 мл 70° спирту 
+50 мл ацетону) і витримують протягом декількох днів при кімнатній температурі. 
Спосіб відрізняється тим, що судановані зрізи витримують протягом 5 хвилин у 
розчині кварцового гематоксиліну Караци, який виготовляють шляхом розчинення 
у 400 мл дистильованої води (кімнатної температури) 25 г алюмокалієвих квасців, 
0,5 г кристалічного гематоксиліну, 100 мл гліцерину та 0,03 г йодноватокислого 
калію (KJO3) та витримують 2 тижні при кімнатній температурі. 

8. Медичні: дає можливість визначити оранжеве забарвлення цитоплазматичних 
ліпідних включень та базофільне забарвлення ядра та мембрани кортикостероцитів 
пучкової зони кіркової речовини надниркових залоз. Соціальні: дозволяє скоротити 
час проведення методики, вилучити етапи роботи з холодоагентами (азот, гелій, 
водень) та з канцерогенними речовинами, а саме із осмієвою кислотою, і 
рекомендувати його, як специфічний метод при дослідженні кортикостероцитів 
пучкової зони кіркової речовини надниркових залоз. Економічні: скорочення часу 
проведення методики дає змогу швидше визначити ділянки препарату для 
подальшого мікроскопічного дослідження. 

9. 2,5 % розчин глютарового альдегіду, Епон-812, гідроокис натрію, ксилол, спирт з 
концентрацією 96°, дистильована вода, ацетоновий судан, який виготовляють 
шляхом розчинення 0,5 г Судану III у 100 мл суміші 70°спирту та ацетону (50ml 70° 
спирту +50 ml ацетону), розчин кварцового гематоксиліну Караци, який 
виготовляють шляхом розчинення у 400 мл дистильованої води (кімнатної 
температури) 25 г алюмокалієвих  квасців, 0,5 г кристалічного гематоксиліну, 100 
мл гліцерину та 0,03 г йодноватокислого калію (KJOЗ), полістерол. 
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10. Для виявлення ліпідних включень у цитоплазмі кортикостероцитів пучкової зони 
кіркової речовини наднирникових залоз на напівтонких зрізах. 

11. Немає. 
12. Необхідно дотримуватись дозування препаратів. 
13. ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». 
14. Немає. 
15. Скотаренко Т.А., Шепітько В.І., Лисаченко О.Д., Борута Н.В. (0509582691), 

Лічман Д.В. 
 

Реєстр. № 390/7/20 
 
1. СПОСІБ СИМПАТИЧНОГО СЛИНОВИДІЛЕННЯ У ЩУРІВ. 
2. НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів 

кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, 
етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряду 
внутрішніх органів», 0119U102925. 

3. Гістологія. 
4. 2+;С. 
5. Деклараційний патент України на корисну модель № 140132. МПК А61D 7/00. 

Спосіб симпатичного слиновиділення у щурів / Єрошенко Г.А., Тимошенко Ю.В., 
Борута Н.В., Лисаченко О.Д., Лічман Д.В. – З. № u201906826; заявл. 18.06.2019; 
опубл. 10.02.2020. Бюл. № 3. 

6. Немає. 
7. Спосіб симпатичного слиновиділення у щурів, що включає стимуляцію секреторної 

активності великих слинних залоз шляхом внутрішньоартеріального введення 
стимулюючих слиновиділення препаратів, який відрізняється тим, що 
внутрішньоартеріально вводиться розчин адреналіну з розрахунку 0,3 мг/кг. 

8. Медичні: викликає посилення секреції в кінцевих відділах піднижньощелепної 
залози і стимулює юкстацелюлярний транспорт рідини в протоковій системі всіх 
великих слинних залоз щурів. Соціальні: дає змогу дослідити морфофункціональні 
зміни у великих слинних залозах та може стати в нагоді при пошуку нових 
комплексних медикаментозних методів лікування дисфункції слинних залоз. 
Економічні: скорочення часу проведення методики дає змогу швидше визначити 
ділянки препарату для подальшого мікроскопічного дослідження. 

9. Тіопенталовий наркоз (200 мг/кг), адреналін – 3,6 мг, 100 мл ізотонічного розчину, 
канюля. 

10. Для стимуляції секреторної активності великих слинних залоз шляхом 
внутрішньоартеріального введення стимулюючих слиновиділення препаратів, 
згідно з корисною моделлю внутрішньоартеріально вводиться розчин адреналіну з 
розрахунку 0,3 мг/кг. 

11. Немає. 
12. Необхідно дотримуватись дозування препаратів. 
13. ДВНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». 
14. Немає. 
15. Єрошенко Г.А., Тимошенко Ю.В., Борута Н.В. (0509582691), Лисаченко О.Д., 

Лічман Д.В. 

 

Реєстр. № 391/7/20 

 

1. СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СУДИННОГО РУСЛА СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

БІЛИХ ЩУРІВ. 

2. НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів 

кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, 

етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряду 

внутрішніх органів», 0119U102925. 


