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На тему «ВПЛИВ С60 ФУЛЕРЕНІВ НА СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА 

ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ » 

 

Мікроскопічними, гістологічними, та статистичними методами було 

досліджено вплив водорозчинних С60 фулеренів на стан печінки щурів при 

індукованій гепатоцелюлярній карциномі 1,2- диетилнітрозаміном + CCL 4 . 

Дослідження проводили на 32 білих безпородних щурах-самцях з 

початковою масою тіла 120±12 г, яких утримували при природному 

освітленні і температурі повітря +21±2 0С з вільним доступом до їжі 

(гранульований корм для гризунів) та води. 

Дослід тривав 22 тижні. Було сформовано 4 дослідні групи. Першій 

контрольній групі вводили 0,1 мл фізрозчину внутрішньоочеревинно на «0» 

добу, через 2 тижні починали вводити олію 2 рази на тиждень підшкірно та 

фізрозчин щоденно упродовж останніх 7 тижнів досліду починаючи з 16-го 

тижня. Другій групі гепатоцелюлярна карцинома  вводили 1,2- 

диетилнітрозамін  на «0» добу, через 2 тижні починали вводити CCl4 2 рази 

на тиждень протягом 20 тижнів та фізрозчин щоденно упродовж останніх 7 

тижнів досліду починаючи з 16-го тижня. Третій групі ГЦК +5 фторурацил  

вводили 1,2- диетилнітрозамін на «0» добу, через 2 тижні починали вводити 

CCl4 2 рази на тиждень  протягом 20 тижнів та 5ФУ 1 раз на тиждень 

упродовж останніх 7 тижнів досліду починаючи з 16-го тижня. 

Четвертій групі ГЦК + С60 фулерени вводили 1,2- диетилнітрозамін на «0» 

добу, через 2 тижні починали вводити CCl4 2 рази на тиждень протягом 20 

тижнів та C60FAS щоденно упродовж останніх 7 тижнів досліду починаючи з 

16-го тижня. 



           Було підтверджено, що при введенні 1,2- диетилнітрозаміну та 

гепатотоксину у щурів розвивається ураження печінки, яке за 

морфологічними ознаками відповідає гепатоцелюлярній карциномі  людини. 

Також встановлено, що при введені 5 фторурацилу 1 раз на тиждень 

упродовж останніх 7 тижнів досліду починаючи з 16-го тижня, частково 

відновився морфо-функціональний стан печінки. При введенні С60 фулеренів 

також відновився морфо-функціональний стан печінки на мікроскопічному 

та макроскопічному рівні. За ефективністю як лікувалий підхід за ГЦК 

ефекти С60FAS та 5ФУ були співставними, при їхньому порівнянні. 

 

Кваліфікаційна робота викладена на 56 сторінках, ілюстрована 4 

макрофотографіями, 12 мікрофотографіями, 5 гістограмами. Список 

використаних джерел включає 63 робіт вітчизняних та зарубіжних авторів.  
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