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АНОТАЦІЯ 

Галунко Г. М. Морфологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опіко-

вої хвороби та їх корекція інфузійними розчинами (експериментальне дослі-

дження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спе-

ціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. – Вінницький націо-

нальний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Державний 

вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Експериментальне дослідження дії інфузійних препаратів лактопроте-

їну з сорбітолом та HAES-LX-5 % на структуру клубової кишки в пізні тер-

міни (через 14, 21 та 30 діб) після опікового ураження шкіри були виконані 

на 147 лабораторних білих щурах-самцях масою 150-160 г, отриманих із ві-

варію ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України». Тварин 

утримували в науково-експериментальній клініці Вінницького національно-

го медичного університету ім. М. І. Пирогова на стандартному харчовому 

раціоні, у вільному доступі до води і їжі. Температура в приміщенні, де пе-

ребували тварини, не преревищувала 24-25 °С. 

Щури були розподілені на 7 груп, у яких попередньо, в умовах про-

пофолового наркозу 60 мг/кг внутрішньо, проводили катетеризацію стегно-

вої вени та депіляцію бічних поверхонь тулуба. 

1 група – інтактні щури (проведена лише катетеризація та бриття боко-

вих поверхонь тулуба). 2, 3, 4 групи – щури без термічної травми, яким 1 раз 

на добу впродовж перших 7 діб проводили внутрішньовенну інфузію 0,9 % 

розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% у дозі 10 мл на 

кг. 

У 5, 6, та 7 групах піддосліднимтакож проводили 1 раз на добу перші 

7 діб інфузію 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-
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5% у дозі 10 мл на кг після опіку шкіри. Загальна площа ураження станови-

ла 21-23 % поверхні тіла тварин. 

Евтаназію щурів проводили після пропофолового наркозу (60 мг на кг 

в/в) шляхом декапітації. Зміни морфологічної структури стінки клубової 

кишки вивчали через 14, 21 та 30 діб від початку експерименту. 

Проведені гістологічні дослідження стінки клубової кишки (препара-

ти забарвлювали гематоксиліном та еозином) та електронномікроскопічні й 

цитофлюорометричні (методом проточної ДНК-цитометрії) дослідження 

слизової оболонки тонкої кишки. 

Циклічний аналіз клітин на багатофункціональному науково-

дослідному проточному цитометрі «Partec PAS» виконувався засобами про-

грамного забезпечення FloMax (Partec, Німеччина) у повній цифровій від-

повідності згідно математичної моделі, де визначались: G0G1 – відсоткове 

співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин клітинного циклу (вміст 

ДНК = 2c); S – відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин 

клітинного циклу (вміст ДНК > 2c та < 4c.); G2 + M – відсоткове  співвід-

ношення фази G2 + M до всіх клітин клітинного циклу (ДНК = 4c); IP – ін-

декс проліферації, який визначався за сумою показників S + G2 + M; BP – 

блок проліферації, який оцінювався за співвідношенням S / (G2 + M) (збі-

льшення числа клітин у фазі G2 + M за низьких значень S-фази свідчить про 

затримку проліферації в стадії G2 + M). Визначення фрагментації ДНК 

(апоптоз) виконано шляхом виділення SUB-G0G1 ділянки на ДНК-гістогра-

мах – RN2 перед піком G0G1, яка вказує на ядра клітин із вмістом ДНК < 2c. 

Статистична обробка цитофлюорометричних результатів дослідження 

виконана в ліцензійному пакеті «STATISTICA 5,5» з використанням непа-

раметричних методів оцінки. 

Встановлено, що у щурів без опіку шкіри, яким перші сім діб вводи-

ли 0,9 % розчин NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %, че-

рез 14, 21 і 30 діб експерименту на світлооптичному й ультраструктурному 
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рівнях дослідження структура стінки тонкої кишки й ультраструктурні 

компоненти її слизової оболонки подібні до інтактних тварин. Під час вве-

дення лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % відзначається лише 

повнокрів'я кровоносних судин, крайове стояння й підвищена адгезія лей-

коцитів до ендотеліоцитів у посткапілярних венулах, а також інфільтрація 

лейкоцитів у периваскулярних просторах, більш виражена за використання 

розчину лактопротеіну з сорбітолом. 

У щурів після термічної травми шкіри, яким попередньо перших сім 

діб вводили 0,9 % розчин NaCl, встановлено, що максимально виражені 

дистрофічні й деструктивні зміни в стінці тонкої кишки спостерігаються 

через 14 діб експерименту, і поступово зменшуються. Однак, навіть через 

30 діб зберігаються ділянки деформації та поліморфізму кишкових ворси-

нок, прояви дистрофії та некрозу стовпчастих епітеліоцитів, повнокрів’я 

судин гемомікроциркуляторного русла зі сладжем еритроцитів у просвітах 

капілярів, звуження просвітів артеріол і набряк сполучної тканини. За умови 

введення інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

під час гістологічного дослідження в усі терміни спостереження після опі-

кової травми шкіри некробіотичні та дистрофічні зміни в стінці судин кро-

воносного мікроциркуляторного русла, ентероцитах кишкових ворсинок та 

крипт, а також лейкоцитарна інфільтрація менше виражені, ніж у щурів, 

яким після опіку шкіри вводили 0,9 % розчин NaCl. 

На ультраструктурному рівні в слизовій оболонці тонкої кишки після 

термічної травми шкіри за попереднього введення 0,9 % розчину NaCl вста-

новлено, що на фоні розладів структур мікроциркуляторного русла у відда-

лені терміни досліду виявляються значні зміни клітин епітеліальної пласти-

нки й структурних компонентів власної пластинки (більше виражено через 

14 та 21 добу), а в умовах попереднього застосування лактопротеїну з сор-

бітолом або HAES-LX-5 % вже через 14 діб досліду на фоні покращення 

ультраструктури гемокапілярів виявляється менший ступінь деструкції й 
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оновлення клітин епітеліальної пластинки. Максимальна ефективність ін-

фузійних розчинів проявляється через 21 і 30 діб експерименту, коли відбу-

вається відносна нормалізація структурних компонентів епітеліальної і вла-

сної пластинок слизової оболонки. 

Під час аналізу показників клітинного циклу й фрагментації ДНК клітин 

слизової оболонки тонкої кишки вперше встановлено, що всі інфузійні розчини 

не змінюють показники інтервалу SUB-G0G1, S-фази, фаз G0G1 та G2+M клі-

тин слизової оболонки в щурів без опікової травми шкіри через 14, 21 та 30 діб 

спостереження. Отримані результати вказують на існування значної резервної 

групи клітин слизової оболонки тонкої кишки. 

Через 14 діб після опікової травми шкіри на фоні використання 0,9 % ро-

зчину NaCl вперше встановлені менші зниження показників S-фази й блоку 

проліферації, ніж у групі без опіку; через 21 добу практично відновлюється рі-

вень показника S-фази, а інтервал SUB-G0G1 – перевищує значення, отримані в 

групі без опіку шкіри; через 30 діб показники фази G2+M та індексу проліфера-

ції підвищені, а блоку проліферації й фази G0G1 – знижені, що вказує на збере-

ження дисбалансу в клітинному циклі клітин слизової оболонки тонкої кишки. 

Під час застосування розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

через 14 і 21 добу після опіку шкіри показники S-фази й індексу проліферації 

збільшені, ніж у групи опік + 0,9 % розчин NaCl; через 21 добу показник інтер-

валу SUB-G0G1 в обох групах нижчий, ніж у групі опік + 0,9 % розчин NaCl; 

через 30 діб за використання HAES-LX-5 % всі показники клітинного циклу не 

мають достовірних або тенденцій відмінностей, як у групі без опікового ушко-

дження, а за використання лактопротеїну з сорбітолом – показники фази G0G1 

та блоку проліферації залишаються нижчими, як аналогічні в щурів без опіку 

шкіри. 

Ключові слова: тонка кишка, шури, термічний опік шкіри, інфузійні 

розчини, мікро- і ультраструктурні зміни, показники клітинного циклу й 

фрагментації ДНК. 
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ANNOTATION 

Galunko G.M. Morphological changes in the small intestine in the late stag-

es of burn disease and their correction by infusion solutions (experimental study). 

– Qualifying scientific work on the manuscript rights. 

Dissertation for the candidate degree of medicine by specialty 14.03.09 – 

histology, cytology, embryology. – Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical 

University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk National Medi-

cal University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

An experimental study of the effect of infusion drugs lactoprotein with 

sorbitol and HAES-LX-5 % on the structure of the ileum in later periods (14, 21 

and 30 days) after burn skin lesions were performed on 147 laboratory white rats, 

males weighing 150-160 g received from the vivarium of the State University 

"Institute of Pharmacology and Toxicology of the Academy of Medical Sciences 

of Ukraine". The animals were kept at the scientific-experimental clinic of the 

Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University on a standard diet, with 

free access to water and food. The temperature in the room where the animals 

were kept was 24-25 °C. 

The rats were divided into 7 groups, which previously, under the condi-

tions of propofol anesthesia 60 mg/kg internally, catheterization of the femoral 

vein and depilation of the lateral surfaces of the trunk were performed. 

Group 1 - intact rats (only catheterization and shaving of the lateral surfac-

es of the body are performed). 2, 3, 4 groups - rats without thermal trauma, which 

once a day for the first 7 days were administered intravenous infusion of 0.9 % 

solution of NaCl, lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5 % in a dose of 10 

ml per kg. 

In groups 5, 6, and 7, rats were also given once a day with the first 7 days 

of infusion of 0.9 % NaCl, lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5 % at a 

dose of 10 ml per kg after skin burn. The total area of lesions was 21-23% of the 

body surface of rats. 
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Euthanasia of rats was performed after propofol anesthesia (60 mg/kg i/v) 

by decapitation. Changes in the morphological structure of the ileum wall were 

studied after 14, 21, and 30 days after beginning of the experiment. 

The histological studies of the ileum wall were performed (preparations 

were stained with H&E stain) and electron microscopic and cytofluorometric (by 

flow-through DNA cytometry) for mucosal examination of the small intestine. 

Cellular analysis of the cells at the multifunctional flow-through flow cy-

tometer «Partec PAS» was performed by the FloMax software (Partec, Germany) 

in full numeric matching according to the mathematical model, which deter-

mined: G0G1 - percentage ratio of G0G1 phase cells to all cells of the cell cycle 

(DNA content = 2c); S - percentage ratio of the phase of DNA synthesis to all 

cells of the cell cycle (DNA content > 2c and <4c.); G2 + M - percentage ratio of 

the G2 + M phase to all cells of the cell cycle (DNA = 4c); IP - the index of pro-

liferation, which was determined by the sum of the indices S + G2 + M; BP is a 

block of proliferation that was evaluated by the ratio S/(G2 + M) (an increase in 

the number of cells in the G2 + M phase at low values of the S-phase indicates a 

delay in proliferation in the G2 + M stage). Determination of DNA fragmentation 

(apoptosis) is accomplished by isolating the SUB-G0G1 site on the DNA- histo-

gram - RN2 before the peak G0G1, which indicates the cell nuclei containing the 

DNA < 2c. 

Statistical processing of cytofluorometric results of the study was per-

formed in the license package "STATISTICA 5.5" using nonparametric estima-

tion methods. 

It was found that in rats without skin burns, which injected a 0.9 % solu-

tion of NaCl, lactoprotein with sorbitol or HAES-LX-5 % into the first seven 

days, in 14, 21 and 30 days of the experiment at the optical-optical and 

ultrastructural levels of the study, the structure of the walls of the small intestine 

and ultrastructure components of its mucous membrane are similar to intact ani-

mals. When inserting lactoprotein with sorbitol or HAES-LX-5 %, only plaque 
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blood vessels of the blood, marginal standing and increased adhesion of leuko-

cytes to endothelial cells in postcapileviral venules, as well as infiltration of leu-

kocytes in perivascular spaces, are more pronounced when using the solution of 

lactoprotein from sorbitol. 

In rats after a thermal injury of the skin, which was injected 0.9 % NaCl 

solution for the first seven days, it was found that the most pronounced dys-

trophic and destructive changes in the small intestine wall are observed after 14 

days of the experiment, which gradually decrease. However, even after 30 days 

there are areas of deformation and polymorphism of the intestinal villi, 

manifestations of dystrophy and necrosis of columnar epitheliocytes, hyperemia 

of the vessels of microcirculatory bed with red blood cells in the lumen of the 

capillaries, narrowing of the lumen of the arterioles and swelling of the 

connective tissue. When administering infusion solutions lactoprotein with sorbitol 

or HAES-LX-5 % in a histological study at all time periods after the burn injury 

of the skin, necrobiotic and dystrophic changes in the wall of blood vessels of the 

circulatory microcirculatory bed, enterocytes of the intestinal villi and crypt, and 

leukocytic infiltration are less pronounced than in rats which was injected 0.9 % 

NaCl solution after burning the skin. 

At ultrastructural level in the mucous membrane of the small intestine after 

thermal trauma of the skin with the previous administration of 0.9 % NaCl solu-

tion it was found that in the background of disorders of microcirculatory channel 

structures in the long term of the experiment, significant changes in the epithelial 

plate cells and structural components of the own plate (more pronounced through 

14 and 21 days), and under the conditions of prior use of lactoprotein with sorbi-

tol or HAES-LX-5 % after 14 days of experiment against the background of im-

provement of the ultrastructure of hemocapillaries, a lesser degree of destruction 

and renewal of cells of the epithelial plate. The maximum effectiveness of infu-

sion solutions is manifested after 21 and 30 days of the experiment, when there is 

a relative normalization of the structural components of the epithelial and the own  
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plate of the mucous membrane. 

In the analysis of cell cycle and fragmentation of DNA of mucosal cells of 

the small intestine it was first established that all infusion solutions do not change 

the parameters of the interval of SUB-G0G1, S-phase, G0G1 and G2 + M phases 

of the mucosal cells in rats without burning skin injury in 14, 21 and 30 days of 

observation. The obtained results indicate the existence of a large reserve group 

of mucous membranes of the small intestine. 

14 days after the burn injury of the skin in the background of using 0.9 % 

NaCl solution, for the first time, lower decreases in S-phase and proliferation pa-

rameters were established than in the non-burning group; after 21 days, the level 

of the S-phase is almost restored, and the interval SUB-G0G1 - exceeds the value 

obtained in the group without burning the skin; after 30 days, the G2 + M and the 

proliferation index are elevated, while the proliferation and G0G1 phases are re-

duced, indicating a preservation of the imbalance in the cell cycle of the mucosal 

cells of the small intestine. When using lactoprotein with sorbitol solutions or 

HAES-LX-5 % after 14 and 21 days after burning the skin, the S-phase and the 

proliferation index increased compared with the burn group + 0.9 % NaCl solu-

tion; after 21 days, the indicator of the interval SUB-G0G1 in both groups is low-

er than in the burn group + 0.9 % NaCl solution; after 30 days, using HAES-LX-

5 %, all cell cycle indices have no significant or trendy differences compared to 

those in the non-burning group, and when using lactoprotein with sorbitol, the pa-

rameters of the G0G1 phase and the block of proliferation remain lower than 

those of the same indicator in rats without skin burns. 

Кey words: small intestine, rats, thermal burns of the skin, infusion solu-

tions, micro and ultrastructural changes, cell cycle and DNA fragmentation. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Актуальною й важливою проблемою в структурі як 

дорослого, так і дитячого травматизму є термічні опіки [131, 212, 234, 285]. 

Незважаючи на те, що вісцеральні порушення в переважній більшості випад-

ків опікової хвороби є вторинними, вони значною мірою визначають перебіг 

і результат цього захворювання [70, 142, 171, 256]. Клінічна ситуація, певною 

мірою, ускладнюється багатоманіттям патогенетичних механізмів, що лежать 

в основі розвитку, перебігу ендогенної інтоксикації як найчастішого наслідку 

опіків [69, 82, 175, 194, 209, 220, 283]. Це зумовлює пошук нових напрямків 

лікування опікової інтоксикації, з використанням її моделювання на лабора-

торних тваринах, що дозволяє врахувати анатомо-фізіологічні особливості та 

етіологію отримання термічної травми [96, 261]. 

У патогенезі гострої опікової токсемії провідним є синдром інтоксика-

ції [47, 161, 271, 272, 278], важлива складова якого - ендогенна інтоксикація, 

зумовлена кишковою мікрофлорою та токсичними метаболітами. Окрім ток-

сичних факторів, на формування інтоксикаційного синдрому та його клініч-

них проявів здійснюють вплив водно-електролітні та осмотичні розлади [97, 

202, 234]. 

Результати проведених патоморфологічних і патогістологічних дослі-

джень у стадії ранньої токсемії показали, що хід патологічного процесу в епі-

телії та нервовому апараті тонкої кишки поєднується із розвитком компенса-

торно-пристосувальних реакцій, що перебігають більше за типом максима-

льного напруження, ніж активації [194, 207, 236]. 

Стратегія й тактика лікування наслідків опікової інтоксикації належать 

до числа складних і до кінця не вирішених проблем комбустіології. Детальне 

і поглиблене дослідження макро- і мікроскопічної анатомії, цитологічних 

особливостей стінки тонкої кишки під час опіків на сучасному рівні дозво-
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ляє, певною мірою, науково обґрунтовано вести корекцію ендогенної інток-

сикації й раціонально використовувати зазначені препарати в лікуванні хво-

рих із термічними травмами з обов’язковим урахуванням морфологічних за-

кономірностей органа [24, 106, 107, 193]. 

Стандартна інфузійно-трансфузійна терапія не завжди суттєво знижує 

рівень інтоксикації, а екстракорпоральна детоксикація є технічно складною 

процедурою, що часто дає тимчасовий ефект [25, 233, 253, 259]. Разом із тим, 

боротьба з ендотоксемією, інфекцією опікових ран, стимуляція процесів ре-

генерації залишається однією з найбільш актуальних проблем комбустіології 

[69, 153, 283]. 

Доведено, що комбіновані розчини, здатні впливати на різноманітні 

ланки патологічного процесу, мають більший пріоритет проти монопрепара-

тів,тому в сучасній медицині складовою дезінтоксикаційних заходів більш 

поширене використання багатокомпонентних та поліфункціональних препа-

ратів [100, 141, 211, 234, 245, 252]. 

Так, застосування лактопротеїну з сорбітолом (ЛПС) виробництва ЗАТ 

«Біофарма» є ефективним засобом як для профілактики опікового шоку, так і 

в першій стадії його розвитку. Препарат покращує умови мікроциркуляції, 

гемодилюції та гемодинаміки в опікових хворих у стані шоку. Препарат 

HAES-LX-5 %, окрім збільшення об'єму плазми приблизно на 100 % від 

введеного об'єму, стимулює зв'язування й утримування води у внутрішньо-

судинному просторі, що зумовлює зменшення набряку тканин [51, 53, 102, 

167, 168, 247]. 

Останніми роками з’явилися дослідження ефективності й доцільності 

застосування ЛПС і HAES-LX-5 % для лікування опіків та їхніх наслідків на 

моделях у тварин з урахуванням морфологічних змін різних органів та 

систем організму [13, 19, 20, 61, 75, 81, 83, 164, 228]. 

Проте відсутні дані, які б торкалися комплексного дослідження гісто-

логічних, ультраструктурних та цитологічних змін у тонкій кишці за умов те-
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рмічного ураження різного ступеня важкості та їхньої корекції інфузійними 

розчинами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисе-

ртації затверджена вченою радою медичних факультетів №1 та №2 Вінниць-

кого національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України 

(протокол №8 від 7 червня 2012 року) та ПК МОЗ і НАМН України «Морфо-

логія людини» (протокол № 11 від 3 листопада 2015 року). Робота 

зареєстрована як ініціативна наукова тематика, що виконується у Вінниць-

кому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова «Морфологі-

чні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби та їх корекція інфу-

зійними розчинами (експериментальне дослідження)» (№ державної 

реєстрації: 0117U003723). 

Мета дослідження. Встановлення особливостей морфологічних змін 

структурних елементів стінки клубової кишки щурів-самців через 14, 21 і 

30 діб після термічних опіків шкіри ІІ 
АБ

 ступеня та їхня корекція інфузій-

ними розчинами. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні за-

вдання: 

1. Вивчити гістологічні та ультраструктурні зміни стінки клубової ки-

шки через 14, 21 і 30 діб у щурів, яким протягом перших семи діб проводили 

інфузію 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або НАЕS-LX-5 %. 

2. Визначити морфологічні зміни стінки тонкої кишки щурів через 14, 

21 і 30 діб після опікової травми шкіри та корекції опікової хвороби 0,9 % 

розчином NaCl, лактопротеїном з сорбітолом або НАЕS-LX-5 %. 

3. Вивчити ультраструктурні зміни в стінці тонкої кишки щурів через 

14, 21 і 30 діб після опікової травми шкіри та корекції опікової хвороби 0,9 % 

розчином NaCl, лактопротеїном з сорбітолом або НАЕS-LX-5 %. 

4. Визначити показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клі-

тин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 і 30 діб за інфузії 0,9 % ро-
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зчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %. 

5. Вивчити показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин 

слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 і 30 діб після опіку шкіри та 

корекції опікової хвороби 0,9 % розчином NaCl, лактопротеїном з сорбіто-

лом та НАЕS-LX-5 %. 

Об’єкт дослідження – морфогенез пошкодження й компенсаторно-

пристосувальних змін стінки тонкої кишки в динаміці після опіку шкіри й 

корекції його наслідків інфузійними розчинами. 

Предмет дослідження – морфологічні зміни стінки тонкої кишки щу-

рів-самців через 14, 21 і 30 діб після опіків шкіри та за умови застосування 

0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або НАЕS-LX-5 %. 

Методи дослідження: гістологічний – для дослідження мікрострукту-

ри складових елементів стінки тонкої кишки; електронномікроскопічний – 

для вивчення ультраструктурних змін складових структурних елементів 

тонкої кишки; цитометричні – для оцінки клітинного циклу та фрагментації 

ДНК в клітинах тонкої кишки; біохімічні – для оцінки рівня інтоксикації й 

ступеня важкості опікового шоку; математичної статистики – для оцінки до-

стовірності розбіжностей результатів проточної цитометрії між різними гру-

пами порівняння. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на підставі комплек-

сного використання сучасних гістологічних, електронномікроскопічних та 

цитометричних досліджень доповнені й розширені уявлення про мікро- й 

ультраструктурні зміни в стінці тонкої кишки щурів у віддалений період піс-

ля термічної травми шкіри ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла й 

встановлені структурні особливості корекції цих змін за попереднього вико-

ристання інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %. 

Встановлено, що в щурів без опіку шкіри під час попереднього введен-

ня розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % через 14, 21 і 30 

діб експерименту спостерігається лише повнокрів'я кровоносних судин, кра-



21 
 

йове стояння й підвищена адгезія лейкоцитів до ендотеліоцитів у посткапіля-

рних венулах, а також інфільтрація лейкоцитів у периваскулярних просторах, 

яка більше виражена за використання розчину лактопротеїну з сорбітолом. 

Доведено як на світлооптичному, так і на ультраструктурному рівнях 

прояви деструктивних та дистрофічних змін у стінці тонкої кишки в пізні те-

рміни після опіку шкіри (перш за все в гемомікроциркуляторному руслі, а 

також клітинах епітеліальної пластинки і структурних компонентах власної 

пластинки слизової оболонки), які свідчать про порушення процесу присті-

нкового травлення й всмоктування, в умовах застосування інфузійних роз-

чинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % значно зменшуються 

вже через 14 діб досліду. Максимальна ефективність інфузійних розчинів 

спостерігається через 21 і 30 діб після опіку шкіри. Застосування лактопро-

теїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % сприяє покращенню структури мікро-

циркуляторного русла, активації регенераторних процесів та відносній нор-

малізації структурних компонентів епітеліальної й власної пластинок сли-

зової оболонки. 

Уперше встановлено особливості клітинного циклу й фрагментації 

ДНК у клітинах слизової оболонки тонкої кишки щурів через 14, 21 і 30 діб 

після опіку шкіри за умов попередньої інфузії 0,9 % розчину NaCl, лактопро-

теїну з сорбітолом або НАES-LX-5 %. На фоні попереднього використання 

0,9 % розчину NaCl через 14 діб встановлено зниження показників S-фази 

та блоку проліферації; через 21 добу – зростають показники S-фази до рівня 

показників у щурів без опіку шкіри й інтервалу SUB-G0G1, що перевищу-

вали аналогічні в групі без опіку шкіри; через 30 діб – показники фази 

G2+M та індексу проліферації підвищені, а блоку проліферації і фази G0G1 

знижені, що вказує на збереження дисбалансу в клітинному циклі. Застосу-

вання розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % на фоні опіку 

шкіри позитивно впливає на показники клітинного циклу клітин слизової 

оболонки тонкої кишки: через 14 діб показники S-фази й індексу проліфе-
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рації збільшені проти аналогічних у групі опік + 0,9 % розчин NaCl; через 

21 добу – показники S-фази й індексу проліферації в обох групах суттєво 

вищі, а показники інтервалу SUB-G0G1 в обох групах нижчі від аналогіч-

них показників у групі опік + 0,9 % розчин NaCl; через 30 діб – у групі опік 

+ HAES-LX-5 % всі показники клітинного циклу не мають достовірних або 

тенденцій відмінностей, якщо порівнювати з показниками в групі без опіко-

вї травми, а за використання лактопротеїну з сорбітолом показники фази 

G0G1 та блоку проліферації нижчі, ніж у щурів без опіку шкіри. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані в 

ході виконання дисертаційного дослідження тонкої кишки у віддалений тер-

мін після опікової травми шкіри, указують на ряд суттєвих негативних із 

прогностичних позицій гістологічних, електронномікроскопічних і цитомет-

ричних змін деструктивно-дистрофічного характеру в стінці тонкої кишки, 

які потребують своєчасного застосування лікувальних заходів. Використання 

інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % позитив-

но впливає на процеси відновлення в тонкій кишці після опікового ураження 

шкіри, що визначає їх вагому перспективність з точки зору подальшого мож-

ливого застосування в лікуванні опікової хвороби після клінічної апробації. 

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень вико-

ристовуються в лекційних курсах та в ході проведення практичних занять на 

кафедрах гістології (затв. 15 січня 2017 р.), анатомії людини (затв. 1 червня 

2017 р.) та патологічної анатомії, судової медицини та права (затв. 26 січня 

2017 р.) Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пи-

рогова, кафедр гістології та ембріології (затв. 12 січня 2017 р.) й анатомії лю-

дини (затв. 1 листопада 2017 р.) Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця, кафедр гістології, цитології та ембріології (затв. 1 грудня 

2017 р.) та нормальної анатомії (затв. 19 жовтня 2017 р.) Львівського націо-

нального медичного університету імені Данила Галицького, кафедр гістоло-

гії, цитології та ембріології (затв. 10 лютого 2017 р.) ДВНЗ «Івано-
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Франківський національний медичний університет» та ВДНЗ України «Укра-

їнська медична стоматологічна академія» (затв. 5 грудня 2017 р.), кафедри 

гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-

верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 12 січня 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автор брала участь у постановці експе-

рименту та заборі матеріалу. Дисертантом самостійно проведена проводка 

матеріалу для гістологічного й електронномікроскопічного дослідження, а 

також виготовлення гістологічних препаратів із наступним їх описом. Авто-

ром самостійно проведено інформаційний пошук, аналіз джерел наукової лі-

тератури, статистичну обробку отриманих результатів, описані глави власних 

досліджень дисертаційної роботи. Разом із науковим керівником проведено 

аналіз результатів дослідження та сформульовані висновки. Електронномікро-

скопічні дослідження виконані за консультативною допомогою д.біол.н., 

проф. К. С. Волкова (кафедра гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільсь-

кий державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-

ни»). Проточна цитометрія виконана за консультативною допомогою 

к.мед.н., ст.н.с. І. Л. Черешнюка (Науково-дослідний центр Вінницького на-

ціонального медичного університету ім. М. І. Пирогова). Біохімічні дослі-

дження виконані за консультативною допомогою д.мед.н., проф. Волощук Н.І. 

(кафедра фармакології Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова). У публікаціях, що вийшли в співавторстві з науковим ке-

рівником та колегами, автору належать основні ідеї та розробки стосовно 

змін структурних елементів стінки тонкої кишки щурів через 14, 21 і 30 діб 

після опіків шкіри та їх корекції за умов застосування 0,9 % розчину NaCl, 

лактопротеїну з сорбітолом або НАЕS-LX-5%, а також застосування цих ро-

зчинів в інтактних тварин. Частина результатів, що стосуються змін рівня 

ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри 

та її корекції інфузійними розчинами, отримана спільно з групою виконавців 

планової наукової роботи Науково-дослідного центру Вінницького націона-
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льного медичного університету ім. М. І. Пирогова «Структурні зміни в леге-

нях в умовах ендогенної інтоксикації, що викликана опіком шкіри, та її коре-

кції вітчизняними інфузійними препаратами лактопротеїном з сорбітолом та 

HAES-LX-5 % (експериментальне дослідження)» (№ державної реєстрації: 

0112U004187), є сумісними з співавторами наукової статті [55] Дзевульської 

І. В., Ковальчука О. І., Черкасова Е. В., Макарової О. І., Очеретнюк А. О. та 

Семененко О. М. і також була використана в їхніх докторських і кандидатсь-

ких дисертаціях (Дзевульська І. В. Морфологічні особливості кіркової речо-

вини надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкі-

ри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів 

[Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Дзевульська Ірина Вікторівна ; На-

ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 389 

арк. :6 табл.; Ковальчук О. І. Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів 

при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфу-

зії комбінованих гіперосмолярних розчинів [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 

14.03.01 / Ковальчук Олександр Іванович ; Національний медичний універ-

ситет імені О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 353 арк. : 12 табл.; Черка-

сов Е. В. Структурні зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хво-

роби [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / Черкасов Ельдар Іванович ; 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Івано-

Франківськ, 2016. – 412 арк. : 18 табл.; Макарова О. І. Морфологічні зміни в 

легенях щурів у віддалений період після опіку шкіри та за умов його корек-

ції комплексними інфузійними препаратами [Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 

14.03.09 / Макарова Ольга Ігорівна ; Вінницький національний медичний 

університет ім. М. І. Пирогова. – Київ, 2015. – 204 арк. : 9 табл.; Очерет-

нюк А. О. Експериментальне обгрунтування корекції колоїдно-гіперосмо-

лярним розчином HAES-LX-5% функціонального стану легень в умовах 

опікового шоку [Текст] : дис. ... к-та фармац. наук : 14.03.05 / Очеретнюк 

Анна Олександрівна; Вінницький національний медичний університет 
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ім. М. І. Пирогова. – Харків, 2016. – 185 арк. : 25 табл.; Семененко О. М. 

Вплив НАЕS-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадика-

льного окислення в нирках в ранній період опікової хвороби [Текст] : дис. ... 

к-та мед. наук : 14.03.05 / Семененко Оксана  Миколаївна; Вінницький наці-

ональний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – Київ , 2016. – 184 арк. : 

20 табл.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладені та обговорені на науково-практичній конференції «Актуа-

льні проблеми сучасної патоморфології» (Київ, 2012); IX Конгресі Асоціації 

патологів України «Актуальні проблеми сучасної патології» (Луганськ, 

2013); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інтернаціо-

налізація вищої медичної освіти. Науково-методичні засади освіти іноземних 

громадян у вищих медичних закладах» (Полтава, 2013); V Міжнародній нау-

ково-практичній конференції молодих вчених (Вінниця, 2014); науковій 

конференції студентів-медиків із міжнародною участю «Вопросы современ-

ной медицинской науки» (Самарканд, 2015); ІІ Науково-практичній конфе-

ренції «Природничі читання» (Чернівці, 2015); науково-практичній конфере-

нції «Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології» (Запо-

ріжжя, 2015); ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих 

вчених «Перший крок в науку - 2016» (Вінниця, 2016); науково-практичній 

конференції «Прикладні аспекти морфології, присвяченої пам’яті професорів-

морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й., Шапарен-

ка П.П., Жученка С.П.» (Вінниця, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(Львів, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць 

(6 самостійних), з яких 8 статей у наукових фахових виданнях України (з них 

6 входять до переліку міжнародних наукометричних баз, серед яких 2 статті 

в базі Web of Science). 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мо-

вою на 216 сторінках машинописного тексту, і складається з анотації, змісту, 

переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, всту-

пу, огляду літератури, загальної методики й основних методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослі-

дження, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основно-

го тексту дисертації складає 141 сторінки друкованого тексту. Робота ілюс-

трована 66 рисунками та 4 таблицями. Список використаних джерел міс-

тить 296 найменувань, із них 183 викладені кирилицею й 113 - латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН, 

КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ У 

ТОНКІЙ КИШЦІ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ 

ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЮ ІНФУЗІЙНИМИ 

РОЗЧИНАМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Патоморфологічні та компенсаторні перебудови в тонкій кишці 

внаслідок впливу різних факторів ендогенної інтоксикації 

 

 

У клінічній токсикології поняття ендогенної інтоксикації тривалий час 

асоціювали, в основному, з токсичним ураженням нирок і печінки як важли-

вих складових частин системи природної детоксикації організму. Відповідно, 

вивчення спрямованості та характеру морфологічних перетворень під впли-

вом різних несприятливих ендогенних чинників саме в цих органах було 

предметом дослідження в багатьох роботах попередніх років [141, 199, 225]. 

Ендотоксикоз, особливо на ранніх його стадіях, може розвиватися і без 

помітних порушень функції і структури печінки й нирок. Проте, у відповідь 

на різні патологічні стани та захворювання в організмі тонка кишка однією з 

перших реагує морфо-функціональними змінами [195, 210, 273, 275, 290]. 

Ворсинки, складки, крипти та мікроворсинки здатні збільшувати площу сли-

зової тонкої кишки приблизно в 500 разів, площа її активної поверхні та мік-

роциркуляторних судин, які можуть безпосередньо контактувати із продук-

тами порушеного обміну речовин, метаболітами, деструктивними клітинни-

ми і тканинними структурами, зруйнованими білковими молекулами, стано-

вить приблизно 250-300м
2
 [1, 200, 279]. 

Токсемія є основною ланкою патогенезу синдрому ендогенної інтокси- 
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кації, що характеризує важкість та глибину морфо-функціональних уражень 

тонкої кишки [187, 208, 243, 287]. Власне, у кожному конкретному випадку 

можна виділити «первинні» й «вторинні» ендотоксини. Так, під час терміч-

ної травми, синдрому тривалого роздавлювання, облітеруючих судинних за-

хворюваннь «первинними» є продукти деградації білків, «вторинними» – 

продукти природного метаболізму, що накопичуються в організмі внаслідок 

порушення функцій екскреції та природної детоксикації [203]. Варто зазна-

чити, що тканинна гіпоксія тонкої кишки зумовлена ендотоксемією, яка 

впливає на тонус периферичних судин, реологічні властивості крові, кінети-

ку й механіку формених елементів крові [218,269, 270, 271]. 

Згідно з даними дослідження В.С. Новікова [120], апоптоз у фізіологіч-

них умовах урівноважує процеси новоутворення клітин (підтримка тканин-

ного гомеостазу й регуляція об'єму тканин). Під час зміни внутрішнього се-

редовища організму внаслідок ендогенної інтоксикації апоптоз може призво-

дити до розвитку атрофічних перетворень в окремих тканинах й органах. На-

самперед це стосується слизової оболонки тонкої кишки, яка має здатність до 

швидкого відновлення. 

Апоптоз епітелію крипт слизової тонкої кишки за умов ендогенної ін-

токсикації, вірогідно,має компенсаторно-захисний характер, здатний підтри-

мати чистоту геному активно проліферуючих клітин [50]. 

У випадку гострої ішемії головного мозку, що виникла внаслідок кро-

вовтрати, у слизовій оболонці тонкої кишки спостерігаються реактивні струк-

турні перетворення синапсів та нейронів її власної пластинки [87, 158]. 

Синдром кишкової недостатності під час гострих хірургічних захворю-

вань органів черевної порожнини відіграє провідну роль серед причин ендо-

генної інтоксикації [198,265]. 

Так, майже у всіх пацієнтів із важким перебігом гострого й хронічного 

панкреатиту розвивається синдром недостатності тонкої й товстої кишки, 

який збільшує ендогенну інтоксикацію, спричинену системним токсичним 
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впливом медіаторів запалення (цитокіни, активовані нейтрофіли, вільні кис-

неві радикали) [5, 22, 85, 98, 109]. 

Важке запально-некротичне ушкодження панкреатичної залози спри-

чиняє виражені морфологічні зміни в слизовій оболонці тонкої кишки. Ран-

нім термінам притаманні набряк та гемоциркуляторні розлади, інтенсивна 

екструзія ентероцитів епітеліального шару ворсин. Згодом у слизовій оболо-

нці виникають репаративні та адаптаційні процеси, а саме: збільшення функ-

ціональної активності келихоподібних клітин; інтенсивне розмноження ма-

лодиференційованих клітин крипт [22, 23]. 

Ультраструктурні дослідження продемонстрували істотні зміни в міто-

хондріях ентероцитів у ранньому періоді гострого експериментального пан-

креатиту, які свідчать про їхню дисфункцію. На субклітинному рівні в стов-

пчастих епітеліоцитах і келихоподібних екзокриноцитах відбувається просві-

тлення матриксу ядра й конденсація його хроматину, розпушення каріолеми, 

набухання мітохондрій із просвітленням матриксу й зменшенням кількості 

крист, вакуолізація цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки й зменшен-

ня числа рибосом. Через 12 годин зазначені зміни призводять до дифузного 

дуоденіту й ентериту із залученням зони крипт, а через 24 години – перехо-

дять у масивний катар зазначених слизових оболонок. Виявлені зміни ульт-

раструктури клітин тонкої кишки впродовж12 годин експерименту є зворот-

німи після усунення патогенного фактора, далі (до 24 годин) на субклітинному 

рівні дистрофічні процеси переходять у деструктивні й стають, в основному, 

незворотніми [71]. 

При цьому, катаболічні процеси починають переважати над репарати-

вно-синтетичними, що структурно підтверджується вогнищевим лізисом 

ядерної мембрани, мембран і крист мітохондрій, фрагментацією гранулярної 

ендоплазматичної сітки, редукцією пластинчастого цитоплазматичного ком-

плексу Гольджі, проявом у зоні його локалізації вторинних лізосом і різким 

зменшенням числа рибосом і полісом в цитоплазмі. У цілому, це призводить 
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до руйнування мікроворсинок щіткової облямівки, глікокаликсу і, власне, 

цитоплазматичної мембрани з виходом у просвіт кишки цитоплазматичних 

органел і включень, а також до розширення міжклітинних контактів і розпу-

шування плазмолеми [71]. 

Дані експериментальних робіт були підтверджені і в клінічних дослі-

дженнях Л.В. Андрющенко і співавт. [5]. Морфологічне дослідження матері-

алу слизової дванадцятипалої кишки виявило такі зміни: первинний некроз 

верхівок ворсинок слизової оболонки кишки; набряк дистальної частини вор-

синок як результат ішемії ентероцитів і збільшення проміжків між власною 

пластинкою. За прогресування патологічного процесу в пацієнтів було вияв-

лено злущування некротичних ентероцитів, втрату епітеліальної цілісності 

слизової оболонки за типом виразкування, зміну структури міоцитів і клітин 

серозної оболонки. 

Т.А. Сагатов і співавт. [136] виділили три періоди морфофункціо-

нальних змін мікроциркуляторних судин тонкої кишки під час алоксанового 

діабету. Через 3-15 днів спостерігаються запально-деструктивні перебудови 

мікроциркуляторних судин у структурах тканин тонкої кишки (дифузна і во-

гнищева інфільтрація та поодинокі екстравазати); через 30-60 днів деструк-

тивні процеси змінюються атрофічними; через 60-90 днів відбуваються ат-

рофічні зміни по всій товщині й площі стінки тонкої кишки і її внутрішньоо-

рганних судин, що проявляється в зменшенні глибини крипт та ворсинок, 

зменшенні судинної щільності. 

Під час хронічної серцевої недостатності в слизовій оболонці суттєво 

збільшується площа колагенових волокон, що свідчить про ініціацію склеро-

тичних змін у стінці тонкої кишки. Внаслідок надлишкового накопичення 

колагену слизової оболонки збільшується відстань від основної мембрани до 

капілярної стінки, що призводить до порушеного всмоктування (синдром 

кишкової мальабсорбції) [7]. 
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Унаслідок гострої експериментальної механічної непрохідності тонкої 

кишки через 6 годин визначається злущений покривний епітелій в апікальній 

частині ворсин привідного відділу кишки, а через 12 годин у зазначеній діля-

нці визначаються колонії мікроорганізмів, які згодом протрапляють у слизо-

вий і підслизовий шари стінки кишки, викликаючи явища флегмонозного за-

палення [108, 178]. 

Унаслідок компресійного стенозу черевного стовбура відбуваються 

значні атрофічні зміни слизової тонкої кишки (зменшення висоти ворсинок 

та збільшення товщини криптального шару) та дистрофічні зміни ентероци-

тів. У lamina mucosa propria спостерігається набряк, значне накопичення лім-

фоцитарних, плазматичних клітин та еозинофільних і нейтрофільних грану-

лоцитів. Ступінь прояву атрофічних перебудов у слизовій оболонці порож-

ньої кишки залежить від ступеня стенозу черевного стовбура [86, 294]. 

Т.П. Коняєва, В.Т. Долгих С.Н. Єломенко [88] в дослідженні визначали 

морфологічні зміни в ранньому й пізньому післяреанімаційному періодах пі-

сля експериментальної гострої смертельної крововтрати в безпорідних щу-

рів-самців. У цьому періоді в проксимальних відділах тонкої кишки перева-

жали розлади кровообігу, які характеризувалися набряком усіх шарів стінки 

тонкої кишки, деструктивними проявами в апікальних частинах ворсинок. У 

пізньому післяреанімаційному періоді в дистальних відділах зазначеного 

відділу кишки чітко фіксували компенсаторні механізми, які проявлялися 

збільшенням висоти ворсинок і поглибленням крипт; у проксимальних відді-

лах відзначалися регенераторні процеси на місці колишнього набряку стінки 

тонкої кишки. Вказані зміни відповідали картині післяреанімаційної ентеро-

патії [63]. 

Л.І. Омельченко і співавт. [122] проводили електронномікроскопічне 

дослідження ультраструктур слизової оболонки тонкої кишки за умов моде-

льованого артриту. Привертає увагу осередкове послаблення міжклітинних 

контактів між епітеліоцитами слизової кишки, що виявляється набряком, ро-



32 
 

зпушенням й осередковою деструкцією десмосом. Власне, у цих осередках із 

розширенням міжклітинних зон реєструються поодинокі лімфоцити. Унаслі-

док цього зменшується кількість ентероцитів із ознаками апоптозу. Спостері-

гаємо збільшення кількості ентероцитів циліндричної форми з ядрами непра-

вильної форми, численними інвагінаціями й випинаннями каріолеми, по 

краю, яких визначається еухроматин помірної електронної щільності.  

О.В. Волкович і співавт. [28] встановили, що через 8 і 24 години під час 

експериментального підвищення внутрішньочеревного тиску в стінці тонкої 

кишки виникають дрібні крововиливи й вісцеральний набряк. Ці зміни, імо-

вірно, пов'язані, з компресією судин черевної порожнини, погіршенням лім-

фодренажу та ендогенною інтоксикацією. 

Специфічні морфологічні прояви високої ендогенної інтоксикації в 

слизовій тонкої кишки за есенціальної гіпертензії можуть бути спричинені 

патогeнною мікрофлорою, яка інтенсивно розмножується через велику кіль-

кість неперетравленої їжі в результаті супутнього хронічного панкреатиту. 

Так, у гіпертензивних щурів SHR-лінії гістологічно в стромі ворсинок спо-

стерігались ознаки дифузного набряку. Ультраструктурний стан стовпчастих 

епітеліоцитів з облямівкою свідчить про їхню низьку функціональну актив-

ність. Стан келихоподібних клітин відповідає стадії нагромадження секрету 

й свідчить про те, що він погано реалізується для забезпечення процесу трав-

лення [132]. 

За незначний період розвитку гострої тонкокишкової непрохідності ві-

дбувається швидке наростання процесів бродіння й гниття, що спричинює 

надлишкове утворення високотоксичних речовин, кишкових отрут та проду-

ктів клітинного руйнування слизової оболонки кишки [46, 49, 103, 137, 179]. 

О.Л. Ковальчук і співавт. [76] за умов порушення кишкового пасажу 

тривалістю 1–2 доби під час гострої тонкокишкової непрохідності зазначили 

виражені мікроциркуляторні зміни в стінці кишки, розвиток дистрофічних та 

некробіотичних процесів в епітелії ворсинок слизової оболонки (зменшення 
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висоти кишкових ворсинок, руйнування їхніх верхівок та виражений набряк). 

При цьому значно зменшується кількість клітин дифузно-ендокринної сис-

теми. Інші клітини на дві третини об'єму заповнені секреторними гранулами. 

Т.І. Тамм і співавт. [149] проведено порівняльне дослідження ультра-

структури клітин епітелію кишкової ворсинки тонкої кишки після експери-

ментального перитоніту і кишкової непрохідності. Доведено, що ультрастру-

ктурні перебудови клітин епітелію кишкової ворсинки починаються після 6 

годин запального процесу та за кишкової непрохідності мають більш вира-

жений характер, ніж під час перитоніту.  

Р.А. Ашрафов і А. Е. Лычкова [8] виявили субмікроскопічні зміни клі-

тин тонкої кишки в реактивній та токсичній фазах експериментального пери-

тоніту, які свідчать про переростання дистрофічних процесів адаптаційно-

компенсаторної природи в деструктивні, які, по суті, є незворотніми. У про-

цесі розвитку перитоніту в першу чергу страждає мітохондріальний апарат 

стовпчастих епітеліоцитів, келихоподібних екзокриноцитів, гладких міоци-

тів, а також ендотеліоцитів мікроциркуляторного русла. Деструкція зовніш-

ніх мембран і крист мітохондрій, що супроводжується значним зменшенням 

кількості останніх, свідчить про порушення окислювально-відновних реак-

цій, які перебігають на субклітинному рівні. Оскільки ці порушення стосу-

ються стовпчастих епітеліоцитів, келихоподібних екзокриноцитів і гладких 

міоцитів, виникає припущення про зниження всіх функцій тонкої кишки – 

всмоктувальної, секреторної і моторної. 

Через 72 години після моделювання високої обтураційної гострої киш-

кової непрохідності визначаються зміни у всіх шарах стінки кишки. Усі обо-

лонки повнокровні, набряклі, місцями спостерігаються гематоми. Ворсини 

слизової оболонки виглядають вкороченими, подекуди з руйнуванням їхніх 

верхівок. У власній пластинці спостерігаються ознаки набряку з клітинниим 

інфільтратами різної густини й складу. Сила прояву вказаних явищ корелю-

вала з подовженням терміну дослідження. На 3-тю і 4-ту доби кількість ке-
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лихоподібних клітин розташованих серед ентероцитів ворсинок збільшува-

лася, а на 5-й день – зменшувалась. У м'язовій оболонці тонкої кишки визна-

чаються дистрофічні та некротичні зміни в гладеньких міоцитах [15, 130]. 

Встановлено [1], що під час щоденного стресорного холодового впливу 

в мишей Balb/c і C57Bl/6 спостерігаються адаптивні гістофізіологічні зміни 

слизової оболонки тонкої кишки. В епітеліальній вистилці тонкої кишки в 

мишей Balb/c і C57Bl/6 знижується число келихоподібних клітин і клітин 

Панета. Зміни мукозальної імунної системи в мишей обох ліній характери-

зуються збільшенням кількості міжепітеліальних лімфоцитів і вмісту лімфо-

цитів у власній пластинці слизової оболонки. 

Таким чином, результати аналізу літературних джерел свідчать про 

значну чутливість тонкої кишки до дії внутрішніх несприятливих факторів. 

Встановлено різноспрямованість та неоднорідність морфологічних змін 

структур стінки тонкої кишки в умовах впливу на організм різних факторів 

ендогенної інтоксикації. 

 

 

1.2. Корекція наслідків опікової хвороби 

 

 

Загальні принципи детоксикації ґрунтуються на ліквідації основних 

ланок патогенезу синдрому ендотоксемії. Провідну роль мають еферентні 

(спрямовані на виведення) методи корекції. Активне вилучення токсинів 

ґрунтується на стимуляції і / або моделюванні фізіологічних процесів деток-

сикації, в основі якої лежать три базових механізми [97, 153]: 

 перший – біологічна трансформація токсичних субстанцій у печінці. Го-

ловною в її реалізації є моноаміноксидазна система печінки, у функціо-

нуванні якої головну роль виконують процеси окислення й дії біологічно-

активних ферментів. Цей механізм моделюється такими операціями, як 



35 
 

фотомодифікація й оксигенація крові, перфузія через ксенооргани, зрі-

зи органів та клітинні суспензії; 

 другий – розведення і зв'язування токсичних субстанцій. У природних 

умовах це реалізується процесами аутогемодилюції й функціонування 

імунної системи, що розпізнає й зв'язує за допомогою сорбційних механі-

змів чужорідні речовини. Цей механізм моделюється за допомогою ком-

плексу сорбційних методик: гемо-, плазмо-, лімфо-та лікворосорбції; 

 третій – елімінація (видалення) токсичних субстанцій. Він забезпечується 

функціонуванням нирок, печінки, легенів, шлунково-кишкового тракту, 

шкіри. Цей механізм моделюється під час проведення плазма- і цитофе-

реза, гемодіалізу, гемо- та ультрафільтрації, обмінного переливання крові 

[90]. 

Еферентна терапія поряд з медикаментозним і хірургічним лікуванням 

опікової інтоксикації забезпечує додатковий детоксикаційний й імунокори-

гуючий ефект [11, 25, 65, 90, 97, 135, 153, 250, 277]. Застосування цього ме-

тоду лікування технічно складне: здійснення доступу до магістральних су-

дин, накладення артеріовенозного шунта, зовнішнє дренування грудної лім-

фатичної протоки, виведення великого об’єму крові й лімфи, аутотрансфузія, 

що в більшості випадків може призвести до аутоімунних, пост-

трансфузійних ускладнень та інфікування [233, 259, 260, 295]. 

Привертає увагу новий напрямок лікування опікової інтоксикації за 

допомогою фізико-енергетичних методів (низькоінтенсивна лазерна терапія, 

ультразвукова інгаляційна терапія, аероіонотерапія та ін. [29, 59, 123, 152, 

227]. Заслуговуючи високої оцінки, зазначені методи вимагають удоскона-

лення технічного оснащення опікових центрів, відділень і створення замкну-

того ланцюга адаптованого регулювання для здійснення індивідуального лі-

кування [91, 112, 143]. 

Термічна травма супроводжується зменшенням резервів імунної сис-

теми організму, що зумовлює важкість і динаміку розвитку опікової інтокси-

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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кації та інфекційних ускладнень [17, 84, 129]. Поляризоване світло, завдяки 

його антиперекисним й антигіпоксантним властивостям, активізує фагоцита-

рну ланку імунітету [68, 147, 222, 257, 263]. Подібний ефект спостерігається 

під час введення імунотропних препаратів [84,138]. 

Гіпербарична оксигенація збільшує вміст кисню в тканинах та зменшує 

гіпоксію, яка розвиваться в результаті термічних опіків, тому баротерапію, на 

думку багатьох науковців [93], за умови індивідуального підбору можна за-

стосовувати в ролі ефективного методу лікування ендогенної інтоксикації. 

Проте, існують певні протипокази: судомний синдром, фобія замкнутого 

простору, синдром легеневої порожнини, ЛОР-патологія, гострі респіратор-

но-вірусні інфекції. 

Застосування квантової гемотерапіі в комплексному лікуванні обпече-

них дозволило значно зменшити явища ендотоксемії й генералізованої запа-

льної реакції, поліпшити реологічні властивості крові та процеси мікроцир-

куляції, підвищити імунорезистентність організму, результатом чого вияви-

лося зниження числа інфекційних ускладнень, летальності та частоти розви-

тку синдрому поліорганної недостатності [12]. 

Н.Н. Карякіним і І.А. Клеменовою [72] доведено ефективність застосу-

вання технології лікування опіків в умовах вологого середовища. 

Проведення ранньої нефректомії, за даними Ю.Р. Скворцова, І.В. Чми-

рева та А.В. Матвеєнко [144], дозволяє знизити рівні інтоксикаційного пош-

кодження фагоцитів, мікробну та гістогенну інтоксикацію, що покращує про-

гноз для відновлення й життя досліджуваних. Однак, будь-яка операція може 

спричинити за собою посилення продукування радикалів лейкоцитами як на-

слідок хірургічного стресу [144, 188, 219], здатного виконувати роль «друго-

го удару» під час опіків. 

C.А. Артемьев і співавт. [6] встановили, що препарати - даларгін, кло-

фелін та пентамін - доцільно застосовувати як стресопротектори. Ефект їх-

ньої дії полягає в збільшенні кількості лімфоцитів і стабілізації рівня еозино-
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філів, що є свідченням достатніх імунозахисних властивостей організму. 

Крім того, спостерігається значне зниження інтегрального показника інток-

сикації. 

Печінка несе захисну (дезінтоксикаційну) функцію, знешкоджуючи 

значну кількість отруйних речовин, що утворюються в організмі під час тер-

мічних опіків [293]. П.М. Лаврешиним і співавт. [92] доведено важливу роль 

у комплексі терапевтичних заходів активних методів детоксикації із застосу-

ванням орнітин-аспартатного комплексу, який знижує утворення й абсорб-

цію аміаку в товстій кишці, зв'язує його в крові й стимулює нейтралізацію в 

печінці і м'язах. 

Сприятливий вплив ентеросгелю на ряд факторів клітинного імунітету 

виявлено у хворих із важкою опіковою інтоксикацією [30, 56, 99, 124, 128, 

139]. Долучення препарату до комплексного лікування хворих, починаючи з 

3-4 діб після опікової травми, зменшує кількість й інтенсивність гарячкових 

реакцій й ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту. У цих пацієнтів 

помірно виражений лейкоцитоз, швидше відбувається підсихання й секвест-

рація струпа, раніше починається крайова епітелізація опікової рани [139]. 

Терміни лікування поверхневих опіків при цьому скорочуються на 3-5 діб, а 

під час глибоких опіків – на 2-3 доби зменшується час підготовки рани для 

аутодермопластики [56, 125]. 

Опіковий ендотоксикоз супроводжується порушеннями в системі пе-

рекисного окислення ліпідів / антиоксидантного захисту, що призводить до 

накопичення активних форм кисню й токсичних метаболітів перекисного 

окислення ліпідів [10]. Із метою корекції цих показників у сучасній медицині 

надається велика увага двом напрямкам: використанню різних антиоксидан-

тів [67, 81, 115, 151] і стимулювання власною антиоксидантною системою 

захисту за рахунок активації перекисного окислення ліпідів, наприклад, за 

допомогою озонотерапії [9, 121, 191]. 
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Г.П. Козинець і співавт. [78-80] досліджували клінічну ефективність 

препаратів – цебанекс, цефепін і ронем – у хворих із глибокими термічними 

опіками, що дозволяло попереджувати інфекційні ускладнення, зберігати й 

підтримувати системи природної детоксикації.  

Останнім часом з'явилася низка препаратів із адсорбційною дією, які 

здатні утримувати адсорбовані речовини на межі поділу – рідина і тверда фа-

за. За даними літератури [93], їхнє застосування сприяє зниженню інтоксика-

ції в різні стадії опікової хвороби і якнайшвидшому очищенню ран та їх під-

готовки до аутодермопластики. Це пояснюється здатністю фіксувати на своїй 

поверхні токсини та мільйони мікробних клітин, таким чином попереджуючи 

генералізацію інфекційного процесу [64]. Одним із сорбентів, який може за-

стосовуватися як місцево, так і перорально, є атоксіл, який виробляє ВАТ 

«Львівська фармацевтична фабрика», ТОВ «Орісіл фарм» [154]. 

Е.В. Райнес і співавт. [134] доведено доцільність долучення до компле-

ксу інфузійної терапії препаратів бурштинової кислоти, які покращують пог-

линання кисню під час тканинного дихання та знижують рівень опікової ін-

токсикації. Подібні результати отримано Н.М. Шулаєвою та іншими дослід-

никами [16, 172, 180, 182] за умов комбінації зазначених препаратів із гідро-

ксіетилкрахмалами, що зменшило потребу в переливанні компонентів крові, 

які, у свою чергу, негативно впливають на органи сечовидільної системи й 

збільшують навантаження на систему імунного захисту. У комплексі ліку-

вання наслідків опікової інтоксикації також поширено застосовується цитоф-

лавін [133] та поліфенольні збори [62]. 

Донедавна з метою відновлення об’єму циркулюючої крові використо-

вували прості кристалоїди (фізіологічний розчин) і складні кристалоїди (роз-

чин Рінгера-Локка та Рінгера), розчини декстранів (поліглюкін, реополіглю-

кін та їх похідні), розчини полівінілпіролідонів (гемодез, неогемодез), білкові 

препарати (альбумін, протеїн, плазма) [14, 155]. 
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Токсини блокують місця зв'язування молекул альбуміну, що веде до 

зниження ефективності медикаментозного лікування, оскільки цей білок є 

транспортним агентом для багатьох фармакологічних препаратів. Рядом дос-

лідників доведена ефективність застосування препаратів альбуміну для по-

повнення дефіциту альбуміну плазми та корекції порушень колоїдно-

осмотичного тиску крові, які неминуче супроводжують опікову інтоксикацію 

[2]. Проте, цей препарат має протипокази для застосування у випадку серце-

во-судинної і ниркової недостатності, важких анемій, порушення гемокоагу-

ляції, інтерстиційного набряку легень і т.п. [157] Крім того, він достатньо ва-

ртісний, що необхідно брати до уваги у загальній високій витратності терапії 

опікових ускладнень. 

Суперечливим є питання доцільності застосування в інфузійній схемі 

розчинів глюкози, оскільки внаслідок порушення функції капілярної мем-

брани, вони потрапляють у міжклітинний простір і спричинюють набряки, 

що збільшує гіпоксію тканин і поглиблює рану [219]. 

Високомолекулярні колоїдні розчини (декстрани) обмежено викорис-

товуються через їх здатність посилювати в’язкість, агрегацію та утворювати 

колоїдну губку в мікроциркуляторних зонах [152]. Наразі список лікарських 

препаратів, які можуть ефективно відновлювати об’єм циркулюючої крові, 

порушення мікроциркуляції й перфузію внутрішніх органів, поповнився ни-

зькомолекулярними гідроетилкрохмалами (рефортан, 6% – HES), які швидко 

замінили декстрани завдяки тому, що краще і швидше відновлюють об’єм 

крові й гемодинамічну рівновагу, сприяють збільшенню серцевого індексу й 

транспортування кисню до тканин [157, 180]. 

Сольові збалансовані розчини здатні швидко відновлювати об’єм су-

динного русла, що дозволяє ліквідувати спазм судин, знизити ступінь ацидо-

тичних зсувів і в’язкість крові, забезпечити роботу серцевого м’яза [94]. 

Достатньо широко застосовуються нові недорогі вітчизняні комплексні 

плазмозамісні інфузійні розчини, основою яких є багатоатомні спирти – рео-
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сорбілакт, лактопротеїн з сорбітолом, сорбілакт і сорбітол, над розробкою й 

вивченням яких працюють науковці Інституту гематології та трансфузіології 

Академії медичних наук України [170]. Ефект їхньої дії заснований на пок-

ращенні мікроциркуляції й перфузії тканин за рахунок стимуляції переходу 

рідини з міжклітинного простору в судинне русло [56, 99]. 

Рядом науковців[13, 18, 51, 52, 75, 83, 100, 102, 127, 141, 159, 160, 166, 

248] проведено дослідження змін рівня ендогенної інтоксикації й динаміки 

різних типів клітинної смерті в ендокринних епітеліальних клітинах, тимусі, 

аденогіпофізі, печінці, нирках, наднирникових залозах, селезінці, легенях 

щурів за умови корекції наслідків опіку шкіри колоїдно-гіперосмолярними 

розчинами лактопротеїну з сорбітолом і НАES-LX-5%. Від третьої доби екс-

перименту й до його завершення за умови введення зазначених розчинів щу-

рам, як порівняти із групою тварин, яким вводили лише ізотонічний розчин, 

рівень ендогенної інтоксикації без сумніву зменшувався. 

Таким чином, ефективне усунення порушень центральної гемодинамі-

ки, мікроциркуляторних розладів, стрес-реакцій, масового вивільнення цито-

кінів, зменшення газотранспортної функції крові, падіння онкотичного тиску, 

метаболічного ацидозу вимагає впровадження в практику патогенетично об-

ґрунтованих схем лікування та застосування в цих протоколах сучасних ін-

фузійних препаратів. Власне, до них варто віднести препарати лактопротеїн з 

сорбітолом і НАES-LX-5%. 

 

 

1.3. Патоморфологічні та компенсаторно-пристосувальні зміни в тон-

кій кишці за умов експериментальної опікової хвороби 

 

 

Термічна травма здатна викликати комплекс структурно-функціо-

нальних змін у тонкій кишці, характер і глибина яких прямо корелюють зі 
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стадією опікової хвороби [175, 287]. Встановлено, що динаміка перебудови 

структури є морфологічним віддзеркаленням функціонального стану зазна-

ченого відділу шлунково-кишкового тракту [128, 195]. 

Із окремих наукових робіт [128, 131] відомо, що стадії шоку притаман-

ні морфофункціональні зміни, які виявляються більше в судинах мікроцир-

куляторного русла та структурних компонентах нейро-ендокринної системи 

тонкої кишки. 

A. Czaja і співавт. [205] зазначено значне повнокрів'я слизових оболо-

нок і множинні дрібноточкові крововиливи, що локалізуються на верхівках 

складок. Під час мікроскопічного дослідження виявили розширення й пере-

повнення кров'ю судин слизового, підслизового й субсерозного шарів, що 

поєднуються з деяким набряком підслизового шару. У товщі слизової оболо-

нки – крововиливи, дрібні фокуси некрозу.  

Епітелій усіх відділів тонкої і товстої кишки поза зоною крововиливів 

залишається незміненим; лише іноді можна бачити підвищення мукоїдної 

активності залоз. Спостерігали зміну форми ендотеліоцитів, появу на їхній 

поверхні мікроворсинок, виростів та утворення складок нуклеолеми. В ендо-

криноцитах ворсинок і крипт виявляються зміни компенсаторно-

пристосуваль-ного характеру. Помітне різке зростання кількості міжепітеліа-

льних лімфоцитів, які розташовуються в дилятованих міжепітеліальних про-

сторах [128]. 

Стадія токсемії характеризується вираженими морфологічними пору-

шеннями реактивного характеру усіх шарів тонкої кишки (повнокрів'я мікро-

судин, набряк, лімфоцитарна інфільтрація, діапедез еритроцитів, розрив 

окремих судин), імунокомпетентних клітин лімфоїдних фолікулів (гіаліново-

крапельна дистрофія плазмоцитів і лімфобластів, Т- і В - лімфоцитів, пору-

шення процесів проліферації В-лімфоцитів) та нервово-м'язових компонентів 

органа (дезадаптаційної дезінтеграції нейроцитів, дендритних клітин, колік-

ваційний некроз міоцитів). В епітеліоцитах спостерігали зменшення площі 



42 
 

клітин, ядер, мікроворсинок, розширення канальців ендоплазматичної сітки з 

їх вакуалізацією [128]. 

У стадії септикотоксемії відбувається зрив компенсаторно-пристосу- 

вальних механізмів і розвиток виражених дистрофічних і некробіотичних 

процесів у всіх структурних компонентах стінки кишки (тотальне пошко-

дження структури мікроворсинок, нейроцитів і міоцитів, гідропічна дистро-

фія з переходом у колікваційний некроз стовпчастих епітеліоцитів), що знач-

но порушує процеси імунного захисту, пристінкового травлення, всмокту-

вання, перистальтики та евакуації кишкового вмісту [195]. 

Помітні різного ступеня вираженості атрофічні зміни всіх відділів тон-

кої і товстої кишки. Слизова оболонка кишки бліда, іноді з помітним сірим 

відтінком, недокрівна, витончена, зі згладженою складчастістю. Зрідка, за 

рахунок набряку підслизового шару, стінки кишки здаються дещо потовще-

ними. Запальні зміни тонкої і товстої кишки на одних ділянках супроводжу-

ються набуханням фолікулів, що відбувається за рахунок проліферації лім-

фоїдних клітин, на інших – їх нагноєнням і виразкою. В окремих випадках 

гнійне запалення виходить за межі фолікулів і поширюється в товщі підсли-

зового шару уздовж кишки. Запальний процес зникає в одній ділянці і знову 

спалахує в іншій, тому в стінці кишки майже завжди явища альтерації й ек-

судації поєднуються з процесами регенерації й рубцювання, і поряд з набря-

клими або виразковими фолікулами постійно зустрічаються невеликі розрос-

тання фіброзної тканини на місці виразок, що загоїлись [48]. 

Крім зазначених вище атрофічних і запальних змін, у самій стінці киш-

ки, у загиблих у пізні терміни майже постійно можна знайти морфологічні 

зміни нервових волокон. Вони виражаються розростаннями грубоволокнис-

тої гіалінізованої сполучної тканини як у самих вузлах, так, і, особливо, – на-

вколо них. Склероз вузлів поєднується з дегенеративними змінами в нерво-

вих клітинах, їх відростках і нервових волокнах. Протоплазма одних нерво-

вих клітин надзвичайно різко імпрегнована сріблом, інших – вакуолізована. 
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Ядра часто пікнотичні. Відростки багатьох нервових клітин укорочені, товс-

ті, грубі, обплітають клітини. На кінцях окремих із них помітні кулясті пото-

вщення. За ходом мієлінових оболонок нервових волокон іноді виникають 

варикозні здуття. Пошкодження нервових гангліїв можуть сприяти посилен-

ню функціональних розладів, зокрема – порушенню моторики органів шлун-

ково-кишкового тракту з розвитком паралітичної непрохідності [131]. 

А.І. Глушенко та В.В. Семченко [48] встановили, що термічна травма 

часто супроводжується динамічною кишковою непрохідністю, що харак-

теризується зворотніми мікроциркуляторними порушеннями в стінці киш-

ки, деструктивними змінами епітеліального шару, нервового апарата, інфі-

льтрацією і набряком. У свою чергу, виражене збільшення об'ємної частки 

гемо - і лімфокапілярів призводить до порушення дренажно-

детоксикаційної функції стінки кишки. 

Проведені О.С. Єрмоловим і співавт. [66] ендоскопічні динамічні 

огляди показали, що деструкція слизової оболонки 12-палої кишки в пере-

важній більшості випадків має зворотній характер. Очевидно, що в основі 

деструктивних порушень слизової шлунково-кишкового тракту лежать як 

загальні для всіх органів розлади кровообігу мікроциркуляторного русла і 

загальна запальна реакція, так і місцеві розлади. Проведені дослідження 

дозволяють вважати, що виявлені порушення в стінці кишки з деструкцією 

її слизової є тим дзеркалом, яке за життя хворого дозволяє спостерігати в 

органах мікроциркуляторні й запальні зміни, що призводять до гіпоксії, 

дистрофії й деструкції з розвитком органної та поліорганної недостатності. 

У патогенезі опікової хвороби сплелися воєдино складні обмінні про-

цеси, явища ендотоксикозу, порушення мікроциркуляції й багато інших 

ознак, які призводять до розвитку гострих ерозивно-виразкових уражень 

шлунково-кишкового тракту [105]. 

Цілеспрямоване вивчення морфологічних і гістологічних аспектів по-

шкодження слизової оболонки в обпечених дозволило встановити, що осно-
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вною причиною розвитку в них гострих ерозій і виразок у гострому періоді 

опікової хвороби є ішемія стінки шлунково-кишкового тракту, викликана 

порушенням мікроциркуляції в підслизовому шарі . Гістологічні дослідження 

підтверджують наявність судинного некрозу слизової оболонки тонкої киш-

ки в цих спостереженнях [66, 287]. 

О.Н. Ергашев і співавт. [183] вказують, що результатом стресорного 

впливу під час опіків є виникнення стійкого спазму судин черевної зони з 

порушенням як артеріальної перфузії, так і венозного відтоку. При цьому, 

останнє призводить до застою крові в слизово-підслизовому шарі тонкої ки-

шки, підвищення капілярного тиску, внутрішньоорганної втрати плазми, ло-

кальної гемоконцентрації з подальшим виникненням мікротромбозів. Син- 

хронно відбувається розкриття прекапілярних артеріоло-венулярних шунтів, 

що ще більше погіршує ішемію слизової оболонки. 

Ендотоксини є потужними активаторами макрофагів і нейтрофілів 

[287]. Carter E.A. і співавт. [195] вказують на порушення всмоктування 

під час термічної травми шкіри поживних речовин і синтезу ДНК в тон-

кій кишці. 

C.K. Ogle і співавт. [262] після моделювання опікової травми в морсь-

ких свинок визначили три субпопуляції ентероцитів, які різним чином реа-

гують структурними змінами на викид запальних цитокінів. Ентероцити, що 

локуються ближче до крипт виробляють найбільшу кількість цитокінів, що 

проявляється вищим ступенем їх ушкодження й функціональними порушен-

нями. 

Таким чином, важка термічна травма здатна викликати у всіх структу-

рних компонентів стінки тонкої кишки, на основі виражених дистрофічних і 

некробіотичних процесів, –– зрив компесаторно-пристосувальних механіз-

мів, що призводить до вираженого розладу кровообігу в мікроциркуляторно-

му руслі, поглиблення гіпоксії тканин та формування потужної ендотоксемії. 
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1.4. Порушення клітинного циклу клітин тонкої кишки на фоні опіко-

вої хвороби 

 

 

Клітинні механізми порушення епітелію шлунково-кишкового тракту 

після термічної травми є маловивченим питанням, однак у поодиноких дос-

лідженнях встановлено суттєве посилення апоптозу та сповільнення пролі-

ферації клітин слизової оболонки тонкого кишечника в ранні терміни опі-

кової хвороби [280], яке зберігалось у перші доби після травми. Рівень апо-

птозу корелював із рівнем прозапальних цитокінів. Однак, дослідниками не 

було проведене вивчення апоптозу у віддалені строки опікової хвороби, що 

не дозволяє зробити висновок про тривалість виявлених ними змін. У цьому 

дослідженні також було показано позитивний ефект інгібіторів прозапаль-

них ферментів на гальмування апоптозу клітин кишкового епітелію, що, на 

думку науковців, зменшує ушкодження тонкого кишечника й потенційно по-

кращує бар’єрну функцію. 

Вивчення апоптозу й проліферації ентероцитів щурів на площі 60 % 

опіку поверхні тіла вказало на суттєві порушення цих процесів уже через 12 

та 24 години після термічної травми [290]. Дослідники довели, що саме про-

запальні фактори, які присутні в сироватці, призводять до порушень клітин-

ного циклу у вигляді індукції апоптозу та вираженої супресії синтезу ДНК, 

що морфологічно проявлялось зменшенням грануляційних процесів у слизо-

вій оболонці. На думку науковців, термічна травма індукує структурні зміни 

в слизовій оболонці й характеристиках клітинного циклу епітеліоцитів. Опи-

сані в дослідженні результати, можуть лежати в основі механізмів зменшено-

го поглинання поживних речовин, підвищення проникності кишечника й се-

псису у хворих з термічною травмою. Однак у ньому не було встановлено 

тривалості виявлених змін та впливу терапії на відновлення показників клі-

тинного циклу. На думку науковців, уперше вдалося довести зниження син-
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тезу ДНК ентероцитів на фоні опікової травми, однак ними не був застосова-

ний метод ДНК-цитометрії, що на сьогодні є стандартом верифікації проце-

сів апоптозу і синтезу ДНК на внутрішньоклітинному рівні [288]. У кількох 

подібних дослідженнях [239] у наступні роки були деталізовані внутрішньо-

клітинні механізми пошкодження клітинного циклу епітеліоцитів на фоні те-

рмічного ушкодження. Зокрема Husain K. D. та ін. [239] встановили, що на 

фоні термічного ураження легень відбуваються значні порушення клітинного 

циклу ентероцитів через 12 годин у вигляді значного зменшення показників 

S-фази, що не залежало від активності фактору некрозу пухлини. Також було 

встановлено, що активність апоптозу теж не залежить від цього фактора, як і 

від площі ураження. Тобто механізми ушкодження є досить складними і не 

залежать прямо від розвитку запальної реакції або стимуляції бактеріальни-

ми агентами, як робилося припущення раніше [206]. Також дослідники дове-

ли, що на фоні термічної травми процеси проліферації та апоптозу не є узго-

дженими і перебувають у стані дисбалансу. Отримані результати щодо дос-

лідження апоптозу ентероцитів за різних варіантів методик і на фоні неодна-

кових типів ушкоджень клітинного циклу (радіаційне випромінювання, бак-

теріальна інфекція та введення моноклональних антитіл) довело [282], що ці 

впливи дають протилежні результати. Найбільш точними виявилися морфо-

логічні методи оцінки апоптозу, визначення активації каспаз-3, термінальної 

дезоксинуклеотидтрансферази та виявлення маркерних олігонуклеотидів, що 

мали відповідні результати у всі терміни дослідження. 

На сьогодні не є узгодженими погляди на апоптоз та проліферацію ен-

тероцитів після опікової травми. Одні науковці вказують, що опік на площі 

30 % поверхні тіла викликає в ранній період одночасне посилення проліфе-

рації та апоптозу [281]. На думку інших, як наведено вище, неоднозначні ре-

зультати не дозволяють створити модель довготривалих порушень клітинно-

го циклу ентероцитів на фоні опікового термічного ушкодження і, відповід-
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но, можливих ефективних методів терапії, які попереджували б ушкодження 

ентероцитів. 

Одним із механізмів, що може стимулювати апоптоз ентероцитів, є ак-

тивація гамма -, дельта -,Т - лімфоцитів, які складають 50 % лімфоцитів ки-

шечника, що виробляють фактор некрозу пухлини альфа після опіку й, від-

повідно, стимулюють епітеліальний апоптоз із наступною атрофією слизової 

оболонки кишечника. Доведено [267], що через 2, 12 та 48 годин після 25 % 

опіку шкіри суттєво змінюються показники клітинного циклу ентероцитів із 

паралельною активацією Т -лімфоцитів. Виявлено, що вже через 2 години 

значно збільшується активація проліферації і апоптозу із підвищеною актив-

ністю Т-лімфоцитів і секрецією фактору некрозу пухлини. Така ж тенденція 

зберігається і в інші терміни спостереження. Однак гальмування активації Т-

лімфоцитів і секреції фактору некрозу пухлини не призводило до гальмуван-

ня наступної атрофії слизової оболонки кишечника, що вказує на багатофак-

торність процесу активації апоптозу ентероцитів. 

Із цією гіпотезою узгоджуються дані [284] про те, що активація апоп-

тозу ентероцитів суттєво залежить від вторинної ендотоксемії на фоні опіку 

площею 30 % поверхні тіла. Найбільш виражену активацію апоптозу зафік-

совано через 12 годин після опікової травми, а через 72 години - зафіксовано 

зниження активації апоптозу. Дослідники припускають, що отримані ними 

дані свідчать про довготривалий і хвильовий ефект ендотоксемії на апоптоз 

ентероцитів після опікової травми, однак довготривалих досліджень ними не 

проводилося. Підсумовуючи результати дослідження ролі проліферації та 

апоптозу енетроцитів у забезпеченні гомеостазу кишечника в нормі та під 

час опікової хвороби, необхідно вказати, що в кишечнику зберігається дина-

мічна рівновага між швидкістю апоптозу і проліферацією, що забезпечує 

бар’єрну та інші функції органа. 

Разом із тим, беззаперечно, що саме внутрішньоклітинні порушення 

ентероцитів призводять до серйозних розладів як на клітинному, так і на ор-
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ганному рівні, а також на рівні організму. Особливо важливі такі порушення 

у світлі гіпотези, що тонкий кишечник є мотором розвитку синдрому поліор-

ганної дисфункції [201]. Зокрема, у цій гіпотезі підтримується думка про 

значну роль саме порушень апоптозу ентероцитів, як стартового механізму 

активації синдрому поліорганної дисфункції поряд із цитокіновим подраз-

ненням, дисрегуляцією міжклітинної взаємодії, активацією мікробної флори 

та іншими чинниками. Вважається, що кишковий епітелій, кишкова імунна 

система й ендогенні бактерії кишечника відіграють життєво важливу роль у 

розвитку синдрому поліорганної дисфункції, а комплекс перехресних пору-

шень між цими трьома взаємопов'язаними частинами шлунково-кишкового 

тракту накопичується, що і робить кишечник «мотором» критичного дисбіо-

зу [226]. Разом із тим, тонкі механізми активації цього процесу, зокрема на 

фоні опікової хвороби, потребують подальшого вивчення сучасними мето-

дами діагностики. На сьогодні встановлено, що порушення гомеостазу кише-

чника є кульмінацією поліорганної недостатності й нерідко смертельного ви-

току. Кишечні розлади виникають у результаті реперфузії, порушення регу-

ляції моторики й бар’єрної функції кишечника, що сприяє активізації місце-

вого та системного запалення, тому розробка методів корекції ушкодження 

тонкої кишки на фоні опікової хвороби дозволить оптимізувати результати 

терапії і покращити результати лікування. Увагу привернула ціла низка робіт 

вітчизняних авторів [19, 20, 53, 54, 61, 101, 140, 161-165, 168, 196, 215, 228, 

247, 249] щодо встановленої ефективності застосування розробленого в 

Україні препарату HAES-LX-5% у ранні та віддалені терміни опікової хворо-

би з протективною дією на різні органи та системи, що й стало підставою для 

нашого експериментального дослідження. 

Оскільтки отримані дані мають дещо суперечливий характер і за ос-

танні 7-10 років знайдено незначну кількість праць ищодо впливу на тонку 

кишку опікової ендотоксемії, подальший прогрес у розробці цієї проблеми 

потребує комплексного й ретельного визначення патогенезу морфологічних 
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змін системного й місцевого характеру, що виникають в організмі обпечених 

хворих, у тому числі вивчення ролі морфології тонкої кишки в порушеннях 

гомеостазу у відповідь на дію термічного фактору та, відповідно, пошуку й 

дослідження ефективності застосування сучасних вітчизняних комплексних 

інфузійних препаратів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Загальна методика та об’єкти дослідження 

 

 

Експериментальне дослідження дії інфузійних препаратів лактопротеї-

ну з сорбітолом та HAES-LX-5 % на структуру клубової кишки в пізні термі-

ни (через 14, 21 та 30 добу) після опікового ураження шкіри були виконані на 

147 лабораторних білих щурах-самцях масою 150-160г, отриманих із віварію 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України». Тварин утриму-

вали в науково-експериментальній клініці Вінницького національного меди-

чного університету ім. М. І. Пирогова на стандартному харчовому раціоні, 

при вільному доступі до води і їжі. Температура в приміщенні, де перебували 

тварини, складала 24-25 °С. Дослідження проводили на базі науково-

дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку Нау-

ково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова (сертифікована ДФЦ МОЗ України, посвідчення № 050/15 

від 02.03. 2015р.) та в науково – дослідній лабораторії доклінічного вивчення 

фармакологічних речовин Вінницького національного медичного універси-

тету ім. М. І. Пирогова (сертифікована ДФЦ МОЗ України, посвідчення 

№ 023/13 від 05.03.2013р.). 

Комітетом з біоетики Вінницького національного медичного універси-

тету ім. М. І. Пирогова (протокол № 7 від 12.04.2012 та протокол № 1 від 

18.01.2018) встановлено, що дослідження проводили з урахуванням рекоме-

ндацій Європейської комісії щодо проведення медичних та біологічних дос-

ліджень із використанням тварин, медичних рекомендацій Державного фар-
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макологічного центру МОЗ України та «Правил до клінічної оцінки безпеки 

фармакологічних засобів (GLP)» [77, 148]. 

У ролі контрольного інфузійного препарату застосовували стериль-

ний 0,9 % розчин NaCl. Проведені спільно з групою співвиконавців дослі-

дження, зазначених вище науково-дослідних робіт, показали, що щури-

самці без будь-якої корекції за умов опікової травми шкіри гинули всі на 9-

у добу експерименту, а на 7-у добу летальність складала 80 %, у зв'язку з 

чим (враховуючи питання біоетики) неможливо було набрати коректну, у 

кількісному відношенні, групу контролю з чистим опіком шкіри без ліку-

вання. Тому ми опиралися на групу тварин, яка на фоні опіку шкіри отри-

мувала 0,9 % розчин NaCl. Окрема курсова інфузійна терапія щурів з опіко-

вою травмою шкіри розчином HAES-LX-5 % чи лактопротеїном з сорбіто-

лом (обидва в дозі 10 мл/кг) істотно перешкоджала загибелі тварин упро-

довж усього спостереження. Виходячи з вище вказаного, дослідні тварини 

були розділені на 7 груп, в яких попередньо, в умовах пропофолового нарко-

зу 60 мг/кг внутрішньовенно, проводили катетеризацію стегнової вени та де-

піляцію бічних поверхонь тулуба (рис. 2.1). 

1 група – інтактні щури (проведена лише катетеризація та бриття боко-

вих поверхонь тулуба); 

2 група – щури без термічної травми, яким 1 раз на добу перші 7 діб 

проводили внутрішньовенну інфузію 0,9 % розчину NaCl у дозі 10 мл на кг; 

3 група – щури без термічної травми, яким 1 раз на добу перші 7 діб 

проводили внутрішньовенну інфузію розчину лактопротеїну з сорбітолом в 

аналогічній дозі; 

4 група – щури без термічної травми, яким 1 раз на добу перші 7 діб 

проводили внутрішньовенну інфузію HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг. 

5 група – щури після опіку шкіри, яким 1 раз на добу перші 7 діб про-

водили внутрішньовенну інфузію 0,9 % розчину NaCl; 
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6 група – щурам також проводили 1 раз на добу перші 7 діб інфузію 

розчину лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг після опіку шкіри; 

7 група – щури з опіковою травмою шкіри, яким 1 раз на добу перші 7 

діб проводили внутрішньовенну інфузію HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг. 

Опіковий шок викликали шляхом прикладання до поголених бічних по-

верхонь тулуба щурів чотирьох мідних пластинок (по дві пластини з кожного 

боку), які попередньо упродовж 6 хвилин нагрівали у воді з постійною темпера-

турою 100 °С [230, 266]. Площа поверхні кожної пластини складала 13,86 см
2
. 

Загальна площа ураження, що була вирахувана за формулою M. O. Lee [251], 

 

Рис. 2.1. Катетеризація стегнової вени та депіляція бокових поверхонь ту-

луба щура. 

 

складала 21-23 % поверхні тіла щурів (рис. 2.2). Така площа за експозиції 10 

секунд є достатньою для формування опіку ІІ-ІІІ ступеня (згідно класифікації 

прийнятій на ХХ з’їзді хірургів України, вересень 2000 р. м. Тернопіль.) та 

викликання шокового стану середнього ступеня важкості [173], що було під-

тверджено дисертантом сумісно з колективом виконавців наукової роботи 
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Науково-дослідного центру Вінницького національного медичного універси-

тету ім. М. І. Пирогова «Структурні зміни в легенях в умовах ендогенної ін-

токсикації, що викликана опіком шкіри, та її корекції вітчизняними інфузій-

ними препаратами «лактопротеїном з сорбітолом» та HAES-LX-5 % (експе-

риментальне дослідження)» (№ Державної реєстрації 0112U004187) [55]. 

Евтаназію щурів проводили після пропофолового наркозу (60 мг на кг 

в/в) шляхом декапітації. Зміни морфологічної структури стінки клубової ки-

шки вивчали через 14, 21 та 30 діб від початку експерименту. 

 

Рис. 2.2. Опік ІІ-ІІІ ступеня площею 21-23 % поверхні тулуба щура (1 доба). 

 

 

2.2. Методи дослідження 

 

 

2.2.1. Біохімічні. На базі лабораторії кафедри фармакології Вінницько-

го національного медичного університету ім. М. І. Пирогова визначали сту-

пінь інтоксикації за рівнем молекул середньої маси [31, 89] і лейкоцитарним 
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індексом інтоксикації (ЛІІ), що розраховувався за формулою Я. Кальф-

Каліфа [4, 57]. С. Г. Мусселиусом [113] в експерименті встановлено, що в 

щурів величина ЛІІ в нормі становить 0,05-0,26 ум. од. (у людини – 0,55-2,1 

ум. од.), величина індексу в межах від 0,20 до 0,40 ум. од. вказує на 

наявність ознак легкої ендогенної інтоксикації (у людини – 2,0-4,2 ум. од.), 

у межах від 0,35 до 0,55 ум. од. – середній ступінь ендогенної інтоксикації 

(у людини – 3,1-5,3 ум. од.), а в межах від 0,45-0,95 ум. од. – визначає важку 

ендогенну інтоксикацію (у людини – 4,4-9,9 ум. од.). 

Разом із колегами встановлено: застосування лактопротеїну з сорбіто-

лом або HAES-LX-5 % у перші 7 діб експерименту призводить до статисти-

чно значущого зменшення рівня молекул середньої маси в щурів без опіку 

шкіри, а ЛІІ у тварин цих груп практично не відрізнявся від щурів, що 

отримували ізотонічний розчин; найвищі показники рівня ендогенної інток-

сикації (як молекул середньої маси, так і ЛІІ) у щурів після опіку шкіри, що 

отримували ізотонічний розчин, встановлені через 3 і 7 діб від початку екс-

перименту; застосування розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-

LX-5 % призводить до статистично значущого зниження рівня ендогенної 

інтоксикації (як молекул середньої маси, так і ЛІІ), як порівняти зі щурами, 

що отримували після опіку шкіри ізотонічний розчин, починаючи з 3 доби 

до кінця експерименту; лише через 30 діб після опіку шкіри у щурів, яким 

вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %, ЛІІ статис-

тично значуще не відрізнявся від показників у щурів без опіку [55]. 

 

2.2.2. Гістологічні. Для гістологічного дослідження фрагменти стінки 

клубової кишки фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, проми-

вали в проточній воді, обезводнювали в батареї спиртових розчинів зі зрос-

танням концентрації та заключали в парапласт. Зрізи товщиною 3-5 мкм ви-

готовляли на ротаційному мікротомі, забарвлювали гематоксиліном та еози-
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ном [27]. Гістологічні препарати досліджували у світловому мікроскопі 

OLYMPUS BH-2 з використанням об’єктивів х10 та х40, окуляра х10. 

 

2.2.3. Електронномікроскопічні. Забір матеріалу для електронно-

мікроскопічних досліджень проведений згідно загальноприйнятої методики 

[26, 150]. Відпрепаровані маленькі шматочки стінки тонкої кишки фіксували 

у 2,5 % розчині глютаральдегіду з активною реакцією середовища рН 7,2-7,4, 

приготованому на фосфатному буфері. Фіксований матеріал через 60 хвилин 

переносили в буферний розчин і промивали протягом 20-30 хвилин. Постфі-

ксацію здійснювали 1 % розчином чотириокису осмію на фосфатному буфері 

протягом 60 хвилин, після чого проводили дегідратацію послідовно в спирті, 

пропіленоксиді та заливали шматочки в суміш епоксидних смол з аралдитом. 

На базі кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський дер-

жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (за-

відувач д. б. н., проф. Волков К. С.) ультратонкі зрізи, виготовлені на ульт-

рамікротомі LKB-3 (Швеція), контрастували 1 % водним розчином ураніла-

цетату та цитратом свинцю згідно метода Рейнольдса, поміщали на мідні сіт-

ки, контрастували нітратом свинцю й вивчали в електронному мікроскопі 

ПЕМ-125К. 

 

2.2.4. Цитофлюорометричні. Забір матеріалу для проточно-

цитометричного аналізу здійснювали в ділянках тонкої кишки щурів анало-

гічних тим, які були обрані й для гістологічного дослідження. Видалений ві-

дрізок тонкої кишки довжиною приблизно 20 мм розрізали повздовж, про-

мивали 0,9 % розчином NаСl, розправляли на склі та під контролем біноку-

лярного мікроскопу за допомогою гострої мікрохірургічної ложечки викону-

вали зіскрібки слизової оболонки в достатній кількості. 

Вміст ДНК в ядрах клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів ви-

значали методом проточної ДНК-цитометрії. 
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Суспензії ядер з клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів отриму-

вали за допомогою набору для дослідження ядерної ДНК CyStain DNA Step 2 

(Partec, Німеччина) відповідно до протоколу-інструкції виробника. Він до-

зволяє виконувати екстракцію ядер та маркувати їхні ДНК діамідинофенілі-

ндолом (DAPI). У процесі виготовлення нуклеарних суспензій використову-

вались одноразові фільтри CellTrics 50 мкм (Partec, Німеччина).  

Проточний аналіз виконували на багатофункціональному науково-

дослідному проточному цитометрі «Partec PAS» (Partec, Німеччина), у Нау-

ково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова. Для збудження флуоресценції DAPI застосовувалось УФ-

випромінювання. З кожного зразка нуклеарної суспензії аналізу підлягало 10 

тис. подій. Циклічний аналіз клітин виконувався засобами програмного за-

безпечення FloMax (Partec, Німеччина) у повній цифровій відповідності згід-

но математичної моделі, де визначали: 

G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин 

клітинного циклу (вміст ДНК = 2c); 

S – відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин клі-

тинного циклу (вміст ДНК > 2c та < 4c.); 

G2 + M – відсоткове  співвідношення фази G2 + M до всіх клітин клі-

тинного циклу (ДНК = 4c); 

IP – індекс проліферації, який визначався за сумою показників S + G2 + 

M; 

BP – блок проліферації, який оцінювався за співвідношенням S/(G2 + 

M) (збільшення числа клітин в фазі G2 + M при низьких значеннях S-фази 

свідчить про затримку проліферації в стадії G2 + M). 

Визначення фрагментації ДНК (апоптоз) виконано шляхом виділення 

SUB-G0G1 ділянки на ДНК-гістограмах – RN2 перед піком G0G1, яка вказує 

на ядра клітин з вмістом ДНК < 2c. 
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2.2.5. Статистичні. Статистична обробка цитофлюорометричних ре-

зультатів дослідження виконана в ліцензійному пакеті «STATISTICA 5,5» 

(належить Науково-дослідному центру Вінницького національного медично-

го університету ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № АXXR910A374605FA) з 

використанням непараметричних методів оцінки. З'ясовували середні зна-

чення за кожною ознакою та стандартні відхилення. Достовірність різниці 

значень між незалежними кількісними величинами визначали за допомогою 

непараметричного U-критерію Мана-Уітні. 

Частину результатів досліджень, які наведені у цьому розділі дисерта-

ції, відображено нами в статті у фаховому науковому журналі (входить до 

переліку міжнародних наукометричних баз): 

1. Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протя-

гом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня, площею 21-23 % поверхні тіла та 

її корекція інфузійними розчинами, лактопротеїном з сорбітолом та HAES-

LX-5 % / І. В. Гунас, Б. О. Кондрацький, І. К. Нурметова, І. В. Дзевульська, 

О. І. Ковальчук, Є. В. Черкасов, Н. П. Бебешко, І. В. Булько, Т. К. Вітрук, 

Г. Н. Галунко, Є. В. Міронов, О. І. Макарова, А. О. Очеретнюк, Т. В. Полі-

щук, Р. В. Радьога, О. М. Семененко, О. В. Ситнік // Український морфологі-

чний альманах. – 2012. – Том 10, № 4. – С. 29-34. [55]. 
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РОЗДІЛ 3 

ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СТІНЦІ КЛУБОВОЇ КИШКИ ЩУРІВ 

ЧЕРЕЗ 14, 21 ТА 30 ДІБ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 

ІНФУЗІЙНИМИ РОЗЧИНАМИ 

 

 

3.1. Гістологічний стан стінки клубової кишки через 14, 21 та 30 діб у 

тварин, яким протягом перших семи діб вводили інфузійні розчини 

 

 

3.1.1. Гістологічна організація стінки клубової кишки через 14, 21 і 30 

діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl. Про-

ведені мікроскопічні дослідження впливу 0,9 % розчину NaCl у дозі 10 мл на 

кг на структурну організацію стінки клубової кишки щурів показали, що через 

14 діб у тварин, яким протягом перших семи вводили 0,9 % розчин NaCl, 

структурні компоненти її стінки не зазнали змін і були подібні до такої ж, як у 

тварин інтактної групи. 

Особливим структурним компонентом тонкого відділу кишки є система 

ворсинка – крипта. Кишкові ворсинки – подовгастої форми вирости слизової 

оболонки в просвіт тонкої кишки. Основу ворсинки складає пухка сполучна 

тканина власної пластинки слизової, у якій спостерігаються міоцити гладкої 

м’язової тканини (рис. 3.1). 

Епітеліальна пластинка, що вкриває ворсинки, утворена одношаровим 

циліндричним епітеліем, у складі якого є три типи клітин: стовпчасті епітелі-

оцити з облямівкою, келихоподібні клітини та ендокриноцити. 

На апікальній поверхні стовпчастих епітеліоцитів, основних клітин епі-

теліальної пластинки ворсинок, спостерігається тонка посмугована облямівка 

помірної оптичної щільності. Вона утворена чисельними мікроворсинками, 

що виявляються електронномікроскопічно. В оксифільній цитоплазмі таких  
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Рис. 3.1. Мікроскопічна організація слизової оболонки клубової кишки че-

рез 14 діб досліду у тварин, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Об’єктив х10, окуляр х10. По-

значення: 1 – ворсинка; 2 – крипта; 3 – епітеліальна пластинка, 4 – власна 

пластинка; 5 – м’язова пластинка. 

 

клітин наявні, переважно базально розташовані, округло-овальні ядра з помі-

рно базофільною каріоплазмою. Між стовпчастими епітеліоцитами з облямів-

кою спостерігаються келихоподібні клітини, що містять невеликі базофільні 

базально розташовані ядра та світлу цитоплазму, яка заповнена секреторними 

гранулами (рис. 3.2). 

Кишкові крипти клубової кишки за умови введення тваринам 0,9 % роз-

чину NaCl також не зазнали змін і являли собою вузькі трубчасті вростання 

епітелію у власну пластинку слизової оболонки тонкої кишки. Мікроскопічно 

епітеліальну пластинку крипти утворюють: стовпчасті епітеліоцити з облямів- 
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Рис. 3.2. Мікроскопічна організація ворсинок слизової оболонки клубової 

кишки через 14 діб досліду в тварин, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Заба-

рвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Об’єктив х 20, окуляр 

х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – епітеліальна пластинка; 3 – стовпчастий 

епітеліоцит з облямівкою, 4 – келихоподібна клітина; 5 – власна пластинка;  

6 –лімфатичний капіляр. 

 

кою, стовпчасті клітини без облямівки, келихоподібні клітини, ендокриноци-

ти та клітини Панета. Цитоплазма останніх містить ацидофільну зернистість. 

У стовпчастих епітеліоцитах без облямівки, розташованих на дні крипт, ви-

являли фігури мітозу. Висота епітеліальної пластинки крипт менша, ніж у 

складі ворсинок (рис. 3.3). 

М`язову пластинку слизової оболонки клубової кишки складають гладкі 

м’язові клітини, і структурно вона не змінена, подібна до такої ж в інтактних 

щурів, утворена двома шарами: внутрішнім циркулярним і зовнішнім пов- 
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Рис. 3.3. Крипти слизової оболонки клубової кишки через 14 діб досліду у 

тварин, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Забарвлення гематоксиліном та ео-

зином. Мікрофотографія. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – епітелі-

альна пластинка крипти; 2 – сполучна тканина власної пластинки; 3 – стовп-

частий епітеліоцит з облямівкою; 4 – стовпчастий епітеліоцит без облямівки; 

5 – мітотично поділений епітеліоцит. 

 

здовжнім. Підслизова основа клубової кишки в щурів утворена пухкою спо-

лучною тканиною, у якій розташовані кровоносні й лімфатичні судини, ви-

являються нервові сплетення. 

М`язова оболонка клубової кишки в щурів, яким протягом перших се-

ми діб вводили 0,9 % розчин NaCl, також має типову будову й утворена дво-

ма шарами гладких міоцитів: внутрішній – косо-цикулярний і зовнішній – 

косо-повздовжній, між якими розташовані прошарки пухкої сполучної тка-

нини, яка містить кровоносні, лімфатичні судини та нервові сплетення. Зов-

нішня, серозна оболонка клубової кишки утворена пухкою сполучною тка-

ниною, покрита мезотелієм і за структурою аналогічна до такої ж, як в інта-

ктних щурів. 
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Гістотопографія і структура судин кровоносного мікроциркуляторного  

русла та лімфатичних судин у стінці клубової кишки також подібні до таких 

же, як в інтактних щурів. Сплетення артеріальних кровоносних судин розташо-

вані між внутрішніми і зовнішніми шарами м’язової оболонки, а також широко 

петлясте – у підслизовому прошарку і вузько петлясте – у власній пластинці 

слизової оболонки. Від останнього відгалужуються артеріоли, які утворюють 

сітку капілярів навколо кишкових крипт, а також артеріоли, які входять у киш-

кові ворсинки та формують сітку кровоносних капілярів. Гемокапіляри в киш-

кових ворсинках вісцерального типу з фенестрованими цитоплазматичними ді-

лянками ендотеліоцитів. Гемокапіляри в кишкових ворсинках зливаються в по-

сткапілярні венули. Венозні сплетення у власній пластинці слизової оболонки 

та підслизовій оболонці не відрізняються за будовою від подібних в інтактних 

щурів. Лімфатичні судини в кожній кишковій ворсинці починаються сліпо на 

верхівці центральними лімфатичними судинами (див. рис. 3.2), які утворюють 

лімфатичне сплетення у власній пластинці слизової оболонки, а також лімфа-

тичне сплетення в підслизовій оболонці. 

Під час мікроскопічного дослідження стінки клубової кишки через 21 та 

30 діб у тварин, яким перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl встановлено, що 

її структурна організація не змінена і подібна до такої ж, як у щурів у поперед-

ній термін дослідження та тварин інтактної групи (рис. 3.4). 

У слизовій оболонці клубової кишки ворсинки та крипти мали звичайну 

будову. Клітини епітеліальної пластинки не змінені. Просвіт крипт вузький. У 

стовпчастих епітеліоцитах без облямівки, розташованих на дні крипт, як і в по-

передній термін дослідження, виявляли фігури мітозу. 

Як і в інтактних щурів, власну пластинку та підслизову основу складала 

пухка сполучна тканина, у якій розташовані кровоносні й лімфатичні судини та 

нервові сплетення. М`язова пластинка та м`язова оболонка тонкої кишки, за 

структурою подібна до такої ж, як у щурів попереднього терміну дослідження,  
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Рис. 3.4. Структурна організація стінки клубової кишки через 30 діб у тва-

рин, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Мікрофотографія. Забарвлення гема-

токсиліном та еозином. Об’єктив х10, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 

2 – крипта; 3 – епітеліальна пластинка; 4 – власна пластинка; 5 – м’язова пла-

стинка. 

 

яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl (див. рис. 3.4). Бу-

дова стінок судин кровоносного мікроциркуляторного русла і центральних лі-

мфатичних судин у кишкових ворсинках також не змінена, має будову, подіб-

ну до інтактної групи тварин. 

Таким чином, проведені мікроскопічні дослідження показали, що в щу-

рів, яким перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl у дозі 10 мл на кг, через 14, 

21 та 30 діб структурна організація компонентів стінки клубової кишки не за-

знала змін і подібна до такої ж, як в інтактної групи тварин. 
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3.1.2. Гістологічна організація стінки клубової кишки через 14, 21 і 30 

діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з 

сорбітолом. Під час мікроскопічного дослідження стінки клубової кишки че-

рез 14 діб у щурів, яким перші сім діб вводили розчин лактопротеїну з сорбі-

толом, встановлено, що її загальний план будови, подібний до такого,як у 

щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же 

термін спостереження (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Мікроскопічна організація слизової оболонки клубової кишки че-

рез 14 діб досліду у тварин, яким вводили розчин лактопротеїну з сорбіто-

лом. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Об’єктив 

х10, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – крипта; 3 – епітеліальна плас-

тинка, 4 – власна пластинка; 5 – м’язова пластинка. 
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Проте, у частині кишкових ворсинок спостерігалися капіляри та постка-

пілярні венули, просвіти яких були повнокровними (рис. 3.6). Також визнача-

лося крайове стояння, підвищена адгезія лейкоцитів до ендотеліоцитів та діа-  

 

Рис. 3.6. Мікроскопічна організація ворсинок слизової оболонки клубової 

кишки через 14 діб досліду у тварин, яким вводили розчин лактопротеїну з 

сорбітолом. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. 

Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – епітеліальна плас-

тинка; 3 – стовпчастий епітеліоцит з облямівкою;4 – келихоподібна клітина; 

5 – власна пластинка; 6 – гемокапіляр. 

 

педез лейкоцитів через стінки посткапілярних венул, а в прошарках пухкої 

сполучної тканини в периваскулярних просторах була збільшена чисельність 

лімфоцитів та макрофагів. 

Під час мікроскопічного дослідження стінки клубової кишки через 21 та 

30 діб у щурів, яким вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом, встановлено, 
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що структурна організація її компонентів подібна до такої, як у тварин, яким 

вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. Разом з тим, як і 

через 14 діб, виявляли ділянки у ворсинках, у яких капіляри та посткапілярні 

венули були повнокровними. Також відзначалося крайове стояння, підвищена 

адгезія лейкоцитів до ендотеліоцитів, діапедез лейкоцитів через стінки пост-

капілярних венул та збільшенння чисельності лімфоцитів у прошарках пухкої 

сполучної тканини периваскулярних просторів (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Мікроскопічна організація ворсинок слизової оболонки клубової 

кишки через 21 добу досліду у тварин, яким вводили розчин лактопротеїну з 

сорбітолом. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. 

Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – епітеліальна плас-

тинка; 3 – стовпчастий епітеліоцит з облямівкою, 4 – келихоподібна клітина; 

5 – власна пластинка; 6 – гемокапіляр. 
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В епітеліальній пластинці кишкових ворсинок спостерігався більший 

вміст лімфоцитів, ніж у тварин інтактної групи. 

Покривний епітелій у кишкових ворсинках безперервний і за структу-

рою подібний до такого, як в інтактних щурів. М`язова пластинка слизової 

оболонки була незміненою, за структурою подібна до такої ж, як у щурів, 

яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін 

спостереження. 

Мікроскопічна організація підслизової оболонки подібна до схожої, як у 

щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же 

термін спостереження. Як і у тварин інтактної групи, вона утворена пухкою 

сполучною тканиною, у якій розташовані поодинокі лімфоїдні фолікули, а та-

кож кровоносні й лімфатичні судини та нервові сплетення. Однак просвіти 

судин кровоносного мікроциркуляторного русла були помірно розширені, мі-

стили формені елементи крові (див. рис. 3.7). 

М`язова та серозна оболонки клубової кишки за структурою були по-

дібні до такої ж, як у щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % 

розчин NaCl у ті ж терміни спостереження. 

Таким чином, у щурів без опіку, яким перші сім діб вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг, гістологічна організація стінки 

клубової кишки через 14, 21 і 30 діб не зазнала змін. Однак, на відміну від 

щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl в усіх те-

рмінах спостереження кровоносні капіляри та посткапілярні венули були по-

внокровними. Спостерігалося крайове стояння, підвищена адгезія лейкоцитів 

до ендотеліоцитів та діапедез лейкоцитів через стінки посткапілярних венул, 

а в прошарках пухкої сполучної тканини в паравазальних просторах та в епі-

теліальному покриві кишкових ворсинок більша чисельність лімфоцитів, як-

що порівнювати зі щурами, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 
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3.1.3. Гістологічна організація стінки клубової кишки через 14, 21 і 30 

діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин HAES-LX-5 %. 

Під час мікроскопічного дослідження стінки клубової кишки через 14 діб у 

тварин, яким перші сім діб вводили розчин HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг, 

встановлено, що її будова не змінена і подібна до такої ж,як у щурів, яким 

протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спосте-

реження (рис. 3.8). Ворсинки мали подовгасту форму, а клітини епітеліальної 

пластинки ворсинок подібні до таких, як у тварин інтактної групи. У власній 

пластинці та підслизовій оболонці кровоносні та лімфатичні судини були по-

мірно розширені та кровонаповнені. М`язова та серозна оболонки за структу-

рною організацією подібні до схожих у клубовій кишці тварин, яким протягом 

перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. 

 

 

Рис. 3.8. Мікроскопічна організація слизової оболонки клубової кишки че-

рез 14 діб досліду у тварин, яким вводили розчин HAES-LX-5 %. Забарвлен-

ня гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Об’єктив х10, окуляр х10. 

Позначення: 1 – ворсинка; 2 – крипта; 3 – епітеліальна пластинка, 4 – власна 

пластинка; 5 – м’язова пластинка. 
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Проведені мікроскопічні дослідження стінки клубової кишки через 21 

та 30 діб у щурів, яким перші сім діб вводили HAES-LX-5 % довели, що її за-

гальний план будови, подібний до такої ж, як у щурів у попередній термін 

дослідження. Кишкові ворсинки та крипти слизової оболонки були незміне-

ні, мали притаманну їм структурну організацію (рис. 3.9). Клітини епітеліа-

льної пластинки та структура сполучної тканини власної пластинки за будо-

вою подібні до аналогічних у тварин інтактної групи. 

 

 

Рис. 3.9. Крипти слизової оболонки клубової кишки через 30 діб досліду у 

тварин, яким вводили розчин HAES-LX-5 %. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Мікрофотографія. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – епіте-

ліальна пластинка крипти; 2 – сполучна тканина власної пластинки; 3 – стов-

пчастий епітеліоцит з облямівкою; 4 – стовпчастий епітеліоцит без облямів-

ки; 5 – мітотично поділений епітеліоцит. 

 

У стовпчастих епітеліоцитах без облямівки, розташованих на дні крипт, 

спостерігалися фігури мітозу. Підслизова основа утворена пухкою сполучною 

тканиною, у якій розташовані сплетення кровоносних і лімфатичних судин, а 
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також нервові сплетення. М`язова та серозна оболонки тонкої кишки за струк-

турою були подібні до таких же,як у щурів, яким протягом перших семи діб 

вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін дослідження. Будова стінок судин 

кровоносного мікроциркуляторного русла, а також центральних лімфатичних 

судин у кишкових ворсинках була подібна до такої ж,як у щурів, яким протя-

гом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Таким чином, у щурів без опіку, яким перші сім діб вводили розчин 

HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг,упродовж від 14 до 30-ої доби експеримен-

ту, гістологічна організація клубової кишки була подібною до такої, як у щу-

рів, які отримували 0,9 % розчин NaCl, та співпадала з такою, як в інтактних 

щурів. Повнокрів'я кровоносних судин, крайове стояння та підвищена адгезія 

лейкоцитів до ендотеліоцитів у посткапілярних венулах, а також інфільтрація 

лейкоцитів у периваскулярних просторах у щурів, яким перші сім діб вводи-

ли розчин HAES-LX-5 %, були менше виражені, ніж у щурів, яким перші сім 

діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг в аналогіч-

ні терміни дослідження. 

 

 

3.2. Структурна реорганізація стінки клубової кишки через 14, 21 і 30 

діб у щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % 

розчин NaCl 

 

 

Під час гістологічного дослідження стінки клубової кишки через 14 діб 

у щурів, яким після опіку шкіри протягом перших семи діб вводили 0,9 % ро-

зчин NaCl, спостерігалися значні зміни всіх структурних компонентів її обо-

лонок. Наявні розлади гемодинаміки в судинах слизової, підслизової та 

м’язової оболонок. 

Мікроскопічно виявлялися розширення просвітів артерій і, особливо, 

вен, їхнє кровонаповнення; спостерігався значний набряк пухкої сполучної 
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тканини власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи, а також 

суттєвий паравазальний набряк інтерстицію. Це супроводжувалося лейкоци-

тарною інфільтрацією, збільшенням вмісту лімфоцитів, нейтрофілів та 

макрофагів у стромі ворсинок і крипт та скупченням імуноцитів у перива-

скулярних просторах і стромі підслизової оболонки. 

У слизовій оболонці був поліморфізм форми кишкових ворсинок, їхня 

деформація, потовщення. У гемокапілярах кишкових ворсинок наявні стаз та 

висока проникливість стінок судин, на що вказує паравазальний набряк, 

вогнищеві діапедезні крововиливи та лейкоцитарна інфільтрація в пухкій  

 

 

Рис. 3.10. Мікроскопічні зміни слизової оболонки клубової кишки через 14 

діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Мікрофото-

графія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х10, окуляр х10. 

Позначення: 1 – деформована ворсинка; 2 – набряк та лейкоцитарна інфільт-

рація власної пластинки; 3 – крипта; 4 – м’язова пластинка. 
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сполучній тканині власної пластинки кишкових ворсинок. Венули в кишко-

вих ворсинках повнокровні. Просвіти центральних лімфатичних судин киш-

кових ворсинок значно розширені, їхня стінка не рівна (рис. 3.10). 

У складі епітеліальної пластинки стовпчасті епітеліоцити з облямівкою 

також зазнали суттєвих змін. Наявна вогнищева десквамація епітеліоцитів, 

особливо на верхівках ворсинок, а також їхнє руйнування на бічних поверх-

нях. Облямівка на апікальній поверхні клітин вогнищево порушена абовідсу-

тня. У цитоплазмі стовпчастих клітин ядра розташовані переважно в базаль-

ному полюсі, вони не великі, базофільні та пікнотично змінені. Подібна 

деструкція стовпчастих клітин з облямівкою і без облямівки спостерігалася в 

епітеліальній пластинці крипт. 

Як у складі епітеліальної пластинки ворсинок, так і в криптах відзнача-

лася збільшена кількість келихоподібних клітин, як порівняти з такими в ін-

тактних щурів та щурів без опіку шкіри, яким протягом перших семи діб 

вводили 0,9 % розчин NaCl. Просвіти крипт розширені, частково заповнені 

еозинофільним вмістом. На дні крипт виявлялися малодиференційовані клі-

тини на різних стадіях мітозу, однак їхня чисельність менша, ніж як у щурів 

без опіку, котрим протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Кровоносні судини в підслизовій оболонці повнокровні. В окремих її 

ділянках виявляються сладж – ефекти та тромби у венулах. Стінки артерій та 

артеріол потовщені за рахунок набряку підендотеліального шару у внутріш-

ній оболонці, гіпертрофії гладких міоцитів у середній оболонці та набряку 

адвентиції зовнішньої оболонки. У підслизовій оболонці сполучна тканина 

також набрякла, у ній виявляли численні лімфоцити, їхня кількість була 

більшою, ніж у щурів без опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вво-

дили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. 

Через 21 добу досліду у щурів, яким після опіку шкіри протягом пер-

ших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl, мікроскопічно спостерігалися та-

кож істотні зміни всіх структурних компонентів оболонок клубової кишки.  
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Рис. 3.11. Значно змінені ворсинки слизової оболонки клубової кишки че-

рез 21 добу після опіку шкіри щурів, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Мік-

рофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х20, окуляр 

х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – виражений набряк та лейкоцитарна інфі-

льтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – десквамація епітелію; 4 – 

розширений просвіт лімфатичного капіляра. 

 

Як і в попередній термін дослідження, у слизовій оболонці виявлена значна 

деструкція ворсинок і крипт (рис. 3.11, 3.12). Частина ворсинок була потов-

щена, вкорочена, спостерігався набряк сполучної тканини, лейкоцитарна ін-

фільтрація. У їхніх гемокапілярах наявні виражені порушення у вигляді ста-

зу, а також підвищеної проникливості стінки судин, що призвело до набряку 

периваскулярної сполучної тканини та вогнищевих діапедезних крововили-

вів. Просвіти центральних лімфатичних судин кишкових ворсинок значно 

розширені. Серед клітин сполучнотканинної строми кишкових ворсинок  
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Рис. 3.12. Деструктивні зміни крипт та власної пластинки слизової 

оболонки клубової кишки через 21 добу в щурів після опіку шкіри, яким вво-

дили 0,9 % розчин NaCl. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 

2 – мітоз стовпчастого епітеліоцита без облямівки; 3 – набряк власної 

пластинки. 

 

спостерігалися гіпертрофовані фібробласти та фіброцити, а також численні 

нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, макрофаги. Подекуди в сполучнотканин-

ній стромі кишкових ворсинок виявляли поодинокі тканинні базофіли та аци-

дофільні лейкоцити. Як правило, вони розташовувалися поблизу кровоносних 

капілярів, а їхня кількість зростала, якщо порівнювати з тваринами без опіку. 

Мікроскопічно в складі епітеліальної пластинки клітини на ворсинках не 

утворювали суцільного шару, виявлялися ділянки їхньої десквамації, особливо 

стовпчастого епітелію з облямівкою на верхівках ворсинок. Облямівка на апі-

кальному полюсі епітеліоцитів втрачала чіткість контурів або була відсутня. 

Ядра в деструктивно змінених клітинах не великі, пікнотично змінені, 

у збережених епітеліоцитах зміщені до базального полюса, а цитоплазма 
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просвітлена, вакуолізована. Серед клітин епітеліальної пластинки виявлялися 

лімфоцити, їхня кількість була більшою, ніж у щурів без опіку шкіри, яким 

протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl в той же термін спо-

стереження. Чисельність келихоподібних клітин на кишкових ворсинках бі-

льша проти аналогічної в щурів без опіку шкіри, яким протягом перших семи 

діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. Частина з них 

не мала секреторних гранул. 

Просвіти кишкових крипт не однакові за розмірами, одні широкі, інші 

звужені, у них погано контурується просвіт (див. рис. 3.12), глибина крипт та-

кож не однакова. Наявний чималий набряк сполучної тканини власної пласти-

нки зі значним вмістом у ній прозорого аморфного компонента, а волокнисті 

структури розташовані пухко. Це, мабуть, і викликає деформацію крипт. 

В епітеліальній пластинці крипт, як і у ворсинках, збільшена чисель-

ність келихоподібних клітин. Вони мають в апікальній частині слизовий сек-

рет, а в базальній – розміщене невелике сплюснуте ядро. На дні крипт розта-

шовані незначні малодиференційовані клітини, які утворилися внаслідок мі-

тозу, однак число мітозів значно менше, якщо порівнювати з щурами без 

опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl в 

той же термін спостереження. 

У підслизовій основі клубової кишки є набряк інтерстицію, гістіолім-

фоцитарна інфільтрація, зміни в структурі стінок артеріол та кровоносних 

капілярів, подібні до таких у слизовій оболонці. Стінка судин потовщена за 

рахунок набряку інтими та гіпертрофії гладких міоцитів у середній оболонці. 

Зовнішня оболонка набрякла, у ній наявні гіпертрофовані фібробласти та гі-

перплазія колагенових волокон. Просвіти венул значно розширені, повно- 

кровні, наявний стаз еритроцитів. 

Гістологічні дослідження, проведені через 30 діб у щурів після опі-

ку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl, ви-

явили деструктивні зміни всіх оболонок стінки клубової кишки, проте вони 
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були не такими значними, як у попередніх термінах дослідження. Спостері-

галися окремі ознаки покращення структури кишки (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Мікроскопічні зміни слизової оболонки клубової кишки через 30 

діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Мікрофото-

графія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х10, окуляр х10. 

Позначення: 1 – потовщена ворсинка; 2 – набряк та лейкоцитарна інфільтра-

ція власної пластинки; 3 – крипта; 4 – м’язова пластинка. 

 

У складі слизової оболонки ворсинки не так значно потовщені, наяв- 

ний набряк сполучної тканини та лейкоцитарна інфільтрація. Просвіти гемо-

капілярів розширені, кровонаповнені, в окремих спостерігаються виражені 

порушення у вигляді стазу, крововиливи знаходимо рідко. 

Просвіти центральних лімфатичних судин ворсинок розширені помір-

но. У сполучнотканинній стромі ворсинок наявні гіпертрофовані фіброблас-

ти, численні нейтрофіли, лімфоцити, макрофаги. Як правило, вони розташо-

вані поблизу кровоносних капілярів. Частина ворсинок була потовщена, вко-

рочена, наявний набряк сполучної тканини, лейкоцитарна інфільтрація. У їх-
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ніх гемокапілярах наявні виражені порушення у вигляді стазу, а також підви-

щеної проникливості стінки судин, що призвело до набряку периваскулярної 

сполучної тканини та вогнищевих діапедезних крововиливів. Просвіти центра-

льних лімфатичних судин кишкових ворсинок значно розширені. Серед клітин 

сполучнотканинної строми кишкових ворсинок спостерігалися гіпертрофовані 

фібробласти та фіброцити, а також численні нейтрофільні лейкоцити, лімфоци-

ти, макрофаги, біля гемокапілярів – тканинні базофіли та ацидофіли (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Мікроскопічні зміни ворсинок слизової оболонки клубової киш-

ки через 30 діб після опіку шкіри щурів, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х20, 

окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лейкоцитарна інфільтра-

ція строми власної пластинки ворсинки; 3 – вогнищева деструкція епітелію. 
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У складі епітеліальної пластинки ворсинок і крипт виявлено ділянки 

пошкоджених стовпчастих епітеліоцитів, які мають невеликі розміри, базофі-

льні пікнотичні ядра, у них відсутня облямівка. В інших стовпчастих епітеліо-

цитах з облямівкою наявна набрякла світла цитоплазма, округлі, базально роз-

ташовані ядра. Виявлено ділянки значної інфільтрації епітеліальної пластинки. 

Чисельність келихоподібних клітин у ворсинках і криптах більша, як-

що порівнювати зі щурами без опіку шкіри, яким протягом перших семи діб 

вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. На дні крипт роз-

ташовані малодиференційовані епітеліоцити, що утворені внаслідок мітозу, 

однак число мітозів значно менше, ніж у щурів без опіку шкіри, яким протя-

гом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостере-

ження (див. рис 3.13). 

Як і в попередніх термінах дослідження було повнокрів`я кровоносних 

судин і, особливо, венул і вен, потовщення стінки артерій у набряклій сполу-

чній тканині підслизової основи. У ній також наявні чисельні лімфоцити, їх-

ня кількість більша, ніж у щурів без опіку шкіри, яким протягом перших се-

ми діб вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. 

Таким чином, проведені мікроскопічні дослідження динаміки гістоло-

гічних змін у стінці тонкої кишки після опікової травми шкіри площею 21-23 

% поверхні тіла у щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % роз-

чин NaCl у дозі 10 мл на кг показало, що через 14 діб після початку експери-

менту були поліморфізм, деформація та дискомплектація кишкових ворси-

нок. У багатьох полях зору спостерігається вогнищевий некроз стовпчастих 

епітеліоцитів з облямівкою. Власна пластинка кишкових ворсинок потовще-

на за рахунок набряку сполучної тканини, зростання аморфного компоненту, 

лейкоцитарної інфільтрації, а також гіперплазії фібробластів. Судини крово-

носного русла повнокровні, з наявними порушеннями мікроциркуляції та 

дрібними крововиливами. Розширення просвітів та повнокрів’я кровоносних 

судин відображали адаптаційні зміни в стінці тонкої кишки на дію факторів 
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опіку. Вогнищевий некроз ентероцитів та відсутність фігур мітозу 

малодиференційованих клітин указує на «виснаження» адаптаційних 

механізмів. Максимальний рівень деструкції епітеліоцитів ворсинок і крипт 

слизової оболонки стінки тонкої кишки проявлявся через 14 діб від початку 

експерименту. 

Через 21 добу в щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи 

діб вводили 0,9 % розчин NaCl, кишкові ворсинки деформовані, покривні 

епітеліоцити на верхівках ворсинок десквамовані, однак ці зміни менше 

виражені, ніж в попередньому терміні дослідження. У кишкових ворсинках 

спостерігається паравазальний набряк інтерстицію власної пластинки, вогни-

щеві діапедезні крововиливи та лейкоцитарна інфільтрація строми, які менш 

виражені, ніж у попередній термін дослідження. Ацидофільні лейкоцити роз-

ташовані поблизу кровоносних капілярів, їх чисельність значно більша, як по-

рівняти з попереднім терміном дослідження. У підслизовій основі стінки клу-

бової кишки також наявні набряк інтерстицію, гістіолімфоцитарна інфільтра-

ція; наявні зміни в компонентах судинного русла, просвіти вен і венул значно 

розширені, повнокровні, наявний стаз формених елементів крові та їх діапедез 

через стінки венул. 

Через 30 діб деформація та поліморфізм кишкових ворсинок у стінці 

клубової кишки, прояви дистрофії та некрозу стовпчастих епітеліоцитів та гіс-

тіолімфоцитарна інфільтрація строми ворсинок менше виражені, ніж у попе-

редньому терміні дослідження. Судини кровоносного мікроциркуляторного 

русла повнокровні, просвіти артеріол звужені, їхні стінки потовщені. У 

просвітах капілярів наявні сладжі еритроцитів. Набряк сполучної тканини та 

вміст лімфоцитів у підслизовій основі стінки клубової кишки менший, ніж у 

попередній термін дослідження. Такі структурні зміни були значними та бі-

льше вираженими, ніж у тварин без опіків, яким протягом перших семи діб 

вводили 0,9 % розчин NaCl, що спонукало до проводення пошуку ефективних 

чинників для корекції наслідків термічної травми в експерименті. 
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3.3. Гістологічний стан стінки клубової кишки через 14, 21 і 30 діб у 

щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин ла-

ктопротеїну з сорбітолом 

 

 

Проведені мікроскопічні дослідження стінки клубової кишки через 14 

діб у щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили роз-

чин лактопротеїну з сорбітолом, показали, що зміни всіх структурних ком-

понентів її оболонок були меншими, як у групі тварин після опіку шкіри, 

яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Наявні розлади гемодинаміки в судинах слизової, підслизової та м’язо-

вої оболонок, проте їх ступінь не такий значний, як у тварин через 14 діб після 

термічної травми. Просвіти артерій і, особливо, вен розширені, наявне їх пов-

нокрів’я. Спостерігався помірний набряк пухкої сполучної тканини власної 

пластинки слизової оболонки та підслизової основи, була наявна лейкоцита-

рна інфільтрація, зростав вміст лімфоцитів, нейтрофілів та макрофагів у 

стромі ворсинок і крипт. Помічено невеликі скупчення імуноцитів у перива-

скулярних просторах та стромі підслизової оболонки. 

Структурні зміни ворсинок і крипт у слизовій оболонці кишки в цей 

термін досліду за умов введення лактопротеїну з сорбітолом також помітно 

менші, ніж у тварин із опіком під час введення 0,9 % розчину NaCl (рис. 

3.15). 

Деформація та потовщення ворсинок не такі суттєві, також виявляють-

ся подовгастої форми ворсинки з незначним набряком сполучної тканини 

власної пластинки. У широких ворсинках зберігається лейкоцитарна 

інфільтрація, розширення просвітів та повнокрів’я капілярів як кровоносних, 

так і лімфатичних. 
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Позитивний вплив застосування лактопротеїну з сорбітолом після 

термічної травми шкіри стає помітним уже в цей термін і на структуру епіте-

ліальної пластинки. На верхівках кишкових ворсинок виявили вогнищеву де- 

 

Рис. 3.15. Мікроскопічний стан слизової оболонки клубової кишки через 

14 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин лактопротеїну з сор-

бітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – деформована ворсинка; 2 – набряк 

та лейкоцитарна інфільтрація власної пластинки; 3 – крипта. 

 

сквамацію епітеліоцитів, однак ці явища були менше вираженими, ніж у щу-

рів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин 

NaCl в той же термін спостереження. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою 

на значних ділянках поверхні ворсинок мало змінені, мають циліндричну 

форму, округлі, базально розташовані ядра та добре структуровану апікальну 

облямівку (рис. 3.16). 

Серед епітеліоцитів виявлялися лімфоцити, їх кількість була більшою, 

ніж таких у щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводи-

ли 0,9 % розчин NaCl. Наявна адгезія лейкоцитів до ендотеліоцитів та діапе-
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дез лейкоцитів через стінки посткапілярних венул. У периваскулярних прос-

торах збільшена чисельність лімфоцитів і макрофагоцитів, як порівняти зі 

щурами без опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин 

 

Рис. 3.16. Мікроскопічний стан ворсинок слизової оболонки клубової ки-

шки через 14 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин лактопро-

теїну з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еози-

ном. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лей-

коцитарна інфільтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пошкоджена 

ділянка епітелію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоциту з обля-

мівкою. 

 

лактопротеїну з сорбітолом. 

Просвіти крипт місцями розширені, чисельність епітеліоцитів на дні 

крипт мітотично поділених клітин більша, ніж таких у щурів після опіку 

шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl. Наявна 

лейкоцитарна інфільтрація власної пластинки, ділянки її набряку (рис. 3.17). 
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М'язова пластинка добре структурована, виглядає незміненою, у ній чі-

тко контуруються гладкі міоцити та два пласти, між якими розташований 

прошарок пухкої сполучної тканини. 

Кровоносні судини в підслизовій основі повнокровні. Стінки артеріол 

потовщені за рахунок гіпертрофії міоцитів у середній оболонці. Разом із тим,  

 

Рис. 3.17. Структурна організація крипт слизової оболонки клубової киш-

ки через 14 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин лактопротеї-

ну з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 2 – мітоз 

стовпчастого епітеліоцита без облямівки; 3 – лейкоцитарна інфільтрація 

власної пластинки; 4 – м’язова пластинка. 

 

на відміну від щурів, яким після опіку шкіри вводили 0,9 % розчин NaCl, на-

бряк підендотеліального шару адвентиції не виражений, також відсутні сла-

джування еритроцитів у капілярах та венулах. У підслизовій основі сполучна 

тканина набрякла, інфільтрована лімфоцитами, однак ці зміни були менши-

ми, ніж у щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 

0,9 % розчин NaCl в той же термін спостереження. 
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Таким чином, уже через 14 діб після опіку шкіри тварин за умови за-

стосування розчину лактопротеїну з сорбітолом, спостерігається позитивний 

вплив на структурні компоненти оболонок клубової кишки. Препарат за-

побігає розвитку деструктивних змін у стінці органа. 

Мікроскопічні дослідження, проведені через 21 добу за умов цього до- 

сліду, виявили поліморфізм стану ворсинок слизової оболонок кишки. У 

складі стінки були потовщені, невисокі з ознаками набряку та лейкоцитарної 

інфільтрації ворсинки, але ці зміни були не такі значні, як у тварин з терміч-

ною травмою, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. Клітини епітеліальної плас-

тинки на поверхні ворсинок розташовані безперервно, серед них пошкоджені 

стовпчасті епітеліоцити спостерігалися нечасто, ділянки їх деструкції наявні 

на верхівках ворсинок (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Структурна організація ворсинок слизової оболонки клубової 

кишки через 21 добу в щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк 

та лейкоцитарна інфільтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пош-
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коджена ділянка епітелію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоци-

ту з облямівкою. 

 

Через 21 та, особливо, 30 діб у щурів після опіку шкіри, яким протягом 

перших семи вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом, спостерігаєть-

ся суттєве покращення та відносна нормалізація структурної організації обо-

лонок клубової кишки. 

В окремих поодиноких стовпчастих епітеліоцитах з облямівкою киш-

кових ворсинок наявні ознаки вакуольної дистрофії. Ядра в таких клітинах 

розташовані в центрі, а цитоплазма світла. Чисельність келихоподібних клі-

тин на кишкових ворсинках також збільшена, як порівняти з такою в щурів 

без опіку шкіри, яким вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом. 

У власній пластинці ворсинок пухка сполучна тканина містила більшу 

чисельність лімфоцитів, ніж у щурів без опіку шкіри, яким протягом перших 

семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом. Кровоносні капіляри в 

помірно розширених просвітах мали еритроцити, а центральна лімфатична 

судина добре контурувалась і не була настільки розширеною, як у ворсинках 

тварин з опіком, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Чітко визначалась епітеліальна пластинка та просвіти кишкових крипт 

(рис. 3.19). У них добре структуровані стовпчасті епітеліоцити з облямів-

кою і без облямівки. На дні крипт багато камбіальних клітин, що утворені 

внаслідок мітозів, і їх більше, ніж аналогічних у щурів після опіку шкіри, 

яким вводили 0,9 % розчин NaCl, в той же термін спостереження. 

Сполучна тканина власної пластинки слизової оболонки клубової киш-

ки включає незмінені фібробласти, а також лімфоцити та макрофаги, інколи 

тканинні базофіли. 

У судинному руслі власної пластинки та підслизовій оболонці просвіти 

артерій й артеріол були незміненими, у них наявні формені елементи крові, 

переважно еритроцити. Стінки таких судин були потовщеними за рахунок 
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гіпертрофії гладких міоцитів у середній оболонці. У зовнішній же відсутній 

набряк. Помірний периваскулярний набряк спостерігався навколо 

гемокапілярів, венул та вен, останні зберігали повнокрів’я просвітів. 

Вогнищеві діапедезні крововиливи відсутні, а паравазальний набряк інтерс- 

 

Рис. 3.19. Мікроскопічний стан крипт слизової оболонки клубової кишки 

через 21 добу у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин лактопротеїну 

з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Об’єктив х40, окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 2 – 

мітотично поділений стовпчастий епітеліоцит без облямівки; 3 – 

лейкоцитарна інфільтрація власної пластинки; 4 – м’язова пластинка. 

 

тицію менше виражений. У підслизовій основі клубової кишки була помітна 

лімфоцитарна інфільтрація. 

Гістологічні дослідження, проведені через 30 діб у щурів після опіку 

шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сор-

бітолом, встановили, що зміни в структурі стінки клубової кишки менше ви-

ражені, ніж у щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вво-

дили 0,9 % розчин NaCl у той же термін спостереження. 
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Проте, виявляли окремі ворсинки в складі слизової оболонки клубової 

кишки, які були потовщеними і не такими високими. Їх структурна 

організація подібна попередньому терміну досліду (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Мікроскопічний стан ворсинок слизової оболонки клубової ки-

шки через 30 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин лактопро-

теїну з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еози-

ном. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лей-

коцитарна інфільтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пошкоджена 

ділянка епітелію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоциту з обля-

мівкою, 5 – центральна лімфатична судина. 

 

Клітини епітеліальної пластинки на кишкових ворсинках утворювали 

суцільний шар, вогнища десквамації на верхівках кишкових ворсинок не зна- 

чні. Дистрофічні та некробіотичні зміни в ентероцитах значно менше вира-

жені, ніж у щурів після опіку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою в кишкових ворсинках за струк-

турою подібні до таких, як у щурів без опіку, яким протягом перших семи діб 

вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом. Наявна інфільтрація 
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епітеліальної власної пластинки лімфоцитами, і вона більша, ніж у тварин 

без опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом у той же термін спостереження. Просвіти цен-

тральних лімфатичних судин у кишкових ворсинках помірно розширені, ма-

ють чіткі контури. 

Як на кишкових ворсинках, так і в кишкових криптах у складі епітеліа- 

льної пластинки наявні келихоподібні клітини, їхня кількість, розташування і 

будова не має відмінностей із такими,як у щурів без опіку, яким протягом 

перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом у той же термін 

спостереження. На дні крипт виявлено невеликі, мітотично поділені епітелі-

оцити, чисельність фігур мітозу в клітинах значно переважала таку у щурів 

після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин 

NaCl (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Структурна організація крипт слизової оболонки клубової киш-

ки через 30 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна 



89 
 

пластинка; 2 – мітоз стовпчастого епітеліоцита без облямівки; 3 – 

лейкоцитарна інфільтрація власної пластинки; 4 – м’язова пластинка. 

 

У підслизовій основі спостерігалася гіпертрофія фібробластів та кола-

генові волокна, що розміщені пухко. Зміни в структурі стінок судин крово-

носного мікроциркуляторного русла в підслизовій основі подібні до таких у 

слизовій оболонці. У підслизовій основі набряк сполучної тканини в перива-

скулярних просторах та кількість лімфоцитів, гістіоцитів, еозинофільних 

лейкоцитів менша, ніж у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом у попередньому терміні дослідження та в щурів 

після опіку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl у той же термін 

дослідження. 

Таким чином, встановлено, що в пізні терміни експерименту (21, 30 до-

ба) у тварин, яким після опіку шкіри, протягом перших семи діб вводили роз-

чин лактопротеїну з сорбітолом, відбувається покращення та відносна норма-

лізація структури клубової кишки, якщо порівнювати з тими, яким після опіку 

шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl. Позитивний вплив застосова-

ного препарату помітний у всіх оболонках цього відділу кишки. Мікроскопіч-

но значно покрашена структура судинного русла, стінок артерій і вен та ком-

понентів мікроциркуляторного русла. Це сприяло нормалізації трофіки оболо-

нок стінки клубової кишки, призводило до меншого ураження клітин епітеліа-

льної пластинки ворсинок і крипт, набряку сполучної тканини власної пласти-

нки та підслизової основи, зменшувало ступінь лейкоцитарної інфільтрації. У 

кінці досліду структурна організація м’язової пластинки слизової оболонки та 

м’язової оболонки стінки кишки була добре збережена. 
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3.4. Гістологічний стан стінки клубової кишки через14, 21 і 30 діб у 

щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин 

HAES-LX-5 % 

 

Мікроскопічні дослідження, проведені через 14 діб у щурів після опіку 

шкіри, яким вводили розчин HAES-LX-5 %, показали, що зміни в структур-

них компонентах оболонок стінки клубової кишки є схожими до таких, як у 

тварин після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин 

лактопротеїну з сорбітолом. 

Спостерігається потовщення ворсинок, деформація окремих, але зміни 

їх не такі значні. Частина ворсинок має подовгасту форму, набряк стромальної 

сполучної тканини власної пластинки ворсинки помірний, проте наявна лей-

коцитарна інфільтрація, розширення просвітів і повнокрів’я капілярів як кро-

воносних, так і лімфатичних, особливо, у змінених ворсинках. 

Введення HAES-LX-5 % після термічної травми шкіри позитивно 

впливало вже в цей термін і на структурну організацію епітеліальної пла-

стинки слизової оболонки клубової кишки. Вогнищева десквамація стовпча-

стих епітеліоцитів з облямівкою виявлялася тільки на верхівках ворсинок. 

Більшість клітин мала циліндрічну форму, округлі, базально розташовані яд-

ра та добре структуровану апікальну облямівку (рис. 3.22). 

Келихоподібні клітини в складі епітеліальної пластинки ворсинок і 

крипт мали притаманну їм форму, частина з них гіпертрофована, а чисель-

ність їх більша, ніж у щурів без опіку, яким перші сім діб вводили розчин 

HAES-LX-5 % у той же термін спостереження. Просвіти кишкових крипт мі-

сцями розширені. Кількість мітозів у стовпчастих клітинах без облямівки на 

дні крипт менша, ніж у щурів без опіку, яким вводили розчин HAES-LX-5 % 

у дозі 10 мл на кг у той же термін спостереження (рис. 3.23). 

У стромі власної пластинки ворсинок і сполучній тканині в ділянці 

крипт добре виражені волокнисті структури, фібробласти, багато лімфоцитів, 
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макрофагів. Базофіли та поодинокі ацидофільні лейкоцити розташовані по-

близу кровоносних капілярів, однак їх чисельність менша проти тої, що в 

щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % роз-

чин NaCl у той же термін спостереження. 

У підслизовій основі стінки тонкої кишки наявні набряк інтерстицію, 

гістіолімфоцитарна інфільтрація, однак ці явища менше виражені, ніж у щу-

рів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин 

 

Рис. 3.22. Мікроскопічний стан ворсинок слизової оболонки клубової ки-

шки через 14 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин HAES-LX-

5 %. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив 

х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лейкоцитарна інфі-

льтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пошкоджена ділянка епіте-

лію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоциту з облямівкою. 

 

NaCl у той же термін спостереження. М'язова пластинка та м’язова оболонка 

виглядають незміненими, добре структуровані, у них чітко визначаються 

гладкі міоцити та два шари, між якими розташований прошарок пухкої 

сполучної тканини. 
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Спостерігається повнокров’я судин, переважно венул і вен. Стінки 

артеріол та артерій помірно потовщені за рахунок гіпертрофії міоцитів у 

середній оболонці. Набряк підендотеліального шару адвентиції не вираже-

ний, також відсутні сладжування еритроцитів у капілярах та венулах. 

Отже, через 14 діб після опіку шкіри тварин під час застосування роз-

чину HAES-LX-5 % встановлений позитивний вплив на структурні компо-

ненти оболонок клубової кишки. Препарат, що досліджувався,запобігав 

  

 

Рис. 3.23. Структурна організація крипт слизової оболонки клубової киш-

ки через 14 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин HAES-LX-5 

%. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х20, 

окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 2 – мітоз стовп-частого 

епітеліоцита без облямівки; 3 – лейкоцитарна інфільтрація власної 

пластинки; 4 – м’язова пластинка. 

 

розвитку деструктивних змін у стінці органу. 

Під час мікроскопічного дослідження оболонок клубової кишки тварин 

через 21 та, особливо, 30 діб після опіку шкіри, яким протягом перших семи 
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вводили розчин HAES-LX-5 %, спостерігається суттєве покращення та від-

носна нормалізація їх структурної організації. 

Мікроскопічно через 21 добу, за умов цього досліду, ще 

спостерігаються зміни ворсинок і крипт слизової оболонки кишки. Окремі з 

них потовщені, наявний набряк та лейкоцитарна інфільтрація сполучної тка-

нини строми, але ці зміни не такі значні, як у тварин після термічної травми, 

яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Епітеліальна пластинка добре збережена, її клітини розташовані безпе- 

рервно, пошкоджені стовпчасті епітеліоцити спостерігаються, в основному, 

на верхівках ворсинок, інколи наявні ділянки їх деструкції (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Структурна організація ворсинок слизової оболонки клубової 

кишки через 21 добу в щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин 

HAES-LX-5 %. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Об’єктив х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лейко-

цитарна інфільтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пошкоджена 

ділянка епітелію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоциту з об-

лямівкою. 
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Пухка сполучна тканина власної пластинки ворсинок і,та, яка розташо-

вана в ділянці крипт, має ділянки підвищеної лейкоцитарної інфільтрації, на-

явні мігруючі лімфоцити, вони частково розташовані між епітеліоцитами. У 

помірно потовщених просвітах судин мікроциркулятлрного русла 

спостерігаються еритроцити, а центральна лімфатична судина добре конту-

рована і не так значно розширена, як у ворсинках тварин з опіком, яким вво-

дили 0,9 % розчин NaCl. 

У кишкових криптах добре структуровані стовпчасті епітеліоцити з 

облямівкою і без облямівки. На дні крипт спостерігається багато камбіаль-

них клітин, що утворені внаслідок мітозів, і їх більше, ніж у щурів після опі-

ку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl, у той же термін спостереження. 

На дні крипт наявні фігури мітозу в стовпчастих епітеліоцитах без облямівки 

(рис. 3.25). 

 

 

Рис. 3.25. Мікроскопічний стан крипт слизової оболонки клубової кишки 

через 21 добу в щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин HAES-LX-5 % 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив х40, 

окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 2 – мітотично поділений 



95 
 

стовпчастий епітеліоцит без облямівки; 3 – лейкоцитарна інфільтрація 

власної пластинки; 4 – м’язова пластинка. 

 

Судини мікроциркуляторного русла були малозміненими, структурно 

вони подібні до аналогічних, як у щурів після опіку шкіри, яким протягом 

перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом. Просвіти ар-

теріол не широкі, чітко контурована їхня стінка, ендотеліоцити, вузька ба-

зальна мембрана. Периваскулярні простори без ознак значного набряку, во-

ни не широкі, включають фібробласти, лімфоцити, іноді тканинні базофіли. 

У підслизовій основі сполучна тканина та судини малозмінені, проте 

венули й вени повнокровні. 

Гістологічні дослідження, проведені через 30 діб у щурів після опіку 

шкіри, яким протягом перших семи діб вводили розчин HAES-LX-5 %,  

 

 

Рис. 3.26. Мікроскопічний стан ворсинок слизової оболонки клубової ки-

шки через 30 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин HAES-LX-

5 %. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єктив 

х20, окуляр х10. Позначення: 1 – ворсинка; 2 – набряк та лейкоцитарна інфі-
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льтрація строми власної пластинки ворсинки; 3 – пошкоджена ділянка епіте-

лію; 4 – збережена структура стовпчастого епітеліоциту з облямівкою; 5 – 

центральна лімфатична судина. 

встановили, що структура стінки клубової кишки більше збережена, ніж у 

щурів після опіку шкіри, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % роз-

чин NaCl у той же термін спостереження. Лише окремі ворсинки в складі 

слизової оболонки клубової кишки потовщені. Їхня структурна організація 

подібна попередньому терміну досліду (рис. 3.26). 

Мікроскопічні дослідження епітеліальної пластинки ворсинок у цей 

термін встановили, що її стовпчасті епітеліоцити з облямівкою, келихоподіб-

ні клітини добре збережені. Не змінені клітини і на поверхні крипт. Деструк-

тивно змінені епітеліоцити наявні, в основному, на верхівках ворсинок. 

Просвіти кровоносних капілярів у кишкових ворсинках не широкі, 

заповнені клітинами крові, переважно еритроцитами. Ендотеліоцити в їх 

стінках за структурою подібні до таких же, як у щурів без опіку шкіри, яким 

вводили розчин HAES-LX-5 %. Просвіти центральних лімфатичних судин у 

кишкових ворсинках помірно розширені, заповнені лімфою. 

У стромальній сполучній тканині власної пластинки та підслизовій 

оболонці набряк не виражений, у ній виявляли лімфоцити, гістіоцити, пооди-

нокі тканинні базофіли та еозинофільні лейкоцити. 

На дні крипт виявлено невеликі малодиференційовані клітини, що 

утворилися внаслідок мітотичного поділу, їх кількість збільшена (рис. 3.27). 

Структури судинного русла в підслизовій оболонці виглядали незмі-

неними. Просвіти артерій та артеріол збережені, у них наявні формені еле-

менти крові, переважно еритроцити. Оболонки стінки таких судин добре 

структуровані, ендотелій і гладкі міоцити в середній оболонці чітко 

контуровані. У зовнішній оболонці відсутній набряк. Помірний периваску-

лярний набряк спостерігався навколо гемокапілярів, венул та вен, просвіти 
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останніх – повнокровні. У підслизовій основі клубової кишки була 

лімфоцитарна інфільтрація. 

Таким чином, уже через 14 діб після опіку шкіри тварин за умов за-

стосування розчину HAES-LX-5 % встановлений позитивний впив на 

структурні компоненти оболонок клубової кишки. Препарат покращує стан 

судинної системи кишки, попереджує розвиток деструктивних змін у стінці 

органа. Тому в пізні терміни експерименту (через 21, 30 доби) у тварин, 

яким після опіку шкіри протягом перших семи діб вводили розчин HAES-

LX-5 %, мікроскопічно виявляється суттєве покращення та відносна нор- 

 

 

Рис. 3.27. Структурна організація крипт слизової оболонки клубової ки-

шки через 30 діб у щурів після опіку шкіри, яким вводили розчин HAES-

LX-5 % Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об’єк-

тив х40, окуляр х10. Позначення: 1 – епітеліальна пластинка; 2 – мітоз 

стовпчастого епітеліоцита без облямівки; 3 – лейкоцитарна інфільтрація 

власної пластинки. 
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малізація структурної організації клубової кишки, якщо порівнювати з тва-

ринами, яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Введення розчину HAES-LX-5% після термічної травми шкіри пози-

тивно впливало на морфологічний стан усіх оболонок клубової кишки. 

Встановлено покрашення мікроскопічної організації судинного русла, сті-

нок артерій та вен і складових компонентів мікроциркуляторного русла. 

Покращення трофіки стінки клубової кишки зменшувало ступінь пошко-

дження клітин епітеліальної пластинки ворсинок і крипт, набряк сполучної 

тканини власної пластинки та підслизової основи, зменшувало лейкоцитар-

ну інфільтрацію. М’язова пластинка слизової оболонки та м’язова оболонка 

стінки кишки  в пізні терміни досліду були незміненими, спостерігалася 

структурна організація їх компонентів. 

Результати досліджень, які представлені в цьому розділі дисертації, ві-

дображені нами у 2 наукових статтях у фахових наукових виданнях (2 з яких 

входять до переліку міжнародних наукометричних баз, у тому числі 1 до ба-

зи Web of Science) та в 4 тезах науково-практичних конференцій: 

1. Гаврилюк, А. О., Галунко, Г. М., Волков, А. О., Шаповал, О. М. (2017). 

Гістологічні зміни в тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при корекції 

інфузійними розчинами. Вісник морфології, 23, 2, 226-231. [32] 

2. Галунко, Г. М. (2017). Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії 

опікової хвороби. Світ медицини та біології, 3(61), 90-96. [44] 

3. Галунко, Г. М. (2013). Особливості впливу інфузійного розчину XAES-

LX-5 % на зміни в тонкій кишці щурів в пізні стадії експериментальної опі-

кової хвороби. Тези представлені в матеріалах  IX Конгресу Асоціації пато-

логів України «Актуальні проблеми сучасної патології» м. Луганськ (с.169-

170) :Український медичний альманах, 16, 3. [34] 

4. Галунко, Г. М., Гаврилюк, А. О. (2012). Морфологічні зміни в тонкій 

кишці при експериментальній опіковій хворобі та її корекції колоїдно-

гіперосмолярними розчинами. Тези представлені в матеріалах науково-
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практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної патоморфології» м. Київ 

(с. 104-105). Патологія, 3(26). [38] 

5. Галунко, Г. М. (2014). Морфологічні особливості  змін в тонкій кишці 

при застосуванні колоїдно-гіперосмолярних розчинів в пізні стадії  експери-

ментальної опікової хвороби. Тези представлені в матеріалах V Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених м.Вінниця (с. 12). Вінниця : 

[б.в.]. [35] 

6. Галунко, Г. М., & Гаврилюк, А. О. (2013). Особливості змін в тонкій 

кишці при пізній стадії опікової хвороби. Тези представлені в матеріалах нау-

ково-практичної конференції з міжнародною участю « Інтернаціоналізація 

вищої медичної освіти. Науково-методичні засади освіти іноземних громадян  

у вищих медичних закладах», м.Полтава (с. 27). Полтава : [б.в.]. [39] 
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РОЗДІЛ 4 

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ КЛУБОВОЇ 

КИШКИ ЩУРІВ ЧЕРЕЗ 14, 21 ТА 30 ДІБ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ ТА ЇХ 

КОРЕКЦІЇ ІНФУЗІЙНИМИ РОЗЧИНАМИ 

 

 

4.1. Субмікроскопічний стан слизової оболонки тонкої кишки тварин 

ща умови введення 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом та 

HAES-LX-5 % 

 

 

Проведені електронномікроскопічні дослідження тонкої кишки конт-

рольних груп тварин (введення 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбіто-

лом, HAES-LX-5 %) показали, що в усі терміни спостереження (через 14, 21, 

30 діб) структурні компоненти її слизової оболонки були не змінені. 

У складі епітеліальної пластинки ворсинок і крипт слизової оболонки 

переважають стовпчасті епітеліоцити з облямівкою, вони мають типову для 

таких клітин будову. 

Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою в середній частині ворсинки це 

– циліндричної форми клітини, які розташовані в один шар і добре контак-

тують між собою. Характерною їх особливістю є наявність на апікальній 

поверхні щільно розташованих мікроворсинок, які забезпечують основну 

функцію цих клітин – примембранне травлення та всмоктування. Округло-

овальної форми ядра стовпчастих епітеліоцитів орієнтовані по довжині клі-

тин і розташовані в базальному полюсі. У їх каріоплазмі в нормальному 

функціональному стані переважає еухроматин, невеликі глибки гетерохро-

матину розташовані здебільшого біля каріолеми. Часто в ядрах спостеріга-

ється одне або два ядерця. Ядерні мембрани мають чіткі контури, між ними 

є неширокий, рівномірний перинуклеарний простір (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Збережена структура стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою во-

рсинки тонкої кишки тварини контрольної групи при введені 0,9 % розчину 

NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: х15 000. Позначення: 1 – ядро; 2 – 

цитоплазма; 3 – мікроворсинки на апікальній поверхні. 

 

У цитоплазмі епітеліоцитів присутні всі органели загального призна-

чення, але розташовані вони нерівномірно. Гранулярна ендоплазматична сіт-

ка локалізована в базальній частині цитоплазми, невеликий комплекс Голь-

джі частіше перинуклеарно в над’ядерній ділянці. Мітохондрії мають округ-

лу або подовгасту форму і зустрічаються по всій цитоплазмі, але найбільше в 

центральній та апікальних ділянках. Наявні також рибосоми та полісоми, ви-

являються первинні, а іноді вторинні лізосоми.  

Бічні поверхні плазмолем сусідніх стовпчастих епітеліоцитів від апіка-

льних ділянок мають яскраво виражені різноманітні міжклітинні контакти: 

прості, щільні, десмосомальні. 

Епітеліоцити розташовані на базальній мембрані, яка виглядає, як пла-

стинка помірної електронної щільності та відносно рівномірної товщини. 

Вона відокремлює пухку волокнисту сполучну тканину власної пластинки 

слизової оболонки тонкої кишки. 
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Субмікроскопічно в складі епітеліальної пластинки ворсинок спостері-

гаються келихоподібні клітини. Характерною їх ознакою є наявність в апіка-

льній частині секреторних гранул, що мають округлу або овальну форму, рі-

зні розміри та електронно- прозорий вміст. Залежно від фази секреторного 

циклу гландулоцити мають неоднакову кількість секрету й різний ступінь 

розвитку органел. Ядра таких клітин розташовані переважно в базальній час-

тині (рис. 4.2, 4.3). 

 

 

Рис. 4.2. Наявність секреторних гранул в апікальній частині епітеліо-

цитів ворсинки тонкої кишки тварини контрольної групи за умов введен-

ня лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х12 000. Позначення: 1 – келихоподібна клітина з секреторними вклю-

ченнями; 2 – стовпчастий епітеліоцит; 3 – мікроворсинки на апікальній 

поверхні стовпчастого епітеліоцита. 

 

Власна пластинка містить клітини фібробластичного ряду, помірну кі-

лькість лімфоцитів і плазмоцитів, іноді тканинні базофіли та езинофіли (рис. 

4.4).Міжклітинна речовина сполучної тканини має добре виражений амор-
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фний компонент, тонкі колагенові та еластичні волокна, що розташовані 

неупорядковано. 

 

 

Рис. 4.3. Ультраструктурна організація епітеліоцитів ворсинки тонкої ки-

шки тварини контрольної групи за умови введеня HAES-LX-5 %. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 – фрагмент келихоподібної клі-

тини з секреторними включеннями; 2 – ядро стовпчастого епітеліоцита; 3 – 

цитоплазма стовпчастого епітеліоцита. 

 

У власній пластинці наявні кровоносні капіляри соматичного типу, які 

мають невеликі просвіти, суцільну ендотеліальну вистилку та не на всіх ді-

лянках однакову за товщиною базальну мембрану. Ядра ендотеліоцитів пе-

реважно еліпсоподібої форми з рівними контурами каріолеми, у їх каріопла-

змі переважає еухроматин. Перинуклеарна зона органел містить небагато й 

до того ж невеликих за розмірами органел. Це окремі мітохондрії, непротяж-

ні канальці ендоплазматичної сітки, лізосоми. У цитоплазматичних витонче-

них ділянках ендотеліальних клітин розташовані піноцитозні пухирці, окремі 

вакуолі (рис. 4.5). 
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Рис. 4.4. Субмікроскопічна організація плазматичної клітини власної плас-

тинки слизової оболонки тонкої кишки тварини контрольної групи за умови 

введеня 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: х12 000. Поз-

начення: 1 – ядро; 2 – цитоплазма; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка; 4 – 

мітохондрія. 

 

 

4.2. Електронномікроскопічні зміни слизової оболонки тонкої кишки тва-

рин після термічної травми шкіри в умовах застосування 0,9 % розчину NaCl 

 

 

Проведені електронномікроскопічні дослідження слизової оболонки тон-

кої кишки через 14 діб після термічної травмив умовах застосування 0,9 % роз-

чину NaCl довели, що в її компонентах спостерігаються значні деструктивні 

зміни. 

В епітеліальній пластинці ворсинок стовпчастих епітеліоцитів з обля-

мівкою пошкоджується структура мікроворсинок, висота яких зменшується, 

частина з них фрагментується, а окремі руйнуються, що є ознакою порушен-

ня пристінкового травлення та всмоктування. 
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Рис. 4.5. Ультраструктурний стан кровоносного капіляра власної пластин-

ки слизової оболонки тонкої кишки тварини контрольної групи за умови вве-

дення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: х9 000. Позна-

чення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма ендотеліоцита; 3 – просвіт ка-

піляра; 4 – базальна мембрана. 

 

Здебільшого ядра стовпчастих епітеліоцитів у середній частині ворси-

нок кишки мають нечітко контуровані мембрани ядерної оболонки, перинук-

леарний простір погано виявляється. У каріоплазмі помітні великі осміофі-

льні грудки гетерохроматину, особливо біля каріолеми. 

У таких епітеліоцитах значно пошкоджуються органели. У базальних 

ділянках цитоплазми зменшується вміст гранулярної ендоплазматичної сіт-

ки. Її канальці не протяжні, фрагментовані та потовщені, на поверхні їх мем-

бран мало рибосом. Спостерігається розширення та вакуолізація компонентів 

комплексу Гольджі. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, мають електрон-

но-прозорий матрикс та редуковані кристи (рис. 4.6). 

В епітеліальній пластинці ворсинок спостерігаються келихоподібні клі-

тини, апікальна частина цитоплазми яких заповнена великими секреторними 

гранулами, котрі можуть зливатися між собою і мати неправильні і нечіткі 
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Рис. 4.6. Порушення структури мікроворсинок, наявність вакуолеподібних 

структур у цитоплазмі стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою ворсинки 

тонкої кишки тварини через 14 діб після термічної травми за умови введення 

0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: х15 000. Позначення: 

1 – ядро; 2 – вакуолеподібні структури в цитоплазмі; 3 – пошкоджені органе-

ли; 4 – пошкоджені мікроворсинки. 

 

контури. Осміофільні пікнотичні ядра локалізовані в базальному полюсі (рис. 

4.7). Наявні також келихоподібні клітини, у цитоплазмі яких секреторні грану-

ли майже відсутні або невеликі та поодинокі. Такий гетерогенний стан гланду-

лоцитів свідчить про порушення фазного характеру секреції. 

Субмікроскопічно виявляється значний набряк пухкої сполучної тканини 

власної пластинки слизової оболонки, просвітлення аморфного компоненту мі-

жклітинної речовини. Значно менше в ній спостерігається волокнистих компо-

нентів. 

У стінці тонкої кишки встановлено порушення мікроциркуляторного ру-

сла, яке характеризується розширенням або звуженням просвітів і нерівномір-

ним кровонаповненням гемокапілярів. Спостерігається значний набряк і про-

світлення цитоплазми ендотеліоцитів, потовщення цитоплазматичних ділянок.  
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Рис. 4.7. Келихоподібні клітини, апікальна частина цитоплазми яких за-

повнена великими секреторними гранулами, і фрагменти пікнотичного яд-

ра в епітеліальній пластинці ворсинки тонкої кишки тварини через 14 діб 

після термічної травми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х15 000. Позначення: 1 – секреторні включення; 2 – 

фрагмент ядра. 

 

У них наявна деструкція органел та зменшення кількості піноцитозних пі-

хурців. Базальна мембрана не рівномірна, нечітко контурована. Навколо ге-

мокапілярів є значний периваскулярний простір (рис. 4.8). 

У пухкій сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки спо-

стерігається збільшення числа лімфоцитів, а також плазмоцитів, які можуть 

утворювати скупчення. Наявні пошкоджені плазмоцити з осміофільними не-

великими ядрами електронно-щільною цитоплазмою, яка включає значно де-

структивно змінені органели (рис. 4.9). 

Субмікроскопічні дослідження через 21 добу стінки тонкої кишки 

встановили, що зберігається пошкодження судин мікроциркуляторного рус-

ла, порушення стінки гемокапілярів. Цитоплазма ендотеліоцитів набрякла, 

електронно-прозора, просвіти багатьох капілярів вузькі, але містять ерит- 
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Рис. 4.8. Набряк і просвітлення цитоплазми ендотеліоцитів, потовщення 

цитоплазматичних ділянок із деструкцією органел та зменшенням кількості 

піноцитозних міхурців у кровоносному капілярі власної пластинки слизової 

оболонки тонкої кишки щура через 14 діб після термічної травми за умови 

введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: х9 000. Поз-

начення: 1 – набрякла цитоплазма ендотеліоцита; 2 – невеликий просвіт капі-

ляра з еритроцитом; 3 – пошкоджена базальна мембрана; 4 – значний перива-

скулярний простір. 

 

роцити. Локально пошкоджена базальна мембрана і значний периваскуляр-

ний простір (рис. 4.10). 

Пухка сполучна тканина власної пластинки слизової оболонки має 

ознаки набряку та деструкції фібрилярних компонентів. У ній наявні пошко-

джені фібробласти, лімфоцити та плазматичні клітини. У фібробластах спо-

стерігаються невеликі ядра з осміофільною каріоплазмою, вогнищево збіль-

шеними перинуклеарними просторами, погано контурованими ядерними по-

рами. У цитоплазмі відзначається значне розширення канальців ендоплазма-

тичної сітки, їх фрагментація з утворенням вакуолеподібних структур та ве-

ликих порожнин. На поверхні мембран мало рибосом та полісом у гіалопла- 
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Рис. 4.9. Пошкоджений плазмоцит з осміофільним невеликим ядром, елек-

тронно-щільною цитоплазмою, що включає деструктивно змінені органели 

власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки тварини через 14 діб піс-

ля термічної травми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мік-

рофотографія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 – осміофільне ядро; 2 – цитоплаз-

ма пошкодженого плазмоцита; 3 – фрагмент збереженого плазмоцита. 

 

змі. Цистерни комплексу Гольджі також потовщуються, вакуолізуються. Ві-

дростки фібробластів витончені, плазмолема на окремих ділянках нечітко 

контурована. Деструкція мітохондрій проявляється їх набряком, просвітлен-

ням матриксу, руйнуванням крист (рис. 4.11). 

Субмікроскопічно відзначається активація плазмоцитів, що проявля-

ється розширенням канальців гранулярної ендоплазматичної сітки, значною 

кількістю рибосом. Проте, з'являються у власній пластинці слизової оболон-

ки пошкоджені плазмоцити та лімфоцити, що мають пікнотичні ядра, осміо-

фільну каріо- і цитоплазму та пошкоджені органели. 

В епітеліальній пластинці ворсинок як через 21, так і через 30 діб після 

термічної травми встановлено пошкодження багатьох стовпчастих епітеліо- 
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Рис. 4.10. Звужений просвіт капіляра, заповнений еритроцитом; вираже-

ний набряк цитоплазми ендотеліоцитів кровоносного капіляра власної плас-

тинки слизової оболонки тонкої кишки тварини через 21 добу після терміч-

ної травми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотог-

рафія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 – набрякла цитоплазма ендотеліоцита; 2 – 

просвіт капіляра з еритроцитом; 3 – пошкоджена базальна мембрана; 4 – зна-

чний периваскулярний простір. 

 

цитів з облямівкою. Наявна значна деструкція мікроворсинок, що проявля-

ється їх фрагментацією й частковим відшаруванням (рис. 4.12, 4.13). 

Ядра стовпчастих епітеліоцитів зменшуються, окремі змінюють форму, 

їх каріолема деформується, а каріоплазма включає значні електронно-щільні 

ділянки гетерохроматину. Деструкція органел супроводжується їх вакуоліза-

цією, тому в цитоплазмі, особливо в парануклеарній зоні, наявні світлі окру-

гло-овальні структури. У розширених міжклітинних проміжках виявляються 

міжепітеліальні лімфоцити. 

Келихоподібні клітини в ці терміни досліду змінені подібно до тих, як і 

в попередній термін. У їх апікальних ділянках цитоплазми наявна значна кіль- 
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Рис. 4.11. Невелике ядро фібробласта з осміофільною каріоплазмою, вог-

нищево збільшеним перинуклеарним простором, розширенням канальців ен-

доплазматичної сітки; фрагмент активного плазмоцита власної пластинки 

слизової оболонки тонкої кишки тварини через 21 добу після термічної трав-

ми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х12 000. Позначення: 1 – ядро фібробласта; 2 – цитоплазма фібробласта; 3 – 

фрагмент плазмоцита; 4 – міжклітинна речовина. 

 

кість секреторних гранул. Неправильної форми ядра включають осміофільні 

грудки гетерохроматину, каріолема нечітко оконтурована. 

Через 30 діб досліду у власній пластинці слизової оболонки тонкої ки-

шки зберігаються зміни її структурних компонентів, але ступінь їх дещо 

менший, ніж у попередні терміни. Частина фібробластів має округло-овальні 

подовгасті ядра, у каріоплазмі яких переважає еухроматин. Не настільки по-

шкодженими є органели цитоплазми таких клітин. Спостерігаються активні 

плазмоцити з добре розвиненими канальцями гранулярної ендоплазматичної 

сітки, багатьма рибосомами та полісомами (рис. 4.14). 
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Рис. 4.12. Фрагментація й часткове відшарування мікроворсинок, пошко-

дження ультраструктур цитоплазми стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою 

ворсинки тонкої кишки тварини через 21 добу після термічної травми за 

умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х15 000. Позначення: 1 – вакуолеподібні структури у цитоплазмі; 2 – пошко-

джені органели; 3 – пошкоджені мікроворсинки. 

 

При цьому зберігається набряк міжклітинної речовини, наявні деструк-

тивно змінені сполучнотканинні клітини. 

Таким чином, дослідження ультраструктурного стану слизової оболон-

ки тонкої кишки в умовах термічної травми встановили, що на фоні розладів 

структур мікроциркуляторного русла у віддалені терміни досліду, й особливо 

через 14 та 21 добу, виникають значні зміни клітин епітеліальної пластинки, 

структурних компонентів власної пластинки. 

Виявлені деструктивні зміни клітин епітеліальної пластинки ворсинок і 

власної пластинки слизової оболонки свідчать про порушення процесу прис-

тінкового травлення та всмоктування в тонкій кишці. 
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Рис. 4.13. Вакуолізація органел, пошкоджені мікроворсинки стовпчастих 

епітеліоцитів з облямівкою ворсинки тонкої кишки тварини через 30 діб піс-

ля термічної травми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Зб.: х15 000. По-

значення: 1 – ядро; 2 – набрякла цитоплазма; 3 – пошкоджені мікроворсинки. 

 

 

4.3. Субмікроскопічний стан слизової оболонки тонкої кишки тварин 

після термічної травми шкіри в умовах застосування лактопротеїну з сорбі-

толом 

 

 

Дослідження ультраструктури стінки тонкої кишки тварин через 14 діб 

після термічної травми в умовах застосування лактопротеїну з сорбітолом 

встановило, що зменшується ступінь змін структурних компонентів слизової 

оболонки, як порівняти з обпеченими тваринами, які отримували 0,9 % роз-

чин NaCl. 

В епітеліальній пластинці ворсинок наявні гетерогенні зміни стовпчас-

тих епітеліоцитів, частина клітин залишається з ознаками пошкодження яд- 
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Рис. 4.14. Округло-овальне ядро фібробласта, активний плазмоцит власної 

пластинки слизової оболонки тонкої кишки тварини через 30 діб після термі-

чної травми за умови введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотог-

рафія. Зб.: х8 000. Позначення: 1 – ядро фібробласта; 2 – цитоплазма фіброб-

ласта; 3 – плазмоцит; 4 – міжклітинна речовина. 

 

ра і цитоплазми, а в інших покращується їх структурна організація. Субмік-

роскопічно це проявляється кращою збереженістю мікроворсинок на апіка-

льній поверхні клітин. У цитоплазмі менше виражена деструкція органел, 

наявна гіпертрофія мітохондрій. Цистерни комплексу Гольджі та канальці 

ендоплазматичної сітки потовщені, але не так вагомо як у тварин, які отри-

мували  0,9 % розчин NaCl (рис. 4.15). 

У таких клітинах ядра локалізовані в базальних полюсах, мають округ-

ло-овальну форму та чіткі контури ядерних мембран. У їх каріоплазмі пере-

важає еухроматин, виявляються ядерця. 

Уже в цей термін досліду покращується, проти групи тварин, які отри-

мували 0,9 % розчин NaCl, субмікроскопічний стан власної пластинки слизо-

вої оболонки кишки. Цитоплазма ендотеліоцитів у кровоносних капілярах 
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Рис. 4.15. Пошкоджені мікроворсинки, гіпертрофовані мітохондрії, вакуо-

леподібні структури цитоплазми стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою 

тонкої кишки тварини через 14 діб після термічної травми в умовах застосу-

вання лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб.: х10 000. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – цитоплазма; 3 – гіпертрофовані мітохондрії; 4 – мі-

кроворсинки. 

 

потовщена, проте, в ній багато піноцитозних пухирців і кавеол. На їх люмі-

нальній поверхні плазмолема утворює багато мікроворсинок. Базальна мем-

брана не однорідна: то місцями потовщена,то зберігає периваскулярний на-

бряк (рис. 4.16). 

Електронномікроскопічні дослідження стінки тонкої кишки встанови-

ли, що більш вагомий позитивний вплив застосування лактопротеїну з сорбі-

толом після термічної травми відбувається через 21 та 30 діб експерименту. 

У складі епітеліальної пластинки ворсинок слизової оболонки мікрово-

рсинки, які розташовані на апікальній поверхні стовпчастих епітеліоцитів 

значно менше пошкоджені. Це забезпечує нормалізацію примембранного 

травлення і всмоктування в тонкій кишці. 
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Рис. 4.16. Потовщена цитоплазма ендотеліоцитів з наявністю піноцитоз-

них пухирців і кавеол, периваскулярний набряк у кровоносному капілярі 

власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки тварини через 14 діб піс-

ля термічної травми в умовах застосування лактопротеїну з сорбітолом. Еле-

ктронна мікрофотографія. Зб.: х15 000. Позначення: 1 – цитоплазма ендоте-

ліоцита; 2 – просвіт капіляра; 3 – базальна мембрана; 4 – периваскулярний 

простір. 

 

У цитоплазмі багатьох епітеліоцитів виявляється гіперплазія мітохонд-

рій, кращий стан гранулярної ендоплазматичної сітки й комплексу Гольджі. 

Помірно потовщені канальці й цистерни органоїдів, багато рибосом та полі-

сом. Чітко контуруються плазмолеми клітин, між ними вузькі міжклітинні 

простори, міжклітинні контакти не змінені (рис. 4.17). 

Покращується структура ядер, вони локалізовані в базальному полюсі 

епітеліоцитів, мають еліпсоподібну форму. У їхній каріоплазмі наявний еух-

роматин та невеликі грудки гетерохроматину. Ядерні мембрани чітко конту-

ровані, перинуклеарні простори тільки локально потовщені.  
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Рис. 4.17. Чітко оконтуровані плазмолеми клітин, помірно потовщені ка-

нальці й цистерни органел, базально локалізовані ядра стовпчастих епітеліо-

цитів з облямівкою ворсинки тонкої кишки тварини через 21 добу після тер-

мічної травми в умовах застосування лактопротеїну з сорбітолом. Електрон-

на мікрофотографія. Зб.: х8 000. Позначення: 1 – цитоплазма; 2 – мітохондрії; 

3 – мікроворсинки. 

 

Ультраструктура келихоподібних клітин відображає їхню різну секре-

торну активність. Так, частина клітин має збільшені, неправильної форми яд-

ра, каріоплазма включає ядерця. У над’ядерній та апікальній ділянках цито-

плазми спостерігаються секреторні гранули, що формуються (рис. 4.18). 

Дослідження ультраструктурної організації власної пластинки слизової 

оболонки кишки через 21 та 30 діб після термічного опіку показали, що в 

умовах використання коригуючих чинників відбувається помітна нормаліза-

ція її структурних компонентів. У пухкій сполучній тканині стінка більшості 

кровоносних капілярів встелена добре структурованими ендотеліальними 

клітинами, які розташовані на відносно рівномірній базальній мембрані. Яд-

ра ендотеліоцитів мають інвагінації каріолеми, еухроматину та ядерця у карі- 
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Рис. 4.18. Збільшене, неправильної форми ядро, каріоплазма якого вклю-

чає ядерця; секреторні гранули, що формуються, келихоподібної клітини во-

рсинки тонкої кишки тварини через 21 добу в умовах застосування лактопро-

теїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 

– ядро; 2 – секреторні включення; 3 – стовпчастий епітеліоцит. 

 

оплазмі, чіткі контури ядерних мембран. Цитоплазматичні ділянки мають 

потовщення й містять багато піноцитозних пухирців. 

Просвіти капілярів помірні, їхні контури не рівні за рахунок цитоплаз-

матичних випинань та чисельних мікроворсинок. Периваскулярні простори 

не такі значні, як у власній пластинці слизової оболонки кишки обпечених 

тварин, які отримували фізіологічний розчин(рис. 4.19). 

У сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки спостеріга-

ються лімфоцити, плазматичні клітини з добре розвиненою гранулярною ен-

доплазматичною сіткою. Більшість фібробластів малозмінена, має відростча-

сту форму, добре структуровані органели (рис. 4.20). У міжклітинній речо-

вині добре виражені волокнисті структури, відсутній набряк аморфного 

компоненту. 
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Рис. 4.19. Помірні просвіти капілярів, їх нерівні контури за рахунок цито-

плазматичних випинань та чисельних мікроворсинок власної пластинки сли-

зової оболонки тонкої кишки тварини через 21 добу після термічної травми в 

умовах застосування лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотогра-

фія. Зб.: х10 000. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма ендо-

теліоцита; 3 – просвіт капіляра; 4 – базальна мембрана. 

 

Таким чином, проведені електронномікроскопічні дослідження  тонкої 

кишки після термічної травми в умовах застосування лактопротеїну з сорбі-

толом встановили, що їх ефективність проявляється суттєвіше в пізні термі-

ни експерименту (21, 30 доби). 

На фоні покращення ультраструктури гемокапілярів виявляється мен-

ший ступінь деструкції клітин епітеліальної пластинки. До завершення екс-

перименту відбувається оновлення структур компонентів власної та епітеліа-

льної пластинок слизової оболонки. 
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Рис. 4.20. Плазмоцит з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною 

сіткою, малозмінений фібробласт відростчастої форми, з добре структурова-

ними органелами власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки твари-

ни через 30 діб після термічної травми в умовах застосування лактопротеїну 

з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8 000. Позначення: 1 – пла-

змоцит; 2 – фібробласт; 3 – міжклітинна речовина. 

 

 

4.4. Електронномікроскопічний стан слизової оболонки тонкої кишки 

тварин після термічної травми шкіри в умовах застосування препарату 

HAES-LX-5 % 

 

 

Електронномікроскопічні дослідження стінки тонкої кишки тварин че-

рез 14 діб після термічної травми в умовах застосування  препарату HAES-

LX-5 % засвідчили, що відбувається помірне покращення ультраструктури 

компонентів слизової оболонки. 
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У складі епітеліальної пластинки ворсинок слизової оболонки частина 

стовпчастих епітеліоцитів, переважно в нижній її третині, мають добре струк-

туровані невеликі мікроворсинки на апікальній поверхні клітин, що свідчить 

про їх регенерацію. У цитоплазмі таких епітеліоцитів спостерігається менша 

деструкція органел. Гіпертрофовані мітохондрії мають локально просвітле-

ний матрикс, частково збережені кристи. Канальці гранулярної ендоплазма-

тичної сітки та  цистерни комплексу Гольджі помірно потовщені, наявні ри-

босоми та полісоми. Ядра клітин виглядають збільшеними, чітко оконтуро-

вані їх мембрани, а в каріоплазмі переважає еухроматин та наявні невеликі 

ядерця. Помірно розширені міжклітинні простори, але чітко структуровані 

міжклітинні контакти (рис. 4.21). 

 

 

Рис. 4.21. Структуровані невеликі мікроворсинки на апікальній поверхні 

клітин, гіпертрофовані мітохондрії стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою 

епітеліальної пластинки ворсинки тонкої кишки тварини через 14 діб після 

термічної травми в умовах застосування препарату HAES-LX-5 %. Елект-

ронна мікрофотографія. Зб.: х17 000. Позначення: 1 – ядро; 2 – цитоплазма; 3 

– гіпертрофовані мітохондрії; 4 – мікроворсинки. 
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Субмікроскопічно в цей термін досліду структура келихоподібних клі-

тин ще не відрізняється від такої ж у тварин, які отримували фізіологічний 

розчин, їхня апікальна частина цитоплазми заповнена крупними секреторни-

ми гранулами. 

У власній пластинці слизової оболонки тонкої кишки наявні гемокапі-

ляри з помірними просвітами, у яких є формені елементи крові. Ендотеліоци-

ти включають подовгастої форми збільшені ядра, що мають інвагінації карі-

олеми. Цитоплазма ендотеліальних клітин помірно набрякла, у ній наявні пі-

ноцитозні пухирці й вакуолі. Базальна мембрана частково потовщена, пери-

васкулярні простори не такі значні (рис. 4.22). 

 

 

Рис. 4.22. Гемокапіляр із форменим елементом у просвіті, помірно набряк-

ла цитоплазма ендотеліальних клітин з піноцитозними пухирцями і вакуоля-

ми кровоносного капіляра власної пластинки слизової оболонки тонкої киш-

ки тварини через 14 діб після термічної травми в умовах застосування  пре-

парату HAES-LX-5 %. Електронна мікрофотографія. Зб.: х9 000. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма ендотеліоцита; 3 – просвіт капіляра з 

еритроцитами; 4 – базальна мембрана; 5 – периваскулярний простір. 
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Спостерігаються лімфоцити та активні плазмоцити, у яких добре роз-

винена гранулярна ендоплазматична сітка, наявні гіпертрофовані мітохондрії 

(рис. 4.23). У фібробластах краще збережені ядра та органели. 

 

 

Рис. 4.23. Активний плазмоцит із добре розвиненою гранулярною ендоп-

лазматичною сіткою, гіпертрофованими мітохондріями, більше збереженим 

ядром та органелами власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки щу-

ра через 14 діб після термічної травми в умовах застосування препарату 

HAES-LX-5 %. Електронна мікрофотографія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 – 

ядро плазмоцита; 2 – цитоплазма плазмоцита; 3 – гранулярна ендоплазмати-

чна сітка; 4 – мітохондрії. 

 

Субмікроскопічні дослідження через 21 і, особливо, 30 діб після опіку 

та застосування коригуючого чинника, встановили суттєве покращення стру-

ктури компонентів слизової оболонки тонкої кишки. 

У складі власної пластинки спостерігаються функціонально активні 

кровоносні капіляри. Вони мають помірні просвіти, кровонаповнення їх не 

таке значне, як у тварин, яким не вводили препарати корекції. Покращується 

структура ендотеліоцитів, базальна мембрана потовщена, але чітко контуру-
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ється. Добре виражена цитоплазматична ділянка, яка включає багато піноци-

тозних пухирців. Наявні чисельні  випинання у вигляді мікроворсинок та ін-

вагінації, що збільшує площу поверхні, яка контактує з вмістом просвіту ка-

піляра. Ядра виглядають збільшеними, їх каріоплазма включає переважно 

еухроматин, а каріолема утворює інвагінації. Парануклеарно в потовщених 

ділянках цитоплазми спостерігаються невеликі, добре структуровані органе-

ли. Периваскулярні простори помірні, у них відсутній набряк аморфного 

компонента (рис. 4.24). 

 

 

Рис. 4.24. Чітко контурована базальна мембрана, піноцитозні пухирці в 

цитоплазмі, парануклеарне розташування органел ендотеліоцитів кровонос-

ного капіляра власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки тварини 

через 21 добу після термічної травми в умовах застосування препарату 

HAES-LX-5 %. Електронна мікрофотографія. Зб.: х7 000. Позначення: 1 – яд-

ро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма ендотеліоцита; 3 – просвіт капіляра; 4 – ба-

зальна мембрана. 

 

Такий стан гемокапілярів відображає покращення трофіки слизової 

оболонки кишки, що сприяє активному перебігу регенерації та відносній но- 
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рмалізації її структурних компонентів. 

Субмікроскопічні дослідження епітеліальної пластинки ворсинок сли-

зової оболонки показали, що менше пошкодженими є мікроворсинки на апі-

кальній поверхні стовпчастих епітеліоцитів. Вони чітко контуруються, щіль-

но прилягають одна до одної, проте на окремих ділянках частково фрагмен-

товані. Така структурна організація ворсинок епітеліоцитів свідчить про по-

кращення примембранного травлення і всмоктування. 

У базальній частині клітин спостерігаються подовгастої форми овальні 

ядра, у каріоплазмі яких переважає еухроматин, осміофільні скупчення гете 

рохроматину є переважно біля каріолеми. Виявляються також ядерця та ба-

гато рибосомальних гранул. Контури ядерних мембран чіткі, між ними не-

широкий перинуклеарний простір та ядерні пори (рис. 4.25). 

 

 
Рис. 4.25. Збережені органели, чітко оконтуровані мембрани грануляр-

ної ендоплазматичної сітки, добре структуровані кристи мітохондрій стовп-

частих епітеліоцитів з облямівкою ворсинки тонкої кишки тварини через 21 

добу після термічної травми в умовах застосування препарату HAES-LX-5 %. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х12 000. Позначення: 1 – ядро; 2 – цито-

плазма; 3 – мітохондрія. 
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У цитоплазмі стовпчастих епітеліоцитів краще збережені органели. У 

ній багато рибосом та полісом, чітко контуруються мембрани гранулярної 

ендоплазматичної сітки й комплексу Гольджі. У більшості мітохондрій добре 

структуровані кристи в помірно осміофільному матриксі. Чітко контурують-

ся плазмолеми клітин та міжклітинні контакти.  

Серед епітеліоцитів наявні келихоподібні клітини різної секреторної 

активності. Частина їх має скупчення секреторних гранул в апікальній зоні 

цитоплазми (рис. 4.26), інша зберігає помірну кількість, а в деяких – гранули 

відсутні. Це свідчить про оновлення фазного характеру секреції й реаліза-

ції секрету, необхідного для процесу травлення. 

 

 

Рис. 4.26. Скупчення секреторних гранул в апікальній зоні цитоплазми ке-

лихоподібної клітини в епітеліальній пластинці ворсинки тонкої кишки тва-

рини через 30 діб після термічної травми в умовах застосування препарату 

HAES-LX-5 %. Електронна мікрофотографія. Зб.: х9 000. Позначення: 1 – се-

креторні включення; 2 – фрагмент ядра. 
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У пухкій сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки по-

кращується ультраструктура фібробластів, вони мають відростчасту форму, 

добре структуровані органели, тому в ці терміни спостереження в міжклі-

тинній речовині добре виражені волокнисті структури. Також наявні лімфо-

цити, активні плазматичні клітини, які можуть утворювати окремі скупчення. 

У їх складі відсутні деструктивно змінені клітини (рис. 4.27).  

 

 

Рис. 4.27. Активні плазматичні клітини, що утворюють окремі скупчення. 

власної пластинки слизової оболонки тонкої кишки тварини через 30 діб піс-

ля термічної травми в умовах застосування препарату HAES-LX-5 %. Елект-

ронна мікрофотографія. Зб.: х8 000. Позначення: 1 – ядро плазмоцита; 2 – ци-

топлазма плазмоцита; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка; 4 – міжклітинна 

речовина. 

 

Таким чином, ультраструктурні дослідження  тонкої кишки після тер-

мічної травми в умовах застосування препарату HAES-LX-5 % показали, що 

вже через14 діб досліду спостерігається покращення структурних компонен-

тів слизової оболонки стінки органа. 

Застосування коригуючого чинника сприяє покращенню структури мі- 



128 
 

кроциркуляторного русла, активації регенераторних процесів та відносній 

нормалізації структурних компонентів епітеліальної та власної пластинок 

слизової оболонки. 

Результати досліджень, що висвітлені в цьому розділі дисертації, відо-

бражені нами в 3 наукових статтях у наукових фахових виданнях (2 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз) та 4 в тезах науково-

практичних конференцій: 

1. Галунко, Г. М. (2014). Особливості впливу розчину XAES-LX-5 % на 

слизову оболонку тонкої кишки щурів в пізні стадії опікової хвороби. Украї-

нський морфологічний альманах, 12, 4, 17-20. [36] 

2. Галунко, Г. М., & Гаврилюк, А. О. (2014). Електронно-мікроскопічні 

зміни слизової оболонки тонкої кишки щурів в пізні стадії опікової хвороби. 

Світ медицини та біології, 4(47), 97-101. [40] 

3.Галунко, Г. М., Гаврилюк, А. О., Мішалов, В. Д. (2016). Морфологічні 

зміни в тонкій кишці в пізні стадії після опіку шкіри при використанні лак-

топротеїну з сорбітолом. Український науково-медичний молодіжний жур-

нал, №1(93), 15-18. [45] 

4. Galunko, G. M. (2015). Influence features of solution HAES-LX-5 % on the 

mucosa of the small intestine in the later stages of burn disease. Тезисы предста-

ввлены в материалах научной конференции студентов-медиков с междуна-

родным участием «Вопросы современной медицинской науки», Самарканд 

(с. 206-207). Самарканд : [б. и.]. [221] 

5. Галунко, Г. М., & Гаврилюк, А. О. (2015). Особливості морфологічних 

змін у тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при використанні лакто-

протеїну з сорбітолом. Тези представлені в матеріалах ІІ науково-

практичної конференції «Природничі читання», м. Чернівці (с. 97-99). Черні-

вці : [б.в.]. [41] 

6. Галунко, Г. М., & Гаврилюк, А. О. (2015). Порівняльна характеристи-

ка електронно-мікроскопічних змін в тонкій кишці в пізні стадії опікової 
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хвороби при використанні лактопротеїну з сорбітолом та XAES-LX-5 %. 

Тези представлені в матеріалах науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми сучасної патоморфології та патофізіології», м.Запоріжжя (с. 35-36). 

Запоріжжя : [б.в.]. [42] 

7. Галунко, Г. М., & Гаврилюк, А. О. (2016). Електронно-мікроскопічні 

зміни в тонкій кишці в пізні стадії опікової хвороби при використанні колої-

дно-гіперосмолярних розчинів. Тези представлені в матеріалах ХІІІ міжнаро-

дної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в нау-

ку – 2016», м.Вінниця (с. 15-16). Вінниця : [б.в.]. [43] 
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РОЗДІЛ 5 

ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛО-

НКИ ТОНКОЇ КИШКИ ЧЕРЕЗ 14, 21 І 30 ДІБ ПІСЛЯ ОПІКОВОЇ ТРА-

ВМИ ШКІРИ В ЩУРІВ І ЗА УМОВИ ВВЕДЕННЯ 0,9 % РОЗЧИНУ 

NaCl, ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ АБО HAES-LX 5 % 

 

 

5.1. Показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин слизової 

оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб на фоні інфузії 0,9 % розчину 

NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % без опікового ушко-

дження шкіри 

 

 

На першому етапі було проведене вивчення показників клітинного ци-

клу та фрагментації ДНК клітин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 

та 30 діб експериментального дослідження на фоні інфузії 0,9 % розчину 

NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % протягом 7 діб без опі-

кового ушкодження шкіри (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин слизової обо-

лонки тонкої кишки без опікового пошкодження шкіри на фоні введен-

ня 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

(М±σ) 

Доба Препарат 
Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP BP SUB-G0G1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

0,9 % 

NaCl 

89,11± 

1,86 

4,572± 

1,717 

6,320± 

0,271 

10,89± 

1,86 

0,720± 

0,251 

9,968± 

2,118 

ЛП з со-

рбітол. 

89,59± 

1,26 

4,624± 

0,635 

5,784± 

1,041 

10,41± 

1,26 

0,820± 

0,175 

8,946± 

2,437 
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Примітки: тут і в подальшому 

1. G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин 

клітинного циклу (вміст ДНК = 2c); 

2. S – відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин клі-

тинного циклу (вміст ДНК > 2c та < 4c); 

3. G2+M – відсоткове співвідношення фази G2+M до всіх клітин клітин-

ного циклу (ДНК = 4c); 

4. SUB-G0G1 – інтервал на ДНК-гістограмах RN1 перед піком G0G1, 

який вказує на ядра клітин з вмістом ДНК < 2с; 

5. IP – індекс проліферації, який визначається за сумою показників S + 

G2+M; 

6. BP – блок проліферації, який оцінюється за співвідношенням S / 

(G2+M); 

7. р – достовірність різниці значень відповідних показників клітинного 

циклу порівняно з групою 0,9 % розчину NaCl. 

Продовження таблиці 5.1 

Доба Препарат 
Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP BP SUB-G0G1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

HAES-LX 

5 % 

89,27± 

1,99 

5,242± 

1,439 

5,484± 

0,990 

10,73± 

1,99 

0,974± 

0,257 

9,864± 

2,084 

Р >0,05 >0,05 =0,076 >0,05 =0,076 >0,05 

21 

0,9 % NaCl 
88,71± 

1,09 

4,800± 

1,109 

6,488± 

0,183 
 

11,29± 

1,10 

0,740± 

0,179 

8,452± 

2,977 

ЛП з сор-

бітол. 

89,39± 

1,69 

4,766± 

1,182 

5,842± 

1,114 

10,61± 

1,68 

0,844± 

0,284 

8,956± 

2,613 

HAES-LX 

5 % 

89,09± 

1,19 

5,108± 

1,294 

5,808± 

1,466 

10,92± 

1,18 

0,978± 

0,516 

9,350± 

2,244 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

30 

0,9 % NaCl 
89,36± 

2,23 

4,596± 

1,634 

6,042± 

1,162 

10,64± 

2,22 

0,768± 

0,266 

8,868± 

3,033 

ЛП з сор-

бітол. 

89,87± 

1,11 

4,630± 

0,863 

5,500± 

0,692 

10,13± 

1,12 

0,852± 

0,180 

8,914± 

2,500 

HAES-LX 

5 % 

89,18± 

0,61 

4,738± 

0,944 

6,082± 

1,068 

10,82± 

0,61 

0,826± 

0,346 

8,178± 

2,223 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Отримані дані виявили однотипну картину показників клітинного цик-

лу клітин слизової оболонки тонкої кишки за умови застосування цих трьох 

препаратів в ідентичні терміни дослідження. Результати засвідчили відсут-

ність розбіжності впливу даних препаратів на клітинний цикл клітин і, одно-

часно, відсутність їх негативного впливу. Також вони констатують баланс, 

що існує, між процесами синтезу й апоптозу ентероцитів, який, вірогідно, і 

забезпечує нормальне функціонування тонкої кишки. 

Встановлено, що на фоні застосування 0,9 % розчину NaCl (рис. 5.1), а 

також і за використання розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-

5 % (рис. 5.2, 5.3) доволі значна частина клітин слизової оболонки тонкої 

кишки знаходиться в неактивному стані, а невелика група клітин перебуває у 

фазі синтезу ДНК (S-фазі) та інтервалі SUB-G0G1, що знаходяться в схожо-

му відсотковому відношенні між собою впродовж усього терміну експери-

ментального дослідження. 

 

 

Рис. 5.1 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура без опіку шкіри через 14 діб після застосування 0,9 % розчину 

NaCl. RN2 = 7,71 %. 
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Рис 5.2 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура без опіку шкіри через 21 добу після застосування лактопротеїну 

з сорбітолом. RN2 = 10,42 %. 

 

 

Рис. 5.3 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки без опіку шкіри через 30 діб після застосування HAES-LX-5 %. RN2 = 

9,71 %. 
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Зазначимо незначну тенденцію (р=0,076) до відмінності показників фа-

зи G2+M та блоку проліферації через 14 діб у групі, де застосовувався препа-

рат HAES-LX-5 %, як порівняти з показниками групи з використанням 0,9% 

розчину NaCl (див. табл. 5.1). Однак, це не є ознакою прямого впливу на ін-

тактні клітини слизової оболонки тонкої кишки щурів, а лише наслідком ра-

ніше доведеного позитивного впливу препарату на обмін у клітинах. 

Отримані результати вказують на існування значної резервної групи 

клітин слизової оболонки тонкої кишки, що перебували у фазі G0G1 та 

G2+M, і, відповідно, могли перейти до активного ділення у фазі S через ви-

никнення надпорогового подразнення. Стабільність відсотка даної групи клі-

тин за умови інфузії розчинів 0,9 %NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або 

HAES-LX-5 % підтверджує певну закономірність клітинного поділу ентеро-

цитів. 

 

 

5.2. Показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин слизової 

оболонки тонкої кишки щурів через 14, 21 та 30 діб на фоні інфузії 0,9 % ро-

зчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % після опікового 

ушкодження шкіри 

 

 

Викликає значний науковий інтерес висока активність поділу клітин 

слизової оболонки тонкої кишки і їх постійне оновлення шляхом апоптозу 

під час термічного пошкодження шкіри у віддалені терміни розвитку опіко-

вої хвороби, коли клінічно та морфологічно зафіксовано існування пошко-

дження функціонування тонкої кишки, однак не вивчено внутрішньоклітинні 

механізми розвитку цієї ланки патології. Тому саме вивчення динамічних 

змін показників синтезу та апоптозу – S-фази й інтервалу SUB-G0G1, інших 

показників клітинного циклу на фоні опікового ушкодження шкіри через 14, 
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21 та 30 діб, а також корекції 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбіто-

лом або HAES-LX-5% стало предметом дослідження наступного етапу нашої 

роботи. 

Через 14 діб після опікового ураження шкіри на фоні застосування 0,9 % 

розчину NaCl (рис. 5.4) зафіксовано достовірно більші значення показників 

інтервалу SUB-G0G1 та менші значення показників S-фази й блоку проліфе-

рації (р<0,05 в усіх випадках) клітин слизової оболонки тонкої кишки проти 

аналогічних показників через 14 діб спостереження без опікового ушко-

дження шкіри (табл. 5.2). 

 

 

Рис. 5.4 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура через 14 діб після опіку шкіри на фоні застосування 0,9 % роз-

чину NaCl. RN2 = 10,83 %. 

 

Встановлено, що показники апоптозу через 14 діб після опіку шкіри за 

умови використання 0,9 % розчину NaCl практично не змінюються, як порів-
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нювати з показниками синтезу ДНК, що свідчить про наявність порушення 

клітинного циклу, який не є компенсованим. 

Таблиця 5.2 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої киш-

ки за умови застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбіто-

лом або HAES-LX-5 % через 14 діб після термічного опіку шкіри (М±σ) 

Примітки: тут і в подібних таблицях 

1. * – р<0,05 – відхилення достовірно щодо групи 0,9 % NaCl без опіку шкіри; 

2. ** – р<0,05 – відхилення достовірно щодо групи 0,9 % розчин NaCl + опік; 

3. 
t
 – тенденція, як порівняти з показниками групи 0,9 % NaCl без опіку шкіри; 

4. 
tt
 – тенденція, як порівняти з показниками групи 0,9 % NaCl + опік. 

 

На фоні використання розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-

LX-5 % через 14 діб після термічного ушкодження зафіксовано подібні зміни 

показників клітинного циклу, як і на фоні застосування 0,9 % розчину NaCl. 

Однак, виявлено й відмінності у впливі цих препаратів на клітини слизової 

оболонки тонкої кишки після опіку шкіри в цей термін спостереження. 

Під час застосування розчинів лактопротеїну з сорбітолом (рис. 5.5) та 

HAES-LX-5 % (рис. 5.6) через 14 діб після опіку шкіри показники S-фази й  

Доба Препарат 

Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР 
SUB-

G0G1 

14 

0,9 % 

NaCl 

89,11± 

1,86 

4,572± 

1,717 

6,320± 

0,271 

10,89± 

1,86 

0,720± 

0,251 

9,968± 

2,118 

0,9 % 

NaCl 

+опік 

89,13± 

4,04 

2,684± 

0,618* 

6,790± 

1,463 

9,474± 

1,438 

0,416± 

0,155* 

11,11± 

1,58 

ЛП з 

сорб.+ 

Опік 

85,81± 

3,56* 

4,534± 

1,305** 

9,660± 

3,885 

14,19± 

3,56**,* 

0,556± 

0,302* 

12,33± 

3,90 

HAES-

LX- 5 % + 

опік 

88,24± 

1,86 

4,618± 

1,211** 

7,136± 

1,590 

11,75± 

1,86** 

0,680± 

0,271*, 
 tt

 

12,02± 

2,88 
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Рис. 5.5 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура через 14 діб після опіку шкіри на фоні застосування лактопроте-

їну з сорбітолом. RN2 = 10,45 %. 

 

 

Рис. 5.6 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки 

тонкої кишки щура через 14 діб після опіку шкіри на фоні застосування 

HAES-LX-5 %. RN2 = 9,51 %. 
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індекс проліферації достовірно більші, ніж у групі опік + 0,9 % розчин 

NaCl в цей же термін (див. табл. 5.2). Також встановлено й відмінності у 

впливі цих двох препаратів на поділ клітин. Якщо під час використання лак-

топротеїну з сорбітолом більш виразно (р<0,05) підвищився індекс проліфе-

рації, то дедалі виразний позитивний вплив встановлено на показник блоку 

проліферації, коли застосовували HAES-LX-5 %, як порівняти з показниками 

групи 0,9 % розчину NaCl без опіку. Підтвердженням цього факту є незначна 

тенденція (р=0,076) до більших значень показника блоку проліферації за 

умови застосування HAES-LX-5 %, як порівняти з аналогічним показником у 

цей же термін у групі 0,9 % розчин NaCl + опік (див. табл. 5.2). 

Щодо показників фаз G0G1 та G2+M на фоні використання розчину ла-

ктопротеїну з сорбітолом через 14 діб після термічного ушкодження, то вони 

були подібними до отриманих у групі опік + 0,9 % розчин NaCl і полягали в їх 

менших значеннях (р<0,05) проти показників групи без опіку шкіри (див. табл. 

5.2), що свідчить про значно активніше залучення клітин до репаративних 

процесів на фоні використання досліджуваних інфузійних розчинів. 

Підсумовуючи підсумки дослідження показників клітинного циклу 

слизової оболонки тонкої кишки через 14 діб після термічного опіку шкіри, 

можемо відзначити негативний вплив опіку на клітинний цикл на фоні вико-

ристання 0,9 % розчину NaCl, про що свідчить суттєве зниження показників 

S-фази й посилення блоку проліферації, котре не забезпечує репараційні 

процеси в пошкодженій тканині органа. Цю гіпотезу підтримують дані про 

суттєве підвищення синтезу ДНК на тлі використання лактопротеїну з сорбі-

толом або HAES-LX-5 %. Особливості впливу препаратів реалізуються пере-

важно в збільшенні індексу проліферації під час використання лактопротеїну 

з сорбітолом та позитивній динаміці блоку проліферації на фоні використан-

ня HAES-LX-5 %. 

Через 21 добу після термічного опіку шкіри (табл. 5.3) отримано дані, 

які вказують на суттєве підвищення показників S-фази й інтервалу SUB-G0G1  
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Таблиця 5.3 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої киш-

ки під час застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом 

або HAES-LX-5 % через 21 добу після термічного опіку шкіри (М±σ) 

 

 

 

Рис. 5.7 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура через 21 добу після опіку шкіри на фоні застосування 0,9 % роз-

чину NaCl. RN2 = 19,54 %. 

 

Доба Препарат 

Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР 
SUB-

G0G1 

21 

0,9 % NaCl 
88,71± 

1,09 

4,800± 

1,109 

6,488± 

0,183 
 

11,29± 

1,10 

0,740± 

0,179 

8,452± 

2,977 

0,9 % NaCl 

+опік 

88,31± 

1,73 

4,262± 

0,622 

7,430± 

1,710 

11,69± 

1,73 

0,600± 

0,168 

16,69± 

4,04* 

ЛП з сорб.+ 

Опік 

85,12± 

3,84 

4,590± 

0,617** 

10,29± 

4,21 

14,88± 

3,84**,* 

0,542± 

0,289 

11,94± 

5,38** 

HAES-LX-5 

% + опік 

86,16± 

1,98* 

5,478± 

0,807** 

8,362± 

1,260* 

13,84± 

1,98* 

0,658± 

0,061 

12,00± 

1,51** 
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в групі 0,9 % розчин NaCl + опік (рис. 5.7), як порівняти з 14-ою добою спо-

стереження й незначну тенденцію (р=0,076) до підвищення індексу проліфе-

рації. Також спостерігаються подібні до попереднього терміну значення пока-

зників фаз G0G1 та G2+M (див. табл. 5.2, 5.3), що свідчить про збереження де-

компенсації у функціонуванні клітин у цей термін експерименту під час засто-

сування 0,9 % розчину NaCl. Динаміка показників фаз G0G1 та G2+M через 21 

добу виявилася несуттєвою, як порівняти із показниками групи із використан-

ням розчину 0,9 % NaCl без опіку шкіри (див. табл. 5.2, 5.3), що підтверджує 

припущення про недостатню компенсацію цього розчину на негативний вплив 

наслідків опіку на клітини слизової оболонки тонкої кишки. 

Однак, через 21 добу після термічного ушкодження зберігаються від-

мінності у впливі розчинів лактопротеїну з сорбітолом (рис. 5.8) або HAES-

LX-5 % (рис. 5.9) на показники клітинного циклу слизової оболонки тонкої  

 

 

Рис. 5.8 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура через 21 добу після опіку шкіри на фоні застосування лактопро-

теїну з сорбітолом. RN2 = 11,37 %. 
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Рис. 5.9 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тонкої 

кишки щура через 21 добу після опіку шкіри на фоні застосування HAES-

LX-5 %. RN2 = 11,03 %. 

 

кишки. Так, показники S-фази й індексу проліферації у цих двох групах сут-

тє-во вищі від аналогічних показників у групі опік + 0,9 % розчин NaCl 

(р<0,05) (див. табл. 5.3). Одночасно показник інтервалу SUB-G0G1 в обох 

групах виявився нижчим (р<0,05) від аналогічного в групі, де використову-

вався 0,9 % розчин NaCl на фоні опіку шкіри (див. табл. 5.3). Розбіжності у 

впливі HAES-LX-5 % проти лактопротеїну з сорбітолом на клітини слизової 

оболонки тонкої кишки виявились у суттєво вираженому збільшенні показ-

ника G2+M та зменшенні G0G1 (р<0,05), що вказує на вищу мобілізацію клі-

тин для активізації поділу й відновлення слизової оболонки, під час викорис-

тання саме розчину HAES-LX-5 % (див. табл. 5.3). Отримані результати вка-

зують на більш виразні репараційні процеси за умови використання цих 

препаратів, особливо HAES-LX-5 %, порівнюючи із застосуванням 0,9 % ро-

зчину NaCl. 
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Таким чином, отримані дані засвідчили існування порушень показни-

ків клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки на фоні опіку 

шкіри через 21 добу, які полягають у збереженні дисбалансу між показника-

ми апоптозу й синтезу ДНК під час застосування 0,9 % розчину NaCl. Вико-

ристання лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % дозволяє покращити 

показники клітинного циклу шляхом зниження негативного проапоптотич-

ного впливу факторів опікового ушкодження й покращення проліферативної 

активності – більш виразно на тлі інфузії HAES-LX-5 %. 

Через 30 діб після термічного ураження шкіри на фоні використання 0,9 

% розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % були зафіксо-

вані наступні зміни показників клітинного циклу клітин слизової оболонки 

тонкої кишки (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої киш-

ки під час застосування 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом 

або HAES-LX-5 % через 30 діб після термічного опіку шкіри (М±σ) 

 

Отримані дані засвідчили, що навіть у віддалений період після опіку 

зберігаються певні порушення клітинного циклу під час використання 0,9 % 

розчину NaCl. На фоні його застосування (рис. 5.10) відзначається зниження 

(р<0,05) показників G0G1, як порівняти із попереднім терміном спостере- 

Доба Препарат 

Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР 
SUB-

G0G1 

30 

0,9 % NaCl 
89,36± 

2,23 

4,596± 

1,634 

6,042± 

1,162 

10,64± 

2,22 

0,768± 

0,266 

8,868± 

3,033 

0,9 % NaCl 

+опік 

83,78± 

3,37* 

4,130± 

1,300 

12,09± 

2,44* 

16,22± 

3,37* 

0,340± 

0,080* 

9,174± 

3,284 

ЛП з сорб.+ 

Опік 

85,45± 

3,93
t
 

4,628± 

0,877 

9,916± 

3,321 

14,54± 

3,93 

0,504± 

0,184* 

8,688± 

2,535 

HAES-LX-5 

% + опік 

84,68± 

3,64 

5,180± 

1,960 

10,14± 

3,55 

15,32± 

3,65 

0,592± 

0,341 

9,716± 

3,879 
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Рис. 5.10 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тон-

кої кишки щура через 30 діб після опіку шкіри на фоні застосування 0,9 % 

розчину NaCl. RN2 = 11,14 %. 

 

ження і з показниками групи 0,9 % NaCl без опіку в цей термін (див. табл. 

5.2, 5.3, 5.4). Показники фази G2+M та індексу проліферації виявилися під-

вище-ними (р<0,05), а блоку проліферації зниженими (р<0,05), як порівняти 

із попередніми термінами та показниками групи контролю в аналогічний те-

рмін (див. табл. 5.2, 5.3, 5.4), що свідчить про поступове оновлення популяції 

клітин шляхом посилення синтезу при збереженому рівні апоптозу. Але на-

віть через 30 діб нормалізації показників клітинного циклу на фоні викорис-

тання 0,9 % розчину NaCl під час опікового ушкодження не відбувається. 

Встановлено, що показник блоку проліферації через 30 діб після опіку 

за умови застосування лактопротеїну з сорбітолом (рис. 5.11) наближався 

(р=0,059) до аналогічних значень показника в групі 0,9 % розчин NaCl + опік 

та значно відрізнявся від показника в інтактній групі (р<0,05) під час викори-

стання лактопротеїну з сорбітолом. 



144 
 

 

Рис. 5.11 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тон-

кої кишки щура через 30 діб після опіку шкіри на фоні застосування лактоп-

ротеїну з сорбітолом. RN2 = 7,98 %. 

 

Також показники G0G1 та індекс проліферації в групі під час застосу-

ваннялактопротеїну з сорбітолом після опіку шкіри мали аналогічну незнач-

ну тенденцію (р=0,076) відмінностей з показниками групи без опіку, де за-

стосовувався цей же препарат. У групі опік + HAES-LX-5 % (рис. 5.12) всі 

показники не мали достовірних відмінностей від показників групи, де вико-

ристовувався цей препарат без опікового ушкодження, лише показник G2+M 

мав незначну тенденцію (р=0,758) до відмінності з аналогічним показником у 

групі без опіку. Отримані результати вказують на те, що використання пре-

парату HAES-LX-5 % більш суттєво й гармонійно відновлює показники клі-

тинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки, як порівняти із засто-

суванням лактопротеїну з сорбітолом. 
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Рис. 5.12 ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин слизової оболонки тон-

кої кишки щура через 30 діб після опіку шкіри на фоні застосування HAES-

LX-5 %. RN2 = 6,85 %. 

 

Таким чином, отримані нами результати дозволяють провести узагаль-

нення та зробити певні висновки щодо впливу 0,9 % розчину NaCl, лактоп-

ротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % на показники клітинного циклу клі-

тин слизової оболонки тонкої кишки на фоні термічного ушкодження шкіри. 

Зазначимо відсутність впливу цих препаратів через 14, 21 та 30 діб на вище-

згадані показники без опікового ураження шкіри. Тому встановлені нами 

зміни показників клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки 

на фоні термічного опіку шкіри є такими, що викликані комплексом чинни-

ків термічного ураження та застосуванням інфузійних розчинів. 

Після опіку шкіри щурів на фоні використання 0,9 % розчину NaCl че-

рез 14 діб встановлено суттєве зниження показників S-фази та блоку пролі-

ферації, а вже через 21 добу зростають показники S-фази до рівня показників 

групи без опіку і одночасно – інтервалу SUB-G0G1, що перевищували анало-
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гічні в групі 0,9 % NaCl без опіку. Через 30 діб після термічного опіку шкіри 

на фоні застосування 0,9 % розчину NaCl показники фази G2+M та індексу 

проліферації виявилися підвищеними, а блоку проліферації й фази G0G1 

зниженими, що вказує на збереження дисбалансу в клітинному циклі клітин 

слизової оболонки тонкої кишки. 

Застосування розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

на тлі термічного опіку шкіри позитивно впливає на показники клітинного 

циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки: через 14 діб показники S-фази 

й індексу проліферації виявилися збільшеними, як порівняти з аналогічними 

в групі опік + 0,9 % розчин NaCl у цей же термін; через 21 добу показники S-

фази й індексу проліферації цих двох груп були суттєво вищими від аналогі-

чних показників у групі опік + 0,9 % розчин NaCl й одночасно показники ін-

тервалу SUB-G0G1 в обох групах виявилися нижчими від аналогічних пока-

зників у групі, де використовувався 0,9 % розчин NaCl на фоні опіку. Через 

30 діб у групі опік + HAES-LX-5 % всі показники клітинного циклу не мають 

достовірних або тенденцій відмінностей,як порівняти з аналогічними показ-

никами в групі без опікового ушкодження, а за використання лактопротеїну 

з сорбітолом показники фази G0G1 та блоку проліферації виявилися достові-

рно нижчими від показників у групі без опіку шкіри. 

Результати досліджень, які представлені в цьому розділі дисертації, ві-

дображені нами у двох наукових статтях у фахових наукових виданнях (один 

з яких входить до міжнародної наукометричної бази Web of Science), а також 

тезах науково-практичної конференції: 

1. Гаврилюк, А. О., Гунас, І. В., Галунко, Г. М., Черешнюк, І. Л., Лисенко, 

Д. А. (2017). Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизо-

вої оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб після опікового ушкоджен-

ня шкіри на фоні інфузії 0,9 % розчину NaCl. Biomedical and Biosocial 

Аnthropology, 29, 104-108. [33] 

2. Gavryluk, A. O., Galunko, G. M., Chereshniuk, І. L., Tikholaz, V. O., Cher- 
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kasov, E. V., Dzevulska, І. V., Kovalchuk, О. І. (2018). Indicators cell cycle and 

DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after 

skin burns on the background of preliminary infusion of solution lactoprotein 

with sorbitol or HAES-LX-5 %. World of Medicine and Biology, 1(63),104-108. 

[223] 

3. Галунко, Г. М. (2018). Показники клітинного циклу клітин слизової 

оболонки тонкої кишки щурів через 14, 21 та 30 діб після попередньої інфузії 

0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %. Тези 

представлені в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку»,м. Львів (с. 10-

12). Львів : ГО «Львівська медична спільнота». [37] 
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АНАЛІЗ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

У попередніх розділах дисертації нами встановлено особливості гісто-

логічних, ультраструктурних та цитометричних змін структурних елементів 

стінки тонкої кишки щурів-самців через 14, 21 і 30 діб після опіків шкіри 

ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекції під час застосу-

вання 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або НАЕS-LX-5 %, а 

також за умови введення інфузійних розчинів тваринам без опіку. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що актуальною й важливою про-

блемою в структурі як дорослого, так і дитячого травматизму є термічні опі-

ки [174, 184, 204, 212, 214, 255, 285]. Клінічна ситуація суттєво ускладнюєть-

ся багатоманіттям патогенетичних механізмів, які лежать в основі розвитку, 

перебігу ендогенної інтоксикації як найчастішого наслідку опіків [2, 82, 175, 

220, 224, 234, 272]. Це зумовлює пошук нових напрямків лікування опікової 

інтоксикації, використовуючи її моделювання на лабораторних тваринах, яке 

враховує анатомо-фізіологічні особливості та етіологію отримання термічної 

травми [47, 73, 81, 96, 271]. 

У патогенезі гострої опікової токсемії провідним є синдром інтоксика-

ції [246, 271, 278, 289], важливою складовою якого є ендогенна інтоксикація, 

зумовлена кишковою мікрофлорою та токсичними метаболітами. Окрім ток-

сичних факторів, на формування інтоксикаційного синдрому та його клініч-

них проявів мають вплив водно-електролітні та осмотичні розлади [81, 97, 

202, 231, 232, 277]. 

Враховуючи потенційно небезпечні наслідки прогресуючої ендотоксе-

мії, детоксикація, без сумніву, була і залишається одним із напрямків інтен-

сивної терапії,яка дає ефект лише за умови зваженого, грамотного викорис-

тання її можливостей [56, 62, 107, 114, 171, 185, 253, 283]. 

Стандартна інфузійно-трансфузійна терапія не завжди суттєво знижує  
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рівень інтоксикації, а екстракорпоральна детоксикація є технічно складною 

процедурою, яка досить часто дає тимчасовий ефект [25, 233, 259, 260, 295]. 

Разом із тим, боротьба з ендотоксемією, інфекцією опікових ран, стимуляція 

процесів регенерації залишається однією з найбільш актуальних проблем 

комбустіології [81, 153, 190]. 

Доведено, що комбіновані розчини, здатні впливати на різноманітні 

ланки патологічного процесу, мають більший пріоритет, як монопрепарати. 

Тому на сьогодні в клініці (як складова дезінтоксикаційних заходів) більш 

поширено застосовуються багатокомпонентні та поліфункціональні препара-

ти [99, 106, 119, 124, 141, 170]. 

Так, застосування лактопротеїну з сорбітолом виробництва ЗАТ 

«Біофарма» є ефективним засобом лікування опікової хвороби й першої її 

стадії – опікового шоку. Препарат покращує умови мікроциркуляції, 

гемодилюції та гемодинаміки в опікових хворих у стані шоку. Препарат 

HAES-LX-5 %, окрім збільшення об'єму плазми приблизно на 100 % від 

введеного об'єму, стимулює зв'язування й утримування води у внутрішньо-

судинному просторі, що зумовлює зменшення набряку тканин [13, 83, 102, 

157, 166, 167]. 

Останніми роками з’явилися дослідження ефективності й доцільності 

застосування лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5 % для лікування 

опіків та їх наслідків на моделях у тварин з урахуванням морфологічних змін 

різних органів та систем організму [13, 75, 83, 102, 166, 167].  

У доступній літературі відсутні дані, які б торкалися комплексного 

дослідження гістологічних, ультраструктурних та цитофлюорометричних 

змін у тонкій кишці за умов термічного ураження різного ступеня важкості та 

корекції цих змін інфузійними розчинами. 

Під час мікроскопічного дослідження стінки клубової кишки через 14, 

21 та 30 діб у щурів без опіку шкіри, яким перші сім діб вводили 0,9 % розчин 

NaCl, розчини лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на 



150 
 

кг встановлено, що загальний план її будови, подібний до такого в інтактних 

щурів, описаного іншими дослідниками [88, 128]. Однак, на відміну від щурів, 

яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl за попереднього 

введення розчинів лактопротеїну з сорбітолом (більш виражено) або HAES-

LX-5 % в усіх термінах спостереження відзначалося повнокрів’я кровоносних 

капілярів і посткапілярних венул. Також спостерігалися ділянки крайового 

стояння, підвищеної адгезії лейкоцитів до ендотеліоцитів та діапедезу лейко-

цитів через стінки посткапілярних венул. Крім того, у прошарках пухкої спо-

лучної тканини в паравазальних просторах та в епітеліальному покриві киш-

кових ворсинок спостерігалася більша чисельність лімфоцитів, як порівняти зі 

щурами, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

У науковій літературі досить докладно вивчено мікроскопічні зміни 

тонкої кишки в ранній період після опікової травми шкіри. Виявлено [104], 

що опік 25-30 % поверхні тіла викликає через 1 годину системні зміни в мік-

роциркуляції тонкої кишки, що проявляється у вигляді зменшення діаметра 

судин, їх деформації, сповільнення кровообігу з ознаками генералізованого 

сладж - синдрому й утворенням периваскулярного набряку та клітинної ін-

фільтрації. У цьому ж дослідженні було зазначено про позитивний вплив ін-

фузії перфторану на тонкий кишечник, який полягав у посиленні кровообігу, 

значному зменшенні сладж - синдрому, вазодилятації, зменшенні деформації 

судин уже через 6 годин, а через 24 години зберігалася позитивна динаміка 

корекції мікроциркуляції зі збільшенням капілярного кровообігу, відсутніс-

тю деформації судин, що дозволило дослідникам зробити висновок про по-

зитивний ефект інфузії перфторану, однак віддалених спостережень ними не 

проводилося. 

В експерименті на тваринах було встановлено [280], що бар’єрна фун-

кція кишки пошкоджується вже через 5 хвилин після термічної травми, дося-

гає максимуму через 4 години й існує тривалий час. Порушення бар’єрної 

функції сприяє гематогенному та лімфогенному розповсюдженню кишкової 
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мікрофлори з наступним розвитком сенсибілізації до сапрофітних бактерій і 

алергізації організму. 

Однак, ушкодження шлунково-кишкового тракту на фоні опікової хво-

роби є досить пролонгованим процесом та серйозним патогенетичним чин-

ником навіть у віддалені терміни патологічного процесу. Після відновлення 

кровообігу на фоні ушкодження слизової шлунково-кишкового тракту поси-

люється всмоктування різних токсичних продуктів із вогнищ ішемії та нек-

розу [274], окремо варто виділити роль лейкоцитів у формування цього яви-

ща,адже основна маса токсичних продуктів утворюється в результаті взає-

модії лейкоцитів і їх активних форм кисню з пошкодженими клітинами, що 

багатьма дослідниками верифікується як «киснево-метаболічний вибух лей-

коцитів» або «респіраторний вибух» [286]. На фоні активізації нейтрофілів 

спостерігається 10-15-тиразове посилення окислювальних процесів із насту-

пним виділенням оксиду азоту, що індукує, у свою чергу, розслаблення гла-

дкої мускулатури й накопичення продуктів розпаду клітин. Саме на цьому 

фоні спостерігається зміна активації захисних механізмів їх загальмуванням, 

а в окремих випадках – повним блокуванням і розвитком поліорганної недо-

статності. Важливим чинником що сприяє цьому ускладненню, є також бло-

кування виведення токсинів, що здійснюється кількома шляхами – шкіра, 

нирки, легені, печінка та шлунково-кишковий тракт [111, 116-118, 145, 153, 

217, 237, 258, 264, 268]. 

Саме накопичення токсинів у віддалені терміни опікової хвороби ство-

рює передумови до системного ушкодження організму з важкими наслідка-

ми. Відомо [218], що токсини викликають ушкодження печінки, легень, ни-

рок та інших органів. Встановлено, що у віддалений період опікової хвороби 

зі сторони шлунково-кишкового тракту спостерігаються суттєві порушення 

секреції та екскреції кишкового епітелію й залоз, зростання кількісних пока-

зників патогенної мікрофлори, підвищення проникності кишкової стінки, що 
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утворює замкнуте коло накопичення ендотоксинів із посиленням інтокси-

кації та ушкодження всього організму. 

Проведене дослідження динаміки гістологічних змін у стінці клубової 

кишки після опікової травми шкіри ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % поверхні ті-

ла у щурів, яким вводили 0,9 % розчин NaCl у дозі 10 мл на кг, показало, що 

через 14 діб після початку експерименту були істотні зміни в структурі слизо-

вої оболонки клубової кишки. Зокрема, наявні поліморфізм, деформація й ди-

скомплектація кишкових ворсинок, а також чисельні вогнища десквамації по-

кривного епітелію на кишкових ворсинках. Часто спостерігаються ділянки во-

гнищевого некрозу стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою та відсутність фі-

гур мітозу малодиференційованих клітин, що вказує на «виснаження» адапта-

ційних механізмів [58, 177]. Власна пластинка кишкових ворсинок потовщена 

за рахунок набряку сполучної тканини, зростання аморфного компоненту, 

лейкоцитарної інфільтрації, а також гіперплазії фібробластів. Судини крово-

носного русла розширені та повнокровні, що відображає адаптаційні зміни в 

стінці тонкої кишки на дію факторів опіку [69, 110]. Наявні порушення мікро-

циркуляції та дрібні крововиливи. 

У щурів, яким після опікової травми шкіри вводили 0,9 % розчин NaCl 

через 21 добу після початку експерименту, кишкові ворсинки деформовані, 

покривні епітеліоцити на верхівках ворсинок десквамовані, у кишкових вор-

синках спостерігається паравазальний набряк інтерстицію власної пластинки, 

вогнищеві діапедезні крововиливи та лейкоцитарна інфільтрація строми, які 

менше виражені, ніж у попередній термін дослідження. Ацидофільні лейко-

цити розташовані поблизу кровоносних капілярів, їх чисельність значно біль-

ша, як після 14 доби експерименту. У підслизовій основі стінки клубової ки-

шки також наявні набряк інтерстицію, гістіолімфоцитарна інфільтрація, про-

світи вен і венул значно розширені, повнокровні; наявний стаз формених еле-

ментів крові та їх діапедез через стінки венул. 
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Через 30 діб після опіку шкіри в щурів, яким вводили 0,9 % розчин 

NaCl, у стінці клубової кишки деформація та поліморфізм кишкових ворси-

нок, прояви дистрофії та некрозу стовпчастих епітеліоцитів та гістіолім-

фоцитарна інфільтрація строми ворсинок менше виражені, ніж через 21 

добу експерименту. Судини кровоносного мікроциркуляторного русла 

повнокровні, просвіти артеріол звужені, їх стінки потовщені. У просвітах 

капілярів наявні сладжі еритроцитів. Набряк сполучної тканини та вміст 

лімфоцитів у підслизовій основі стінки клубової кишки є меншими, ніж у 

попередній термін дослідження. 

Таким чином, структурні зміни переважно в слизовій оболонці стінки 

клубової кишки в пізні терміни після опіку шкіри спонукали до пошуку ефек-

тивних чинників для корекції наслідків термічної травми в експерименті. 

Порушення кишкового бар’єру призводить не тільки до бактеріальної 

транслокації, а й до транслокації продуктів розпаду й ендотоксинів, що по-

тенціює ризик розвитку інфекцій і вимагає більш інтенсивної дезінтоксика-

ційної терапії, однак її об’єм відносно цього фактору залишається емпірич-

ним [189]. 

Враховуючи сучасні дані про саме токсичний віддалений вплив опіко-

вої хвороби на виживання пацієнтів, є актуальним застосування тільки ефек-

тивних дезінтоксикаціних розчинів із поліфакторним впливом на органи й 

системи, до яких належать лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5 %. Їхня 

ефективність була доведена як в нашому дослідженні, так і в інших роботах 

вітчизняних науковців [74, 101, 140, 168, 197, 216]. Особливо важливим фа-

ктором виживання під час опікової хвороби є застосування подібних розчи-

нів у хворих за умови розвитку шоку та великих площ опікової поверхні, у 

дітей і людей похилого віку [213, 226, 244]. На сьогодні вважається актуа-

льною корекція гіперметаболічного синдрому опікової хвороби [186], акти-

вною ланкою якого є ушкодження тонкої кишки. 

У щурів,  яким після опікової травми шкіри перші сім діб вводили роз- 
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чин лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг маси тіла, уже через 14 

діб після початку експерименту відзначається позитивний вплив на структу-

рні компоненти оболонок клубової кишки, а саме препарат запобігає розвит-

ку деструктивних змін у стінці органа. 

Через 21 та 30 діб після опіку шкіри на фоні попереднього введення 

розчину лактопротеїну з сорбітолом, відбувається значне покращення та від-

носна нормалізація структури клубової кишки, як порівняти з тваринами, 

яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl, а також із 

попереднім терміном дослідження. Позитивний вплив лактопротеїну з сорбі-

толом мікроскопічно проявлявся значним покращенням структури судинного 

русла, стінок артерій і вен та компонентів мікроциркуляторного русла, що 

сприяло нормалізації трофіки оболонок стінки клубової кишки [3, 60, 146, 

177], призводило до меншого ураження клітин епітеліальної пластинки вор-

синок і крипт, набряку сполучної тканини власної пластинки та підслизової 

основи, зменшувало ступінь лейкоцитарної інфільтрації. Стуктурна організа-

ція м’язової пластинки слизової оболонки та м’язової оболонки стінки кишки 

в кінці досліду була добре збережена. 

Введення в перші сім діб розчину HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг маси 

тіла, як і за умови застосування розчину лактопротеїну з сорбітолом в анало-

гічній дозі, через 14 діб після початку експерименту має позитивний впив на 

структурні компоненти оболонок клубової кишки. Цей препарат покращує 

стан судинної системи кишки, запобігає розвитку деструктивних змін у 

стінці органа. 

У більш пізні терміни експерименту (21, 30 доби) у тварин, яким після 

опіку шкіри, протягом перших семи діб вводили розчин HAES-LX-5 % мік-

роскопічно виявляється суттєве покращення та відносна нормалізація стру-

ктурної організації клубової кишки, як порівняти з тими, яким після опіку 

шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl, а також із попереднім тер-

міном дослідження. Введення розчину HAES-LX-5 % після термічної трав-
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ми шкіри позитивно впливало на морфологічний стан усіх оболонок 

клубової кишки. Встановлено покрашення мікроскопічної організації су-

динного русла, стінок артерій та вен і складових компонентів 

мікроциркуляторного русла. Покращення трофіки стінки клубової кишки, 

зменшувало ступінь пошкодження клітин епітеліальної пластинки ворсинок 

і крипт, набряк сполучної тканини власної пластинки та підслизової основи, 

зменшувало лейкоцитарну інфільтрацію. М’язова пластинка слизової обо-

лонки та м’язова оболонка стінки кишки в пізні терміни досліду була 

незміненою, спостерігалася хороша структурна організація їх компонентів. 

Таким чином, у пізні терміни після опіку шкіри введення інфузійних 

розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг 

маси тіла значно зменшує патологічні зміни в стінці клубової кишки, однак, 

навіть через 30 діб на світлооптичному рівні спостереження відсутня їх пов-

на компенсація в слизовій оболонці кишки. Саме тому під час ультраструк-

турного дослідження проведено вивчення лише слизової оболонки клубової 

кишки. 

Під час електронномікроскопічного дослідження контрольних груп 

тварин (введення інтактним щурам 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сор-

бітолом або HAES-LX-5 %) встановлено, що в усі терміни спостереження 

(через 14, 21 і 30 діб від початку експерименту) структурні компоненти сли-

зової оболонки тонкої кишки не відрізнялися від інтактних тварин [58, 176]. 

Дослідження динаміки ультраструктурних змін у слизовій оболонці 

тонкої кишки після опікової травми шкіри ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % по-

верхні тіла в щурів, яким вводили 0,9 % розчин NaCl у дозі 10 мл на кг, дове-

ло, що у віддалені терміни досліду й, особливо, через 14 та 21 добу спостері-

гаються порушення мікроциркуляторного русла, які проявляються розши-

ренням або звуженням просвітів та нерівномірним кровонаповненням гемо-

капілярів; значні зміни клітин епітеліальної пластинки, структурних компо-

нентів власної пластинки. Виявлені деструктивні зміни клітин епітеліальної 
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пластинки ворсинок і власної пластинки слизової оболонки свідчать про по-

рушення процесу пристінкового травлення та всмоктування в тонкій кишці 

[60, 177, 238, 254, 261]. 

Проведеними електронномікроскопічними дослідженнями слизової 

оболонки тонкої кишки в пізні терміни після термічної травми шкіри в 

умовах застосування лактопротеїну з сорбітолом встановлено, що ефекти-

вність інфузійного розчину проявляється більш суттєво через 21 і 30 діб ек-

сперименту. На фоні покращення ультраструктури гемокапілярів виявляєть-

ся менший ступінь деструкції й оновлення клітин епітеліальної пластинки. 

До кінця експерименту відбувається оновлення структур компонентів влас-

ної та епітеліальної пластинок слизової оболонки. 

Ультраструктурні дослідження тонкої кишки в пізні терміни після те-

рмічної травми шкіри в умовах застосування розчину HAES-LX-5 % встано-

вили, що вже через 14 діб експерименту відзначається покращення структур-

них компонентів слизової оболонки стінки органа, яке через 21 і, особливо, 

через 30 діб має ще більше виражений характер. Застосування коригуючого 

чинника сприяє покращенню структури мікроциркуляторного русла, актива-

ції регенераторних процесів та відносній нормалізації структурних компоне-

нтів епітеліальної й власної пластинок слизової оболонки. 

Ураження тонкої кишки навіть у віддалений термін розвитку опікової 

хвороби є суттєвою патогенетичною ланкою цього стану, що виникає вна-

слідок впливу значної кількості факторів опікового ушкодження й, у свою 

чергу, потенціює прояви захворювання. Загальновідомо [153, 218, 235], що 

саме у віддалений період посилюються катаболічні процеси з вираженою 

недостатністю всмоктування поживних речовин у тонкій кишці, що суттєво 

зменшує репаративний потенціал організму в цілому. Також важливим нас-

лідком ушкодження тонкої кишки є порушення її бар’єрної функції, що 

призводить до системного поширення умовно-патогенної інфекції із просві-

ту порожнистого органа й зростанню ризику розвитку фатальних септичних 
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ускладнень саме у віддалений період опікової хвороби [241]. Одночасно за 

умови підвищення проникності стінки тонкої кишки збільшується всмокту-

вання токсинів із посиленням загального впливу на функціонування всіх 

органів та систем, що клінічно проявляється поліорганною недостатністю 

саме в цей термін патологічного процесу [153, 218, 235]. Також ушкоджен-

ня епітелію значно збільшує ризик розвитку кровотеч шлунково-кишкового 

тракту, що суттєво обтяжує перебіг захворювання й вторинно посилює по-

ліорганну недостатність. Вищезгаданий комплекс патологічних чинників, 

що виникають в результаті опікової хвороби, вирізняє роль функціонування 

тонкої кишки у віддалений період після термічного ушкодження шкіри. 

ДНК-цитометрія є однією з найточніших сучасних методик оцінки 

процесів синтезу та апоптозу (у вигляді деградації ДНК) на клітинному рів-

ні [21, 126, 181, 215, 229, 288, 291]. Апоптоз ентероцитів на сьогодні [226] 

розглядається як ключовий чинник запуску вищезгаданої ланцюгової реак-

ції, однак саме цей феномен і залишається маловивченим питанням, особ-

ливо у віддалений період опікової хвороби. Одиничні публікації, присвячені 

дослідженню апоптозу ентероцитів на фоні термічної травми, розглядають 

ранні терміни (1-7 діб) й оперують гістологічними й цитологічними даними 

[274, 280, 286]. Доведено [296], що навіть у нормі в епітелії тонкого кишеч-

ника присутній високий відсоток клітин, що перебувають в стані синтезу 

ДНК й апоптозу, що свідчить про високий репаративний потенціал ентеро-

цитів, однак після термічного ушкодження розвивається виражений дисба-

ланс саме в бік апоптозу. 

Досить високий рівень апоптозу й синтезу ДНК без впливу опіку вка-

зує на швидке оновлення епітелію тонкої кишки в умовах нормального фу-

нкціонування. Встановлено [286], що оновлення епітелію тонкої кишки 

проходить за 2 доби – з одного боку, це вказує на високий репаративний по-

тенціал цієї групи клітин, але з іншого – на невисокий потенціал оновлення 
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під час впливу патологічних чинників (токсини, інфекція, опік), що вимагає 

ранньої та інтенсивної корекції [292]. 

Отримані показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин 

слизової оболонки клубової кишки через 14, 21 та 30 діб експерименту 

засвідчили існування балансу між показниками S-фази й інтервалу SUB-

G0G1 у клітинах слизової оболонки тонкої кишки без опікової травми на 

фоні використання досліджуваних інфузійних розчинів – 0,9 % NaCl, лак-

топротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %.  

Встановлено, що під час застосування інфузійних розчинів у тварин 

без опіку шкіри досить значна частка клітин слизової оболонки тонкої кишки 

знаходиться в неактивному стані, а невелика група клітин перебуває у фазі 

синтезу ДНК (S-фазі) та інтервалі SUB-G0G1, що знаходяться в схожому від-

сотковому відношенні між собою весь термін експериментального дослі-

дження. Відзначається лише незначна тенденція (р=0,076) розбіжностей по-

казників фази G2+M та блоку проліферації через 14 діб у групі, де застосову-

вався препарат HAES-LX-5 %, як порівняти з показниками групи за умов ви-

користання 0,9 % розчину NaCl. Однак, цей факт не є ознакою прямого 

впливу препарату на інтактні клітини слизової оболонки клубової кишки 

тварин, а лише наслідком доведеного під час гістологічних й ультраструкту-

рних дослідженнях позитивного впливу HAES-LX-5 % на обмін у клітинах. 

Результати дослідження показників клітинного циклу й фрагментації ДНК 

клітин слизової оболонки клубової кишки через 14, 21 та 30 діб після попе-

реднього введення інфузійних розчинів вказують на існування значної резе-

рвної групи клітин слизової оболонки, що перебувають у фазі G0G1 та 

G2+M, і, відповідно, можуть перейти до активного ділення у фазі S за умов 

виникнення надпорогового подразнення [229]. Стабільність відсотка цієї 

групи клітин під час інфузії розчинів 0,9 % NaCl, лактопротеїну з сорбітолом 

або HAES-LX-5 % підтверджує певну закономірність клітинного поділу ен-

тероцитів. 
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Отримані результати у тварин без опіку шкіри корелюють як із даними 

ДНК-цитометрії інших досліджень [296], так і з власними результатами гіс-

тологічних досліджень. Із іншого боку, нами не встановлено суттєвого 

впливу досліджуваних розчинів на показники клітинного циклу клітин сли-

зової оболонки тонкої кишки протягом всього терміну спостереження, що 

дозволяє стверджувати про відсутність їх негативного впливу відносно цієї 

групи клітин. Іншими дослідниками [101, 140, 168, 169] також встановлено 

відсутність негативного впливу цих препаратів на показники клітинного 

циклу багатьох органів (легень, тимусу, печінки, наднирників, гіпофізу то-

що) в умовах без опікового ушкодження. Відповідно, усі зміни в показниках 

клітинного циклу ентероцитів, які були зафіксовані на фоні термічного 

ушкодження шкіри через 14, 21 та 30 діб, могли бути викликані особливос-

тями дії чинників опікової хвороби на тлі застосування досліджуваних нами 

розчинів. 

Надзвичайно важливим є встановлення зниженого рівня синтезу ДНК 

на фоні застосування 0,9 % розчину NaCl через 14 діб після опіку шкіри (ін-

тервал SUB-G0G1, (р<0,05) проти аналогічних показників без опікового 

ушкодження шкіри). Відомо, що апоптоз є основним механізмом пошко-

дження клітин на фоні опікової хвороби, що задіяний у багатьох ланках 

цього патологічного процесу й вимагає посиленого контролю й ефективної 

корекції з метою запобігання системного ураження всього організму [101, 

296]. Однак, роль апоптозу в цей термін спостереження нівелюється суттє-

вим зниженням проліферативної активності клітин (менші значення показ-

ників S-фази і блоку проліферації, (р<0,05) в обох випадках, як порівняти з 

аналогічними показниками без опікового ушкодження шкіри). Оскільки по-

казники апоптозу через 14 діб після опіку шкіри за умов використання 0,9 % 

розчину NaCl практично не змінюються, як порівняти з показниками синтезу 

ДНК, отримані результати свідчать про наявність порушення клітинного ци-

клу, який не є компенсованим. 
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Також важливо відзначити відсутність повного відновлення показни-

ків клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки через 21 та 30 

діб після опіку шкіри на фоні використання 0,9 % розчину NaCl. Так, через 

21 добу після опіку шкіри встановлено суттєве підвищення (p<0,05-0,01) по-

казників S-фази (4,262±0,622) й інтервалу SUB-G0G1 (16,69±4,04) проти да-

них через14 діб спостереження (відповідно 2,684±0,618 та 11,11±1,58) і не-

значна тенденція (р=0,076) до підвищення індексу проліферації. Подібні до 

попереднього терміну значення показників фаз G0G1 (відповідно 88,31±1,73 

та 89,13±4,04) та G2+M (відповідно 7,430±1,710 та 6,790±1,463) свідчать про 

збереження декомпенсації у функціонуванні клітин у цей термін експериме-

нту за умови застосування 0,9 % розчину NaCl. Навіть через 30 діб після 

опіку зберігаються певні порушення клітинного циклу за використання 0,9 % 

розчину NaCl –спостерігається зниження (р<0,05) показників G0G1, як порі-

вняти з попереднім терміном дослідження й показниками групи 0,9 % NaCl 

без опіку в цей термін; показники фази G2+M та індексу проліферації вияви-

лися підвищеними (р<0,05), а блоку проліферації зниженими (р<0,05), якщо-

порівняти із попередніми термінами та показниками групи контролю в цей 

термін, що свідчить про поступове оновлення популяції клітин шляхом по-

силення синтезу за збереженого рівня апоптозу. Дані, отримані методом 

ДНК-цитометрії, узгоджуються з отриманими нами в цей же термін резуль-

татами гістологічного й ультраструктурного дослідження слизової оболон-

ки тонкої кишки. 

Відомо [153, 218, 235], що клінічно в цей період опікової хвороби 

спостерігається значне погіршення всмоктування поживних речовин в тон-

кій кишці, розвиваються інфекційні ускладнення, може приєднатися поліор-

ганна недостатність. Доведено [195], що саме пригнічення процесів синтезу 

ДНК викликає порушення функції всмоктування кишкових ворсинок. Щодо 

причин такого виразного пригнічення синтезу ДНК, то можемо припустити 

про існування прямої залежності цього процесу від розвитку загальної ци-
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токінової активації, яка фіксується на фоні термічного пошкодження шкіри 

[235]. 

Питання корекції ушкодження епітелію тонкої кишки є досить нероз-

робленим і потребує подальшого уточнення, особливо з врахуванням пору-

шень клітинного циклу. встановленими нами у віддалені терміни опікової 

хвороби. Запропоновані методи корекції розчином перфторану [104] вияви-

лися досить ефективними на рівні відновлення кровообігу в ранній період 

після опікового ушкодження. Однак, на нашу думку, автори не врахували 

можливість розвитку віддаленого пошкодження органів внаслідок реперфу-

зії [195] й повторного посилення дії патологічних чинників опікової хворо-

би. У літературі виявлені лише поодинокі дані [276] щодо впливу реперфу-

зії й оксидативного стресу на фоні опікової хвороби на показники клітинно-

го циклу окремих органів та систем, але не тонкої кишки. Активація репер-

фузійного пошкодження перебуває в прямій залежності від медіаторів запа-

лення, накопичення токсинів, продуктів пероксидації й розвитку наступно-

го системного ушкодження [242]. Пошкоджена тканина ініціює тривале за-

палення й гіперметаболічний стан, що стає фактором ризику розвитку від-

далених ушкоджень усіх органів та систем. Доведено. що навіть не специ-

фічно реперфузія є активатором апоптозу клітин тонкої кишки [240], а на 

фоні опіку реперфузія через 24 години асоціюється із підвищеним рівнем 

апоптозу, однак прямої залежності між цими явищами дослідниками вста-

новлено не було. 

Вирішити цю проблему експериментально намагалися введенням 

триметазидину [292], дія якого призводить на гістологічному рівні до про-

текції ушкодження епітелію й значного зменшення пероксидів в епітеліаль-

них клітинах тонкої кишки. Проте це дослідження продемонструвало пози-

тивний ефект лише через 5 годин після ушкодження, що є недостатнім для 

висновків про довготривалий протективний вплив. 
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Отримані нами дані свідчать саме про позитивний віддалений ефект 

застосування інфузій розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

на процеси апоптозу та синтезу ДНК. Зокрема, за умови введення розчинів 

лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % через 14 діб після термічного 

ушкодження показники S-фази (відповідно 4,534±1,305 та 4,618±1,211) та ін-

декс проліферації (відповідно 14,19±3,56 та 11,75±1,86) достовірно вищі, ніж 

у тварин з опіком під час застосування 0,9 % розчину NaCl (відповідно 

2,684±0,618 та 9,474±1,438). Крім того, за використання лактопротеїну з сор-

бітолом більш виразно (р<0,05) підвищився індекс проліферації, а під час за-

стосування HAES-LX-5 % – більш виразний (р=0,076) позитивний вплив 

встановлено на показник блоку проліферації, як порівняти з показниками 

групи 0,9% розчину NaCl без опіку (відповідно 0,680±0,271 та 0,416±0,155). 

Показники фаз G0G1 (85,81±3,56) та G2+M (9,660±3,885) на фоні викорис-

тання розчину лактопротеїну з сорбітолом через 14 діб після термічного 

ушкодження подібні до отриманих у групі тварин з опіком під час застосу-

вання 0,9 % розчину NaCl (відповідно 89,13±4,04 та 6,790±1,463) та менші 

(р<0,05), як порівняти із показниками групи без опіку шкіри (відповідно 

89,59±1,26 та 5,784±1,041). Отримані результати свідчать про більш активне 

залучення клітин до репаративних процесів на фоні використання досліджу-

ваних інфузійних розчинів. 

Через 21 добу після термічного ушкодження шкіри зберігаються від-

мінності у впливі розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % на 

показники клітинного циклу слизової оболонки клубової кишки. Так, показ-

ники S-фази (відповідно 4,590±0,617 та 5,478±0,807) та індексу проліферації 

(відповідно 14,88±3,84 та 13,84±1,98) у цих двох групах суттєво вищі 

(р<0,05) від аналогічних показників, ніж у тварин з опіком під час застосу-

вання 0,9 % розчину NaCl (відповідно 4,262±0,622 та 11,69±1,73). Одночасно 

показник інтервалу SUB-G0G1 (відповідно 11,94±5,38 та 12,00±1,51) в обох 

групах нижчий (р<0,05) від аналогічного показника в групі, де використову-
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вався 0,9 % розчин NaCl на фоні опіку шкіри (16,69±4,04). Розбіжності у 

впливі HAES-LX-5 % проти лактопротеїну з сорбітолом на клітини слизової 

оболонки тонкої кишки виявились у більш вираженому (р<0,05 в обох випа-

дках) збільшенні показника G2+M (відповідно 8,362±1,260 та 10,29± 4,21) та 

зменшенні G0G1 (відповідно 86,16±1,98 та 85,12±3,84), що вказує на вищу 

мобілізацію клітин для активізації поділу й відновлення слизової оболонки за 

умов використання саме розчину HAES-LX-5 %. 

Через 30 діб після опіку шкіри під час застосування лактопротеїну з со-

рбітолом встановлено наближення (р=0,059) показника блоку проліферації до 

аналогічних значень цього показника в групі тварин після опіку шкіри за 

умови застосування 0,9 % розчину NaCl (відповідно 0,504±0,184 та 

0,340±0,080), при цьому його величина значно відрізнялася (р<0,05) від пока-

зника в інтактній групі за умов використання лактопротеїну з сорбітолом 

(0,852±0,180). Крім того, показники G0G1 (85,45±3,93) та індекс проліферації 

(14,54±3,93) під час застосування лактопротеїну з сорбітолом після опіку 

шкіри мали аналогічну незначну тенденцію (р=0,076) відмінностей із показ-

никами тварин без опіку шкіри, де застосовувався цей же препарат (відпові-

дно 89,87±1,11 та 10,13± 1,12). Через 30 діб після опіку шкіри під час засто-

сування HAES-LX-5 % всі показники клітинного циклу не мали достовірних 

відмінностей від показників групи, де використовувався цей препарат без 

опікового ушкодження, лише показник G2+M мав незначну тенденцію 

(р=0,758) до відмінності, як порівняти з аналогічним показником у групі без 

опіку (відповідно 10,14±3,55 та 6,082± 1,068). 

Встановлені показники клітинного циклу й фрагментації ДНК клітин 

слизової оболонки клубової кишки через 21 та 30 діб після термічного 

ушкодження шкіри свідчать про підтверджений і тривалий ефект викорис-

тання лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5 %. Можемо припустити, що 

саме в цей період спостерігається поступове відновлення цілісності слизо-

вої оболонки тонкої кишки за рахунок посилення репараційних процесів із 
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одночасним збільшенням синтезу ДНК й апоптозу. Отримані дані збіга-

ються з отриманими гістологічними методами дослідження в цей же тер-

мін. Однак необхідно зазначити, що результати ДНК-цитометрії більш тон-

ко засвідчують існування віддалених пошкоджень клітин слизової оболонки 

тонкої кишки навіть під час застосування інфузійної терапії. 

Для препарату HAES-LX-5 % виявлені певні переваги, які полягають 

у більш виразному впливі на всі показники клітинного циклу на фоні опіку 

шкіри, як порівняти з застосуванням лактопротеїну з сорбітолом, особливо, 

через 30 діб експерименту. 

Підсумовуючи можемо констатувати, що використання лактопротеїну 

з сорбітолом або HAES-LX-5 % із метою корекції ушкодження епітелію 

тонкої кишки значно покращує показники клітинного циклу у вигляді нор-

малізації балансу апоптозу та синтезу ДНК шляхом стимуляції репарацій-

них процесів. Їхній вплив дозволяє зменшити ураження тонкої кишки на 

фоні опікової хвороби, блокуючи негативний вплив токсинів, прозапальних 

медіаторів і бактеріальних збудників на організм в цілому, що в перспективі 

зменшує ризик розвитку поліорганної недостатності й, відповідно, леталь-

ність. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове ви-

рішення наукового завдання щодо визначення гістологічних, ультраструкту-

рних та цитометричних змін у стінці тонкої кишки щурів у віддалений пері-

од після термічного опіку шкіри й за умов корекції пошкоджень інфузійни-

ми розчинами лактопротеїну з сорбітолом або НАES-LX-5 %. 

1. У щурів без опіку шкіри, яким перші сім діб вводили 0,9 % розчин 

NaCl, лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг маси 

тіла, через 14, 21 і 30 діб експерименту на світлооптичному й ультраструкту-

рному рівнях дослідження структура стінки тонкої кишки й ультраструктурні 

компоненти її слизової оболонки подібні до інтактних тварин. Під час вве-

дення лактопротеїну з сорбітолом (більш виражено) або HAES-LX-5 % спо-

стерігається лише повнокрів'я кровоносних судин, крайове стояння й підви-

щена адгезія лейкоцитів до ендотеліоцитів у посткапілярних венулах, а та-

кож інфільтрація лейкоцитів у периваскулярних просторах. 

2. Під час гістологічного дослідження у віддалений період після тер-

мічного опіку шкіри в щурів, яким попередньо перших сім діб вводили 0,9 % 

розчин NaCl, встановлено, що максимально виражені дистрофічні й деструк-

тивні зміни в стінці тонкої кишки спостерігаються через 14 діб експеримен-

ту, а потім поступово зменшуються. Однак, навіть через 30 діб зберігаються 

ділянки деформації та поліморфізму кишкових ворсинок, прояви дистрофії 

та некрозу стовпчастих епітеліоцитів, повнокрів’я судин гемомікроцирку-

ляторного русла зі сладжем еритроцитів у просвітах капілярів, звуження про-

світів артеріол і набряк сполучної тканини. 

3. В усі терміни спостереження після опіку шкіри в щурів, яким попе-

редньо вводили інфузійні розчини лактопротеїну з сорбітолом або HAES-

LX-5 % , під час гістологічного дослідження некробіотичні та дистрофічні 
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зміни в стінці судин кровоносного мікроциркуляторного русла, ентероцитах 

кишкових ворсинок та крипт, а також лейкоцитарна інфільтрація менше ви-

ражені, ніж у щурів, яким після опіку шкіри вводили 0,9 % розчин NaCl. 

4. Дослідження ультраструктурного стану слизової оболонки тонкої 

кишки після термічного опіку шкіри за умови попереднього застосування 

0,9 % розчину NaCl встановили, що на фоні розладів структур мікроцирку-

ляторного русла у віддалені терміни досліду, й особливо через 14 та 21 добу 

виявляються значні зміни клітин епітеліальної пластинки й структурних 

компонентів власної пластинки. 

5. Проведені електронномікроскопічні дослідження слизової оболонки 

тонкої кишки після термічної травми шкіри в умовах попереднього застосу-

вання лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % встановили, що вже 

через 14 діб досліду на фоні покращення ультраструктури гемокапілярів ви-

являється менший ступінь деструкції й оновлення клітин епітеліальної плас-

тинки. Максимальна ефективність інфузійних розчинів спостерігається че-

рез 21 і 30 діб експерименту, коли відбувається відносна нормалізація стру-

ктурних компонентів епітеліальної й власної пластинок слизової оболонки. 

6. Інфузія протягом перших 7 діб 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з 

сорбітолом або HAES-LX-5 % не змінює показники інтервалу SUB-G0G1, S-

фази, фаз G0G1 та G2+M клітин слизової оболонки тонкої кишки без опіко-

вої травми шкіри через 14, 21 та 30 діб спостереження. Отримані результати 

вказують на існування значної резервної групи клітин слизової оболонки 

тонкої кишки. 

7. Через 14 діб після термічного опіку шкіри на фоні використання 

0,9 % розчину NaCl встановлено менші зниження показників S-фази й блоку 

проліферації (р<0,05), ніж у групі без опіку; через 21 добу практично віднов-

люється рівень показника S-фази, а інтервал SUB-G0G1 перевищує значення 

(р<0,05), отримані в групі без опіку шкіри; через 30 діб показники фази 

G2+M (р<0,05) та індекса проліферації підвищені, а блоку проліферації й 
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фази G0G1 – знижені (р<0,05), що вказує на збереження дисбалансу в клі-

тинному циклі клітин слизової оболонки тонкої кишки. 

8. Застосування розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % 

після опіку шкіри позитивно впливає на показники клітинного циклу клітин 

слизової оболонки тонкої кишки: через 14 і 21 добу показники S-фази й ін-

декса проліферації збільшені (р<0,05), як порівняти з аналогічними у тварин 

з опіком шкіри й застосуванням 0,9 % розчину NaCl; через 21 добу показ-

ник інтервалу SUB-G0G1 в обох групах нижчий (р<0,05) від аналогічних 

показників у групі, де використовувався 0,9 % розчин NaCl на фоні опіку. 

Через 30 діб за умови використання HAES-LX-5 % всі показники клітинного 

циклу не мають достовірних або тенденцій відмінностей, як порівняти з по-

казниками в групі без опікового ушкодження, а під час використання лакто-

протеїну з сорбітолом – показники фази G0G1 та блоку проліферації зали-

шаються нижчими (відповідно р=0,076 і р<0,05) від тих, що отримали в щу-

рів без опіку шкіри. 
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