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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК 615.46:617—089.84—089.843—089.844

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИРУРГИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ
Ю. А. Фурманов, И. М. Савицкая
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

EXPERIENCE OF SYNTHETIC MATERIALS APPLICATION IN SURGERY 
AND THEIR INTEGRATION IN ORGANISM
Yu. А. Furmanov, I. М. Savitskaya

РЕФЕРАТ 
Наш опыт разработки и внедрения различных видов синтети�
ческих материалов убедительно свидетельствует о необходи�
мости проведения различными научными центрами долго�
срочных комплексных исследований в целях создания и ис�
пользования в отечественной хирургической практике собст�
венных материалов медицинского назначения для создания
доступных, надежных и качественных средств. Тем более, что
Украина обладает большим научно—техническим потенциа�
лом, позволяющим ей реализовывать такие программы.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  синтетические материалы; применение в хи�
рургии.

SUMMARY 
Our experience of elaboration and introduction of various syn�
thetic materials proves trustworthily the necessity of conduction of
a long—term complex investigations by various scientific centers
with the objective of creation and application in Ukrainian surgi�
cal practice a medical materials of own production as accessible,
safe and qualitative preparations. And more, the Ukraine may
implement such programs, taking into account a great scientific—
technical power she owes.
ККeeyy  wwoorrddss::  synthetic materials; application in surgery.

Современные синтетические материалы не
просто широко используют в хирургической практи�
ке, без них современная хирургия была бы попросту
невозможной.

Исторически сложилось, что в бывшем СССР в Ки�
еве в начале 70—х годов ХХ столетия не только была
создана лаборатория по применению полимеров в
хирургии, но и активно работала проблемная комис�
сия МЗ УССР в Институте туберкулеза и грудной хи�
рургии им. акад. Ф. Г. Яновского, которую возглавлял
проф. М. И. Коломийченко.

На основании опыта испытаний созданных в те
годы шовных материалов, сетчатых аллоимпланта�
тов, клеев медицинского назначения комиссия про�
водила республиканские конференции по примене�
нию синтетических материалов в медицине с участи�
ем специалистов из других республик.

Накопленный опыт позволил в течение почти 20
лет проводить эту работу в НИИ клинической и экс�
периментальной хирургии МЗ УССР и обобщить до�
статочный материал по разработке и испытаниям но�
вых резорбирующихся шовных материалов, перевя�
зочных средств, сеток для пластических операций,
антимикробных материалов и т. д.

В настоящее время мировая хирургическая прак�
тика располагает десятками новых полимерных мате�
риалов с заданными свойствами, необходимых для
применения во время хирургических операций, од�
нако основные закономерности их изменений в ор�
ганизме остаются непреложными и являются осно�
вой для разработки будущих и совершенствования
существующих материалов.

Все хирургические материалы на основе синтети�
ческих и природных полимеров разделяют на три ос�
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новных группы в зависимости от их изменений в тка�
нях после имплантации: нерассасывающиеся, услов�
но рассасывающиеся и рассасывающиеся. Первые
две группы объединяют практически все разработан�
ные средства, ко второй группе можно отнести мате�
риалы, резорбция которых отсрочена с помощью тех
или иных средств, если их нужно сохранить в тканях
для достижения поставленной задачи. Все эти свойст�
ва полимерных имплантатов использованы в хирур�
гии и достаточно эффективно.

В зависимости от сферы применения синтетичес�
кие материалы в известной степени условно распре�
делены на следующие группы.

1. Материалы для соединения тканей — шовные
материалы, медицинские клеи, скобки для сшиваю�
щих аппаратов, пленки для покрытия ран и раневых
поверхностей.

2. Сетчатые и пористые материалы для замещения
дефектов тканей.

3. Протезы кровеносных сосудов различной кон�
струкции.

4. Синтетические кровоостанавливающие матери�
алы.

5. Перевязочные материалы.
6. Вспомогательные материалы — катетеры, выпу�

скники, трубки различного диаметра и назначения.
7. Протезные материалы для пластической хирур�

гии, гели и жидкости, которые мы не рассматриваем
в настоящем сообщении.

Основными требованиями ко всем высокомолеку�
лярным соединениям являются безвредность матери�
алов при их имплантации, отсутствие токсического
действия при резорбции, возможность беспрепятст�
венной "организации" тканями раны при их длитель�
ном нахождении в ней, недеформируемость при вы�
полнении определенных механических и физичес�
ких функций, отсутствие канцерогенных свойств и
качеств, влияющих на репродуктивные функции.

Подобные требования предполагают тщательное
изучение свойств таких материалов в виде доклини�
ческих исследований на животных, физико—химиче�
ских и механических испытаний, токсикологической
оценки.

На основании многолетнего опыта разработки
новых хирургических материалов и их медико—био�
логических испытаний остановимся на основных из
них, имеющих перспективы дальнейшего совершен�
ствования, и актуальности разработки новых образ�
цов.

Материалы для хирургических швов. Большие ус�
пехи в разработке синтетических рассасывающихся
нитей (дексона, викрила и их вариантов) не снимают
с повестки дня вопросы выпуска новых нерассасыва�
ющихся нитей. Естественно, любой современный
шовный материал желательно выпускать оснащен�

ным хирургическими иглами, прочно скрепленными
с концами нитей и удобными в использовании.

Сегодня не стоит вопрос, какой материал лучше,
рассасывающийся в тканях организма или остаю�
щийся в них на длительное время или навсегда. Лю�
бой материал, инородный для организма, в идеаль�
ной ситуации должен исчезать, выполнив свое назна�
чение. Однако в некоторых ситуациях он выполняет
функцию каркаса для окружающих или врастающих
в его поры тканей и должен оставаться в организме
надолго.

Поэтому, наряду с нерассасывающимися нитями,
например, полипропиленовыми, после известного
периода осторожности стали широко использовать
синтетические рассасывающиеся нити, которые
вследствие внеклеточной и внутриклеточной резорб�
ции бесследно исчезают.

К сожалению, возможности химиков оказались
весьма ограниченными, так, в нашей стране был со�
здан и утрачен по независящим от хирургов причи�
нам рассасывающийся материал на основе окислен�
ной целлюлозы "Окцелон", в России вообще нет по�
добных материалов, а за рубежом такие нити единич�
ны.

В то же время, перспективы их использования ве�
лики, в отличие от нерассасывающихся, такие нити
не ограничивают репаративные свойства тканей, не
препятствуют регенерации нервов и сосудов, не вы�
зывают асептическое воспаление, а, выполнив свою
механическую функцию, бесследно исчезают. 

Особым предметом исследований являются со�
временные шовные микрохирургические нити для
нужд прецизионной хирургии — от сшивания мель�
чайших сосудов до офтальмологии. Нити на основе
полиамидов, будучи нерассасывающимися или ус�
ловно резорбируемыми, в силу небольшого объема,
не вызывают заметной тканевой реакции, даже при
невозможности их полного удаления.

На основе собственного опыта считаем необходи�
мым исключить из практики понятие об ареактивно�
сти синтетических материалов, все они вызывают ре�
акцию организма, можно лишь оценивать степень ее
интенсивности и характер.

Сетчатые аллоимплантаты. Сетчатые протез�
ные материалы являются в определенной мере иде�
альными для замещения дефектов ткани. В силу не�
значительной толщины, возможности регулировать
величину ячеек, характер плетения и диаметр ните�
вой основы, сетки  являются едва ли не идеальным
материалом для пластики. Они быстро прорастают
соединительной тканью с кровеносными сосудами и
нервами, что позволяет выписывать больных после
грыжесечения или замещения дефектов тканей в ран�
ние сроки после операции с надежными функцио�
нальными результатами.
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Протезы кровеносных сосудов и обшивка искусст�
венных клапанов сердца. Поскольку эти материалы
нередко применяют по жизненным показаниям, ког�
да воспользоваться иными средствами не представля�
ется возможным, судьба этих аллоимплантатов не
всегда однозначна, хотя в их конструировании меди�
цинская промышленность сделала значительные ус�
пехи. Протезы подбирают не только по качеству ма�
териалов, но и проницаемости для крови, которую
строго дозируют во избежание послеоперационного
кровотечения.

Однако, чем меньше пористость таких протезов,
тем труднее их организация в тканях, прорастание и
созревание тканей на их каркасной основе.

В ряде наблюдений и через много лет, несмотря
на выполнение протезами основной функции — за�
мены сосудов различного диаметра, они остаются в
тканях инородными телами, не подвергаются резорб�
ции или резорбируются лишь частично. Это же каса�
ется и их эндотелизации, а, следовательно, и препят�
ствия тромбированию.

Поэтому, проблема разработки полурастворимых
протезов актуальна и требует решения.

Перспективным направлением является создание
материалов с направленными свойствами — антими�
кробных, антитромбогенных и обладающих другими
лекарственными действиями, и это, хотя и осложняет
проблему, будет способствовать повышению надеж�
ности протезных образцов.

Синтетические кровоостанавливающие матери�
алы. Использование локальных гемостатиков всегда
было перспективным в хирургии и общемедицин�
ской практике. К ним относят препараты как на поли�
мерной основе, так и биоматериалы. Альгинатные
губки создают на основе экстрактов морских водо�
рослей, фибриновые губки и пленки — препаратов
крови; перспективным классом таких материалов яв�
ляются кровоостанавливающая рассасывающаяся
марля и вискозная ткань на основе окисленной цел�
люлозы, которые предложены в СССР, а промышлен�
ный выпуск налажен в Украине, их производили на
Лубенском химфармзаводе, продавали в аптечной се�
ти, были созданы даже их антимикробные производ�
ные — сульфоксицел, каноксицел и другие. К сожале�
нию, эти перспективные разработки были прекраще�
ны, хотя за рубежом активно создают локальные ра�
невые гемостатики.

И все же есть надежда, что такие комбинирован�
ные препараты, обладающие гемостатическими, ан�
тимикробными (в том числе и собственным, без ле�
карственных добавок), а также рассасывающимися в
тканях свойствами, будут вновь производиться и при�
меняться.

Перевязочные материалы, вспомогательные ма�
териалы и протезные средства для восстановитель�

ной, эстетической хирургии выпускают в достаточ�
ном ассортименте и широко применяют. Следует
предостеречь от их безосновательного использова�
ния врачами, не имеющими представления об изме�
нениях аллоимплантатов в организме, поскольку
многие из этих средств при помещении их в полость
раны препятствуют регенерации тканей, осумковы�
ваются, обусловливают нежелательные тканевые ре�
акции, извращая процессы регенерации, асептичес�
кое воспаление, переходящее в нагноительный про�
цесс, потенцируют раневую инфекцию. Для преду�
преждения таких осложнений необходимо углублен�
ное изучение каждого материала, применение им�
плантируемых средств с осторожностью, знание про�
блемы.

Проблемы возникают и при применении имплан�
татов с направленным действием. Антимикробные
качества, сообщаемые им при изготовлении путем
добавления лекарственных средств в полимерную ос�
нову или химической прививки, зачастую проявля�
ются недолго, в течение 1 — 3 сут, что явно недоста�
точно. Такие имплантаты быстро осумковываются,
покрываются соединительнотканной оболочкой, и
лекарственные средства перестают поступать в ткани.
По нашему мнению, антимикробными препаратами
на основе аллоимплантатов можно называть лишь те
образцы, которые обеспечивают поддержание в тка�
нях достаточной концентрации действующего нача�
ла в сроки не менее 7 — 10 сут с момента импланта�
ции.

Проблема разработки и применения медицин�
ских клеев достигла пика своего развития — в хирур�
гии широко применяют синтетические клеи на осно�
ве цианакрилатов и их модификаций, а также облада�
ющие значительно меньшей адгезивностью биологи�
ческие (фибринные) клеи. К их использованию хи�
рурги относятся достаточно сдержанно и применяют
их по строгим показаниям.

Очевидно, клеи будут и в дальнейшем использо�
вать для герметизации тканей, их соединения в труд�
нодоступных местах.

Таким образом, применение синтетических поли�
мерных материалов в хирургии имеет несомненные
перспективы. Они в направлении трансплантацион�
ных технологий, где необходимы и совершенные
шовные материалы, и герметизирующие средства, и
материалы для изготовления искусственных органов,
поскольку именно эта область хирургии является на�
иболее прогрессивной и широким полигоном для ис�
пытания и использования новаций медицинской на�
уки и техники.

Поэтому указанная отрасль должна эффективно
развиваться, ей  необходимо уделять внимание, а эф�
фект от разработок и производства новых полимер�
ных имплантатов вполне достижим и ощутим.
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ЖИВОТНЫХ 
А. Г. Резников
Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комиссаренко АМН Украины, г. Киев

BIOETHICAL ASPECTS OF EXPERIMENTS ON THE ANIMALS 
А. G. Reznikov

РЕФЕРАТ 
Изложены принципы гуманного отношения к лабораторным
животным, основные правила защиты и использования позво�
ночных животных в научных исследованиях, которые согласу�
ются с Европейской конвенцией. Представлены рекомендации
по организации деятельности биоэтических комитетов и ко�
миссий, которые проводят экспертную оценку научных иссле�
дований с использованием животных.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  биоэтика; лабораторные животные.

SUMMARY 
The principles of humane attitude toward laboratory animals, the
main rules of defense and application of vertebral animals in sci�
entific investigations, which are coordinated with European con�
vention content, were presented. Recommendations for organiza�
tion and activities of bioethics committees and commissions,
which conduct the expert estimation of scientific investigations,
using laboratory animals, were presented.
ККeeyy  wwoorrddss:: bioethics; laboratory animals.

Биоэтика, или этика отношения к живому,
формирует представления об экспериментальных
животных как существах, способных страдать, испы�
тывать боль и дискомфорт из—за плохого обраще�
ния, содержания и ограничения свободы поведения.
По мнению А. Швейцера, "этика является внутренним
побуждением проявлять ко всему живому такое же
уважение, какое я испытываю по отношению к само�
му себе".

В сфере использования позвоночных животных в
экспериментальной хирургии биоэтика приобретает
особое значение в силу ограниченных возможностей
применять альтернативные методы, то есть прово�
дить научные исследования на низкоорганизован�
ных животных или в системах in vitro.

Основополагающая роль экспериментов на жи�
вотных в фундаментальных исследованиях и созда�
нии медицинских технологий. Проблема защиты жи�
вотных, гуманного к ним отношения всегда волнова�
ла человечество. Она отражена в одной из семи запо�
ведей библейского Ноя: "Не проявляй жестокости по
отношению к животным". Англия стала первым госу�
дарством, в котором гуманное отношение к братьям
нашим меньшим было закреплено на законодатель�
ном уровне: в 1824 г. парламент принял билль "Акт по
предотвращению жестокого обращения со скотом".
Спустя несколько десятилетий английский парла�
мент принял закон о защите экспериментальных жи�
вотных. Общественная организация защиты живот�
ных, в том числе лабораторных, от жестокого обра�
щения существовала и в дореволюционной России. В
США федеральный акт "О благополучии животных"
принят в 1966 г.  В 1977 г. использование животных в
эксперименте было регламентировано  приказом МЗ
СССР, учрежден Комитет по экспериментальной ра�
боте с животными. Истоки современного обществен�
ного движения в защиту прав животных относятся к
70—80—м годам прошлого столетия. В это время по�
явились выступления и философские публикации на
эту тему, в частности, Р. Райдера ("Жертвы науки",
1975 г.), П. Сингера ("Свобода животных", 1975 г.), 
Т. Рейгана ("Дело о правах животных"). Крайним вы�
ражением этого движения стали безответственные
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требования его активистов запретить проведение
экспериментальных исследований на позвоночных
животных и использование их в учебных и иных це�
лях (например, в судебно—медицинской экспертизе).
Наиболее агрессивно настроенные его представите�
ли организуют нападения на научно—исследователь�
ские учреждения, наносят ущерб личному имуществу
ученых и не останавливаются перед грубым наруше�
нием норм человеческой морали. Например, в 2004 г.
в графстве Стаффордшир (Великобритания) экстре�
мисты осквернили фамильное захоронение семьи,
которая занималась разведением гвинейских свинок
для лабораторных исследований. При этом совер�
шенно игнорируется то очевидное обстоятельство,
что без фундаментальных и прикладных исследова�
ний на животных невозможен прогресс биологии и
медицины. В первую очередь, это касается микроби�
ологии и вирусологии, физиологии и эксперимен�
тальной патологии, современных биотехнологий, ис�
пытания лекарственных средств и новых медицин�
ских материалов, способов диагностики и лечения,
трансплантологии, репродуктивной медицины, ток�
сикологии и т. д. Патофизиологический эксперимент
предполагает моделирование патологических про�
цессов и болезней на лабораторных животных.

Ежедневно на обеденный стол попадает неизме�
римо большее число умерщвленных животных, чем
используется в научных целях. Медицина имеет такое
же значение для сохранения человека как вида, как и
обеспечение достаточными ресурсами энергии, пи�
щи и воды. Прислушаемся к мнению главного персо�
нажа романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого": "Есть оп�
ределенная иерархия ценностей, и человеческая
жизнь — на самой вершине. И если для того, чтобы
спасти жизнь одного человека, научиться лечить од�
но только человеческое заболевание, надо уничто�
жить в лабораториях сто тысяч, да сколько угодно жи�
вотных, вопросов нет". Возможно, не все согласятся с
этой крайней позицией профессора Кукоцкого.
Именно биоэтика призвана найти разумный компро�
мисс в этом вопросе и примирить сторонников край�
них взглядов на возможность использования позво�
ночных животных в экспериментальных и иных на�
учных целях. 

Легко представить последствия отказа от экспери�
ментов на животных. Мы остановились бы в позна�
нии живой природы. Прекратилось бы создание ле�
карственных средств, вакцин против возбудителей
инфекций, в том числе особо опасных. Едва ли мы уз�
нали бы об успешной пересадке почек, сердца, пече�
ни, поджелудочной железы, других успехах хирургии,
онкологии, медицины терминальных состояний. Бу�
дущее генной терапии, использования стволовых
клеток и других направлений регенеративной меди�
цины небезосновательно связывают с созданием ге�

нетически модифицированных животных, например
"нокаутированных" по определенным генам или экс�
прессирующих определенные белки. Невозможно
представить дальнейшее развитие учений об ожого�
вой болезни, черепно—мозговой травме, шоке без
моделирования этих состояний на животных, хотя
такие вынужденные опыты связаны с причинением
животным жестоких страданий. Этот список можно
бесконечно продолжать, и приходится лишь сожа�
леть о том, что ученые вынуждены отстаивать право
на проведение экспериментов на животных в тех си�
туациях, когда применение альтернативных методов
(компьютерных моделей, клеточных и субклеточных
препаратов, беспозвоночных животных и т.д.) не со�
ответствует поставленной задаче.

Принцип трех "R". В основу современных биоэти�
ческих стандартов и рекомендаций, касающихся ра�
боты с экспериментальными животными, положен
принцип трех "R", предложенный У. Расселом и Р. Бер�
чем [1]:

— Refinement — улучшение условий содержания и
обращения с животными на всех этапах подготовки и
работы с ними;

— Reduction — уменьшение числа используемых
животных;

— Replacement — замена высокоорганизованных
животных низкоорганизованными и использование
альтернативных методов.

Опыт работы с экспериментальными животными
в современной Украине свидетельствует, что выпол�
нение первой из трех перечисленных рекомендаций
связано с большими препятствиями ввиду недостатка
необходимых материальных и финансовых ресурсов
обеспечения науки, в частности, медицинской. Вива�
рий Института фармакологии и токсикологии АМН
Украины едва ли не единственный в Украине, серти�
фицированный в соответствии с требованиями GLP
(надлежащей лабораторной практики). Финансиро�
вание лабораторного животноводства (разведение,
содержание, использование) во многих научно—ис�
следовательских учреждениях и учебных заведениях
планируется по остаточному принципу и осуществля�
ется в основном за счет внебюджетных средств. В ис�
пользуемых комбикормах нередко отсутствуют жи�
вотные жиры и белки, витамины и другие необходи�
мые нутриенты. Крайне плохо обстоит дело с разве�
дением и содержанием линейных животных. Как пра�
вило, генетический контроль чистоты линий не про�
водится или является условным.

Для реализации второго правила следует придер�
живаться принципа достаточности [2]. Этому прин�
ципу соответствует использование общих контроль�
ных групп животных, построение рациональной схе�
мы экспериментов, определение минимального чис�
ла животных, достаточного для получения достовер�
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ных результатов, а также избежание дублирования
исследований без крайней необходимости и прове�
дения экспериментов ради ответа на второстепен�
ные, уточняющие вопросы. Несмотря на двукратное
уменьшение числа использованных в эксперименте
животных в последние три десятилетия, общее их
число в мире составляет 50 — 100 млн в год. К сожа�
лению, в Украине все еще распространена практика
дублирования исследований и проведения их в каче�
стве самоцели. 

С другой стороны, в Украине уделяется большое
внимание альтернативным методам, в частности, ма�
тематическому моделированию, компьютерным тех�
нологиям, использованию тканевых и клеточных
культур, бактерий, простейших организмов и других
биологических объектов [3]. Однако в некоторых от�
раслях медицины, например, в экспериментальной
хирургии, при разработке новых методов операций,
протезирования и трансплантации органов и тканей,
испытании новых шовных и других материалов ис�
пользование средних и крупных позвоночных жи�
вотных (собак, свиней, кролей и др.) представляется
практически безальтернативным [4]. 

Нормативная и методическая база биоэтики в
сфере использования экспериментальных животных.
В 1985 г. в Страсбурге принята Конвенция Совета Ев�
ропы "О защите позвоночных животных, которых ис�
пользуют для экспериментальных и иных научных
целей". К этой категории животных отнесены и те, ко�
торых используют для преподавания в учебных заве�
дениях, в судебно—медицинской экспертизе. Дейст�
вующие нормативные акты и методические рекомен�
дации, которыми руководствуются в Украине, соот�
ветствуют основным положениям этого документа
[5]. На 41—м конгрессе Всемирной медицинской ас�
социации (Гонконг, 1989 г.) принято обращение к
ученым всего мира, в котором содержится положение
об основных  правилах использования животных в
медико—биологических исследованиях.

Кроме этих документов, правила работы с лабора�
торными животными в Украине регламентированы
Законом Украины № 3447—IV "О защите животных от
жестокого обращения" (2006 г.), решениями 1—го На�
ционального конгресса Украины по биоэтике ("Об�
щие этические принципы проведения эксперимен�
тов на животных", 2001 г.), методическими рекомен�
дациями комитетов по биоэтике при президиумах
НАН и АМН Украины, Центральной биоэтической ко�
миссии МЗ Украины, Государственного фармакологи�
ческого центра МЗ Украины (2006 г.). 

Высшая аттестационная комиссия Украины утвер�
дила положение об обязательной биоэтической экс�
пертизе диссертационных работ, которые выполня�
ются по биологическим, медицинским и ветеринар�
ным специальностям.

Ниже изложены принятые в Украине основные
правила соблюдения норм биоэтики при проведении
экспериментов на позвоночных животных, согласую�
щиеся с Европейской конвенцией. Дополнительная
информация приведена в ряде публикаций [6—8].

Общие этические принципы экспериментов на
животных приняты Первым национальным конгрес�
сом по биоэтике (20 сентября 2001 г., Киев)

I. Общие положения
1. Биологические и медицинские эксперименты

на животных могут проводиться только в тех случаях,
когда они направлены на получение новых научных
знаний, способствуют улучшению здоровья человека
и животных, сохранению живой природы, крайне не�
обходимы для качественного обучения и подготовки
специалистов, проведения судебно—медицинской и
криминалистической экспертизы, не представляют
угрозы для здоровья человека.

2. Эксперименты на животных оправданы тогда,
когда есть достаточные основания надеяться, что их
результаты будут существенно способствовать дости�
жению хотя бы одной из указанных целей. Недопус�
тимо использовать животных в исследовательских и
учебных целях, если эти цели могут быть достигнуты
иными путями, без использования животных.

3. Следует избегать буквального дублирования уже
проведенных ранее исследований на животных, если
оно не обусловлено целесообразностью эксперимен�
тальной проверки результатов.

4. Выбор вида животных, их числа, методов иссле�
дований должен быть тщательно обоснован до нача�
ла опытов и одобрен уполномоченным лицом или
органом биоэтической экспертизы.

5. Животные для опытов должны поступать из сер�
тифицированного источника их разведения. Исполь�
зование бродячих животных противоречит принци�
пам биоэтики.

6. Признавая способность животных чувствовать
страдания и помня о них, при проведении экспери�
ментов необходимо придерживаться принципов гу�
манности, избегать дистресса, боли, причинения жи�
вотным продолжительного вреда здоровью и облег�
чать их страдания. Необходимо стремиться к макси�
мальному уменьшению числа животных, и там, где
возможно, использовать альтернативные методы, не
требующие их участия.   

7. Экспериментальные работы на животных дол�
жен проводить квалифицированный исследователь
(экспериментатор), который знаком с правилами би�
оэтики и придерживается их. Использовать живот�
ных в учебном процессе следует под наблюдением
специалиста—преподавателя.  

8. Лаборатории, научные и учебные заведения, где
проводятся опыты на животных, подлежат соответст�
вующей аттестации уполномоченными органами. В
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частности, проверяется соответствие стандартам
"надлежащей лабораторной практики" (GLP), что яв�
ляется международным требованием к проведению
медико—биологических и других эксперименталь�
ных исследований.

II. Вид и число животных
1. Выбор экспериментатором того или иного вида

животных должен быть тщательно обоснован с уче�
том его адекватности цели работы и возможности
уменьшения числа животных.

2. Экспериментатор должен стремиться выбрать
вид животных, занимающих более низкое положение
в филогенетическом ряду.

3. Моральной обязанностью экспериментатора
является достижение воспроизводимых результатов
исследования с минимальным числом животных. Для
этого используют стандартизированных животных,
математические методы планирования эксперимента
и обработки полученных данных, компьютерные и
математические модели, опыты in vitro на микроор�
ганизмах, тканевых и клеточных культурах и другие
альтернативные методы. В учебном процессе важное
место занимают действующие модели и имитирую�
щие устройства, макетирование, использование ау�
дио— и видеоматериалов. 

4. Как правило, предпочтение отдают инбредным
животным, стандартизированным по генетическим и
микробиологическим параметрам, условиям содер�
жания и питания. 

Однако следует иметь в виду, что экстраполяция
полученных таким путем данных на другие линии
животных не всегда возможна, и тогда возникает не�
обходимость повторения экспериментов на других
линиях. 

5. Лица и организации, которые разводят живот�
ных для экспериментальной и учебной работы, под�
лежат соответствующей аттестации уполномоченны�
ми органами.

6. Данные об источнике получения для экспери�
мента животных и их биологическая характеристика
должны быть документально зафиксированы экспе�
риментатором. Особенно это касается собак, кошек и
их родителей.    

III. Содержание и уход за животными
1. Гуманное отношение к подопытным животным

должно проявляться на всех этапах работы с ними, то
есть транспортирования, маркирования, размеще�
ния, проведения и завершения эксперимента, вклю�
чая эвтаназию.

2. Условия размещения, содержания животных и
окружающая среда должны обеспечивать хотя бы ми�
нимальную свободу движения, достаточное количе�
ство качественной пищи, воды, воздуха, надлежащее
санитарно—гигиеническое состояние, что является
залогом сохранения их здоровья и благополучия.

3. Условия, в которых осуществляются размноже�
ние, содержание и использование животных, следует
контролировать ежедневно.

4. Состояние здоровья и поведение животных
должны быть объектами внимательной и частой про�
верки, чтобы предотвратить боль, дистресс, страда�
ния или свести их к возможному минимуму в ситуа�
циях, когда невозможно их избежать.    

5. Специальные меры предосторожности необхо�
димо принимать в ситуациях, когда животные явля�
ются источником потенциальной опасности для об�
служивающего персонала, экспериментатора и дру�
гих людей, для других животных, а также для окружа�
ющей среды.

6. Помещения, где содержатся, используются экс�
периментальные животные, а также их оснащение
должны соответствовать указанным требованиям.

7. Для организации и контроля за осуществлением
надлежащего ухода за животными назначается адми�
нистративно ответственное лицо (лица).

8. Уход за животными осуществляет персонал, зна�
комый с изложенными требованиями и имеющий
опыт соответствующей работы.

9. При необходимости животным необходимо
оказание квалифицированной ветеринарно—меди�
цинской помощи.

10. Условия содержания животных и ухода за ними
должны быть доступны для проверки уполномочен�
ными органами и лицами, а также общественными
организациями по защите животных и другими объ�
единениями граждан в пределах действующего зако�
нодательства.

IV. Проведение экспериментов
1. Выбирая технологию экспериментов, предпо�

чтение отдают методам, при которых требуется ми�
нимальное число животных, им причиняются мини�
мальная боль, страдания, дискомфорт или длитель�
ные негативные последствия для здоровья животных,
а также не создается непосредственная угроза здоро�
вью экспериментатора, технического персонала, дру�
гих людей, животных и окружающей среде. Экспери�
ментальный метод выбирают с учетом возможности
достижения удовлетворительных результатов.

2. Исходя из принципа гуманного обращения с ла�
бораторными животными, экспериментатор и техни�
ческий персонал морально обязаны во время прове�
дения опыта свести к минимуму возможный вред для
животного, упомянутый в предыдущем параграфе,
особенно при выполнении хирургических операций.

3. В целях соблюдения этих требований необхо�
димо применять наркоз, общее или местное обезбо�
ливание, за исключением тех ситуаций, когда это не�
совместимо с задачами эксперимента. В таком случае
экспериментатор обязан сделать соответствующее
письменное сообщение (отдельным заявлением или
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в тексте научного проекта) и получить утверждение
уполномоченного органа биоэтической экспертизы.

4. Если после окончания эксперимента ответст�
венным лицом принято решение оставить подопыт�
ное животное в живых, нужно принять все необходи�
мые меры для скорейшего восстановления его здоро�
вья и благополучия, обеспечения надлежащих усло�
вий содержания и ухода.

5. Нельзя повторно использовать животное в экс�
перименте, сопровождавшемся болью или страдани�
ем, независимо от применения наркоза или обезбо�
ливания, до восстановления удовлетворительного со�
стояния здоровья. Исключениями являются повтор�
ные эксперименты, в которых животное будет посто�
янно находиться под наркозом вплоть до его умерщв�
ления, или связанные с минимальным вмешательст�
вом в здоровье и благополучие животного.      

V. Умерщвление животного 
1. Решение об умерщвлении животного принима�

ет экспериментатор на этапе планирования опыта
или в конце его выполнения при появлении неожи�
данных обстоятельств, несовместимых с жизнью жи�
вотного или причиняющих в будущем продолжитель�
ную боль, дистресс или вред его здоровью. В послед�
нем случае целесообразно получить консультацию
ветеринарного специалиста.   

2. Умерщвление животного должно осуществлять�
ся гуманным методом, то есть с причинением ему ми�
нимального физического и эмоционального страда�
ния в соответствии с видом животного.   

VI. Доступ к информации 
1. Результаты научных исследований на животных

подлежат документированию и обнародованию. Со�
ответствующая информация является открытой, за
исключением тех случаев, когда она не может быть
разглашена в интересах сохранения государствен�
ной, патентной, судебной или коммерческой тайны и
охраны интеллектуальной собственности.   

2. Форма обнародования упомянутой информа�
ции должна быть доступной для специалистов и об�
щественности.    

VII. Ответственность за нарушение норм био�
этики 

1. В вопросах использования животных для науч�
ных и учебных целей экспериментатор руководству�
ется моральной ответственностью перед обществом
и животным миром.

2. Недопустимо проведение на животных экспе�
риментов, которые могут причинить им боль, дис�
тресс или вред здоровью, в целях получения личной
выгоды.

3. Действия экспериментатора, касающиеся обра�
щения с животными, не должны противоречить нор�
мам этики и законодательным актам Украины и при�
знанным государством документам международных
организаций.    

4. Администрация учреждений, в которых прово�
дятся эксперименты на животных, лица, которые их
проводят, организуют и осуществляют уход за живот�
ными, несут ответственность за правильную органи�
зацию, проведение и текущий контроль научной, экс�
пертной работы или учебного процесса в соответст�
вии с действующими регламентными документами,
касающимися биоэтики и биоэтической экспертизы.

Организация работы биоэтической экспертизы
Координацию и регламентацию работы по био�

этике в международном масштабе осуществляет
ЮНЕСКО. Соответствующий орган имеется и при Со�
вете Европы. Основоположником и организатором
биоэтического движения в Украине является вице—
президент АМН Украины Ю.И.Кундиев [9], возглавля�
ющий Комитет по вопросам биоэтики при Президиу�
ме Национальной Академии наук Украины, который
координирует эту работу в стране.

За сравнительно короткий период в Украине со�
зданы биоэтические комитеты и комиссии на нацио�
нальном, ведомственном и локальном уровнях. Зна�
чительно возросли их роль и ответственность перед
обществом. Повышению качества работы этих струк�
тур способствовала разработка стандартов и реко�
мендаций по ее организации [10—12], публикация
материалов по биоэтике [13—15].

Основной функцией биоэтических комитетов
(комиссий), проводящих экспертизу научных иссле�
дований с использованием животных, является их
этическая оценка на этапах планирования, выполне�
ния и завершения. Работа биоэтических комитетов
(комиссий) проводится на некоммерческой основе,
их состав формируется на основе добровольного уча�
стия лиц, принимающих идеологию биоэтики и про�
шедших соответствующую учебную подготовку. Пер�
сональный состав утверждается приказом руководи�
теля учреждения. Согласно международным стандар�
там биоэтики, в составе этих органов должны быть
следующие лица:

— научный сотрудник учреждения, имеющий до�
статочный опыт работы с лабораторными животны�
ми;

— сотрудник института, который не принимает
непосредственного участия в научных исследовани�
ях с использованием лабораторных животных;

— ветеринарный врач, имеющий опыт работы с
лабораторными животными, который несет прямую
ответственность за содержание животных в учрежде�
нии;

— лицо, представляющее интересы общества в от�
ношении содержания и использования животных,
который не работает с лабораторными животными,
не работает в учреждении и не является близким род�
ственником сотрудника учреждения.

Каждый комитет (комиссия) разрабатывает ос�
новной документ — положение о его работе, а также
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открытые для общего рассмотрения стандартные
операционные процедуры (СОП) в виде письменных
инструкций. Также разрабатывается форма заявки на
проведение биоэтической экспертизы планируемого
исследования. В ней обязательно указываются вид,
пол, число животных, приводится обоснование выбо�
ра животных и методов исследования со ссылками на
научную литературу. Отдельным пунктом указывается
способ эвтаназии животных или предложения по их
использованию после окончания эксперимента.
Приводится список лиц, непосредственно принима�
ющих участие в работе с животными.

СОП разработки положения об органе биоэтичес�
кой экспертизы, регламентирующего работу с экспе�
риментальными животными, устанавливает полно�
мочия, функции, комитета (комиссии) и его членов,
требования к персональному составу, периодичность
его ротации, внутренние процедуры и т.д. Кроме того,
разрабатываются и утверждаются СОП (обычно 15 —
20), описывающие все аспекты ежедневной деятель�
ности комитета (комиссии) и порядок ее документи�
рования.

В случае несоответствия представленных на экс�
пертизу материалов принципам гуманного отноше�
ния к животным, использования неадекватных мето�
дов исследования и экспериментальных моделей ор�
ган биоэтической экспертизы имеет право не реко�
мендовать к утверждению администрацией учрежде�
ния планов и отчетов о научно—исследовательской
работе (НИР). В этом случае он также имеет право
указать на необходимость внесения изменений и до�
полнений в планы НИР.

Комитет (комиссия) должен проводить инспек�
цию помещений и условий содержания животных,
обращения с ними. При наличии существенного от�
клонения хода выполнения работ от утвержденной
заявки он может потребовать приостановить или
прекратить работу с животными.

Комитет (комиссия) представляет администрации
учреждения отчеты о результатах своей работы и

предложения по устранению недостатков и наруше�
ний, выявленных в процессе его деятельности.

Принципиальность и требовательность — залог
успешной деятельности органов биоэтической экс�
пертизы, направленной на защиту здоровья людей,
сохранение окружающей среды и гуманное отноше�
ние к лабораторным животным.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Г. В. Терехов, В. С. Гвоздецкий, И. В. Кривцун, И. М. Савицкая, О. А. Гейленко
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

NEW DIRECTIONS OF HYPERTERMIC SURGERY IN EXPERIMENT
G. V. Теrekhov, V. S. Gvozdetskiy, І. V. Кrivtsun, I. M. Savitskaya, О. А. Geylenko

РЕФЕРАТ 
Изучены механизмы влияния термического потока на живые
биологические ткани. Проведены бактериологические иссле�
дования инфицированных, гнойных ран до и после термост�
руйной обработки. Обоснована возможность применения ме�
тода для санации подфасциальных массивно инфицирован�
ных гнойных ран. 
ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подфасциальные гнойные раны; термоструй�
ная обработка; эксперимент.

SUMMARY 
Mechanisms of influence of thermal stream towards living biologi�
cal tissues were studied. Bacteriological investigations of infected,
purulent wounds before and after their thermostream processing
were conducted. There was substantiated the possibility of the
method usage for sanation of subfascial massively infected puru�
lent wounds. 
ККeeyy  wwoorrddss:: subfascial purulent wounds; thermostream processing;
experiment.

Осложненное течение процесса заживления
ран в большинстве ситуаций обусловлено инфици�
рованием ран и последующим нагноением, наруше�
нием эпителизации, образованием грубых рубцов [1,
2]. Выраженность местных проявлений определяется
количеством и видом микроорганизмов, состоянием
входных ворот инфекции, а также общей реактивно�
стью организма [3]. Раны и открытые повреждения, с
которыми постоянно сталкивается хирург, являются
входными воротами патогенной микрофлоры [4]. Не�
достаточность защитных механизмов организма и
малейшие погрешности в ведении больных являются
причиной возникновения осложнений [5, 6]. 

Задачей исследования было противодействовать
патологическим процессам, обусловливающим воз�
никновение осложнений, способствовать нормализа�
ции процессов заживления ран. Применение разра�
ботанного термоструйного метода дает возможность
выполнять операции, существенно снижая степень
бактериального загрязнения раневой поверхности и
препятствуя генерализации воспалительного процес�
са. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Термоструйный метод обработки тканей стал са�

мостоятельным направлением среди гипертермичес�
ких методов воздействия в хирургической практике.
Метод разрабатывают коллективы отдела экспери�
ментальной хирургии Национального института хи�
рургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова
АМН Украины и Института электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины. В ранее проведенных исследо�
ваниях термоструйный метод применяли для сварки
стенок полых органов пищеварительного канала у
экспериментальных животных. В результате прове�
денной работы доказана возможность сварки цирку�
лярного и линейного дефектов стенки толстого ки�
шечника и желудка, разработаны и апробированы
оптимальные параметры работы термоструйного ап�
парата.

Целью последующих исследований была разра�
ботка способов обработки с применением термост�
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руйного метода инфицированных и гнойных ран для
их санации. 

Для этого на экспериментальных животных созда�
вали модели инфицированных, гнойных ран кожи и
подкожной основы с их последующей термоструй�
ной обработкой.

Перед операцией в течение 1 сут животным дава�
ли только воду. В день операции, после вводного нар�
коза животных укладывали на спину, конечности
фиксировали. Средства для премедикации кролям
вводили внутримышечно, средства для наркоза —
внутривенно. Премедикацию у кролей средней массы
тела (3 — 4 кг) проводили путем введения 150 мг ке�
тамина и 200 мг тиопентал—натрия внутримышечно.
Через 5 — 7 мин, по достижении видимой сонливос�
ти в ушную вену вводили катетер для внутривенных
инъекций. По катетеру в начале операции вводили
натрия оксибутират 300 — 350 мг, затем 10 — 20 мг ке�
тамина, разведенного изотоническим раствором на�
трия хлорида. Наркотический сон обеспечивали пу�
тем периодического внутривенного введения 10 мг
разведенного кетамина и 10 мг тиопентал—натрия
через каждые 20 — 25 мин. Указанные дозы препара�
тов оптимальны для выполнения операций у лабора�
торных животных и не вызывали угнетения дыхания
у кролей.

После введения животного в наркоз выполняли
линейные разрезы кожи, подкожной основы и мышц
длиной 1,5 — 2 см, глубиной 1 см. Рану инфицирова�
ли смесью бактериальных культур: E. coli, K. pneumo�
niae, P. aeruginosa, S. aureus, E. faecalis (количество ми�
кробных тел каждой культуры составляло 0,1 по
McFarland —международной шкале инфекционных
агентов); Candida albicans — 0,2 по McFarland. Интра�
операционно проводили термоструйную обработку
раны — горячим воздухом температурой 100°С в те�
чение 3 и 5 мин. После обработки края раны не заши�
вали. Посевы с поверхности раны для бактериологи�
ческих исследований брали до и после термической
обработки. 

Модель гнойной раны создавали путем подкожно�
го подшивания тампона в инфицированную рану на
срок от 5 до 7 сут. После его удаления брали посевы
из гнойной полости до и после термоструйной обра�
ботки (100°С в течение 3 и 5 мин).

Для формирования массивно инфицированных
подфасциальных гнойных ран мягких тканей у кро�
лей в качестве инфицирующего материала применя�
ли более агрессивную смесь культур микроорганиз�
мов: E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus, E.
faecalis (количество микробных тел каждой культуры
составляло 0,5 по McFarland); Candida albicans — 2,0
по McFarland. 

Раны формировали на спине после введения жи�
вотного в наркоз, но, в отличие от ранее проведен�
ных экспериментов, марлевый тампон, пропитанный

смесью культур микроорганизмов, фиксировали под
фасцией спины. Такие раны характеризовались бо�
лее выраженным воспалительным процессом и боль�
шим объемом гнойной полости. 

После формирования подфасциальной гнойной
раны и бактериологической идентификации осуще�
ствляли ее термоструйную обработку горячим возду�
хом при температуре струи 140°С, диаметр потока 0,6
см, экспозиция 3 и 5 мин. После обработки выполня�
ли контрольный посев из раны, рану оставляли от�
крытой. Посевы брали непосредственно до и после
термоструйной обработки, а также на 3—и и 5—е сут�
ки. 

Для гистологических исследований животных вы�
водили из эксперимента на 3, 5, 7, 14, 21, 30, 90, 
100—е и 120—е сутки после вмешательства.

Задачей исследования является разработка мето�
дики формирования наружных губовидных толсто�
кишечных свищей, которые после естественного ин�
фицирования микрофлорой толстой кишки подвер�
гали термоструйной обработке. После обработки
операционного поля выполняли разрезы в боковых
отделах живота, через которые извлекали участок
толстой кишки. Стенку кишечника вскрывали, после
контроля содержимого кишечника все оболочки его
стенки подшивали к коже. Через 10 сут швы снимали.
К этому времени наружный губовидный толстоки�
шечный свищ уже сформирован.

После формирования губовидного толстокишеч�
ного свища и гистологического исследования осуще�
ствляли термоструйную обработку наружного отвер�
стия свищевого хода. Температура струи воздуха
140°С, длительность воздействия 3 и 5 мин. После об�
работки выполняли контрольные посевы. 

В исследовании использовали аппарат для термо�
струйной обработки ран, разработанный сотрудни�
ками Института электросварки им. акад. Е. О. Патона
НАН Украины.

Эвтаназию экспериментальных животных прово�
дили на 3, 5, 7, 14, 30—е и 90—е сутки после термост�
руйной обработки. Макроскопическая оценка преду�
сматривала сравнение внешнего вида раны или сви�
ща и общего состояния животного. После эвтаназии
животных для гистологических исследований иссе�
кали кусочки органов в области, подвергшейся тер�
моструйной обработке. Материал фиксировали в 10%
растворе нейтрального формалина, заливали в пара�
фин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали азур—ІІ—
эозином по А. А. Максимову, гематоксилином и эози�
ном, пикрофуксином по ван—Гизону. Для изучения
регенераторных процессов в области термоструйной
обработки органов использовали метод Курника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После термоструйной обработки гнойных и мас�

сивно инфицированных подфасциальных ран обра�
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зуется зона коагуляционного некроза, которая умень�
шалась со временем, раневой дефект заполнялся гра�
нуляционной тканью. Через 14 сут массив грануляци�
онной ткани значительно увеличивался, ткань начи�
нала созревать, появлялись признаки краевой эпите�
лизации. Частичную эпителизацию выявляли на 
21—е сутки, а к 30—м суткам раны в большинстве на�
блюдений полностью эпителизированы. После обра�
ботки в течение 3 мин дефект менее выражен, чем по�
сле обработки в течение 5 мин. В сроки наблюдения
от 90 до 120 сут после обработки подфасциальных
гнойных ран спины при температуре воздушного по�
тока 140°С, продолжительности воздействия 3 и 5
мин у всех животных отмечено полное заживление
ран с формированием соединительнотканного руб�
ца. 

Результаты исследования по использованию тер�
моструйного метода для хирургической обработки
инфицированных и гнойных ран подфасциальных
пространств свидетельствуют, что при его примене�
нии в течение 3 и 5 мин при температуре 140°С за�
живление происходило без выраженных патологиче�
ских изменений и деформации в зоне воздействия и
прилежащих тканях с формированием зрелого со�
единительнотканного рубца. 

По данным интраоперационных и контрольных
бактериологических исследований микроорганизмы
после термоструйной обработки гнойных и подфас�
циальных ран в течение 3 мин выявлены в 15% на�
блюдений, что потребовало повторной термической
обработки в течение 5 мин. Посевы, взятые с инфи�
цированных поверхностей после обработки в тече�
ние 5 мин, были стерильными.

По данным гистологического исследования сфор�
мированного толстокишечного свища эпидермис во�
круг канала был истончен, по краю канала — отсутст�
вовал на расстоянии 1000—1500 мкм. В дерме по ходу
свищевого канала отмечено формирование грануля�
ционной ткани, со стороны просвета прокрытой мас�
сами детрита. Поверхностно расположенные мышеч�
ные волокна в области свищевого канала дистрофи�
чески—изменены, некротизированы на расстоянии
до 1000 — 1200 мкм. Зона некроза клинообразно су�
жалась в глубь по ходу канала. Стенки свищевого ка�
нала были образованы грануляционной тканью, по
краям покрытой массами детрита. Эта ткань обильно
васкуляризирована, с очагами инфильтрации нейт�

рофильными гранулоцитами и лимфоцитами. В при�
паянном толстом кишечнике наблюдали выражен�
ный отек всех оболочек, особенно слизистой оболоч�
ки и подслизистой основы. 

Непосредственно после термоструйной обработ�
ки сформировавшегося свища его канал был закрыт
коагуляционными массами, в последующие сроки на�
блюдения здесь формировалась грануляционная
ткань. Коагуляционные массы подвергались фраг�
ментации и резорбции, соединительная ткань, запол�
нившая канал свища, созревала, формировался мас�
сив рубцовой ткани, который снаружи эпителизиро�
вался, к его внутренней поверхности подпаян участок
толстой кишки в зоне закрывшегося свища. Повтор�
ное формирование свищевого канала не наблюдали.

По предварительным результатам отмечены сте�
рильность мазков после термоструйной обработки
свищей, а также их удовлетворительное заживление. 

Экспериментальные исследования продолжаются,
что позволит более детально проанализировать как
эффективность термоструйного метода, так и его
влияние на процессы заживления в условиях бакте�
риального загрязнения. 

Проведенные нами экспериментальные исследо�
вания свидетельствуют о возможности и перспектив�
ности применения термоструйного метода для обра�
ботки гнойных и массивно инфицированных под�
фасциальных ран в качестве самостоятельного и до�
статочно простого способа, не требующего дополни�
тельного использования других хирургических
средств. 
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CТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОСТРУМИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
А. І. Сухін, Р. С. Гілевич, О. М. Білиловець, В. П. Бочаров, В. М. Бадах
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини,
Національний авіаційний університет, м. Київ

THE STATE AND PERSPECTIVES OF APPLICATION 
OF HYDROSTREAM TECHNOLOGIES IN SURGICAL PRACTICE
А. І. Sukhin, R. S. Gilevich, О. М. Bilylovets, V. P. Bocharov, V. М. Badakh

РЕФЕРАТ 
Робота присвячена експериментальному дослідженню і
клінічному застосуванню вітчизняного апарата для гідростру�
минної дисекції тканин, наведені схеми і принцип його робо�
ти. Вісвітлені методи виконання операцій в експерименталь�
них тварин. Розглянуті процеси, що відбуваються у тканинах
після дії струменя рідини під високим тиском у різні строки
після операції. Відзначено доцільність застосування потоку
рідини під високим тиском в абдомінальній хірургії. Наведені
результати клінічного використання запропонованого апара�
та.
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: поток рідини; гідроструминна дисекція; експе�
римент.

SUMMARY 
The work is devoted to experimental investigation and clinical
application of domestic apparatus for hydrostream dissection of
tissues, the schemes and principle of its working are adduced. The
methods of the operations performance in experimental animals
are discussed. The processes, occurring in tissues under a liquid
stream action in various terms after the operation were studied.
The expediency of application in abdominal surgery of a liquid
stream under high pressure was noted. The results of clinical
exploitation of the apparatus proposed are adduced.
ККeeyy  wwoorrddss::  stream of liquid; hydrostream dissection; experiment.

Вперше інформація про використання у Нью—
Йоркському онкологічному шпиталі апаратури, в якій
застосовано силу дії струменя рідини, під час опе�
рацій на паренхіматозних органах опублікована у
Британському хірургічному журналі у 1982 р. [1]. В по�
дальшому поодинокі публікації з оцінкою результатів
використання гідроскальпеля з'являлися, починаючи
з 1988 р. [2, 3]. Суттєве збільшення кількості публіка�
цій, присвячених розробці та впровадженню гідрост�
руминних приладів в медицині, відзначене після 1995
р. [4 — 6]. Починаючи з 2000 р., більшість публікацій
присвячені розробці техніки операцій з використан�
ням гідроструминних приладів та порівнянню їх
ефективності з такою приладів аналогічного призна�
чення [7 — 11]. Незважаючи на те, що перші позитив�
ні результати використання гідроструминних при�
ладів отримані понад 16 років тому, сьогодні їх засто�
совують в окремих клініках світу, здебільшого в
Німеччині.

В Росії перші роботи з використанням гідростру�
минних приладів проведені у Воронезькому медич�
ному інституті ім. М. Н. Бурденко й опубліковані у
1995 — 1997 рр. [4, 5, 12] та у 1995 р. у Центрі геофі�
зичних досліджень МДУ [5]. 

В Україні роботи з створення гідроструминного
скальпеля розпочаті у 1991 р. в Національному авіа�
ційному університеті, клінічне використання експе�
риментального зразка у 1992 — 1993 рр. здійснене на
базі Московської дитячої клініки мікрохірургії АМН
СРСР [13].

Проблеми розсічення біологічних тканин в меди�
цині актуальні і досі не вирішені. Значна кількість
технічних засобів, запропонованих науковцями для
вирішення цієї проблеми, свідчить про її актуальність
і необхідність створення більш досконалих прист�
роїв. Поряд з звичайним сталевим лезом, використо�
вують електроніж, вуглекислотні лазери різного типу,
які працюють у режимі безперервної генерації, плаз�
мові та ультразвукові, радіохвильові скальпелі. Всі ці



18 Клінічна хірургія. — 2010. — № 6

пристрої, крім сталевого леза, працюють за принци�
пом спрямування сфокусованої енергії в місце роз'єд�
нання біологічної тканини з подальшим її випарову�
ванням. Кожний пристрій має свої переваги і не�
доліки. Загальною їх перевагою є вирішення питання
стерильності та запобігання капілярної кровотечі. В
той же час, загальним недоліком є відсутність селек�
тивного впливу на структурні елементи біологічної
тканини. Негативним у використанні зазначених тех�
нологій є також утворення високої температури у
місті впливу, що спричиняє обвуглювання біологіч�
них тканин з формуванням значних вогнищ некрозу.

Практично единою технологією, яка забезпечує
селективну дію на біологічну тканину, є гідростру�
минний скальпель. Струмінь рідини малого діаметра
вимиває клітини паренхіми, залишаючи непошкод�
женими елементи строми, внаслідок їх різної щіль�
ності, це дозволяє досягти максимальної візуалізації
структур, що підлягають пересіченню.

Сьогодні серійно виробляються гідродисектори:
"Hellix Hydro—Jet" фірми ERBEE (Німеччина),
"Hepatom" фірми WESCOOTT MEDICAL LTD (США),
гідроскальпель фірми Saphir Medical (Франція).
Аналіз технічних характеристик перших двох апа�
ратів свідчить, що вони обладнані складними пнев�
могідравлічними поршневими витискувальними сис�
темами, що зумовлює переривчастий режим роботи з
необхідністю дозаправляння робочої рідини під час
виконання операції, це створює певні незручності
для обслуговуючого персоналу. Окремі комплектуючі
частини апаратів виконані у варіанті одноразового
використання, зокрема, контейнери з робочою ріди�
ною, елементи протокової системи, це зумовлює ви�
соку вартість їх використання. Більш досконалими є
апарати французьких виробників, оснащені простою
витискувальною системою та відсмоктувачем. Проте,
апарати значно перевантажені контрольними прила�
дами і потребують спеціально підготовленого персо�
налу. До того ж їх вартість, залежно від комплектації,
становить 15 000 — 18 000 доларів США.

З огляду на актуальність проблеми, науковою гру�
пою кафедри гідрогазових систем Національного
авіаційного університету створений апарат струмин�
ної дисекції біологічних тканин для використання в
медичній практиці. Відповідно до технічного завдан�
ня під час створення апарата необхідно було зважати
на вітчизняну специфіку з метою запобігання
функціональної надмірності, щоб мати можливість
використовувати його в звичайній операційній.

До клінічного використання апарата проведені ек�
спериментальні дослідження з вивчення дії струменя
рідини на нефіксовану печінку трупа та операції на
тваринах в умовах гострих та хронічних дослідів.

На нефіксованій печінці відпрацьовані опти�
мальні конфігурація і геометрія струменя. Підібрані

діаметр сопла робочої частини інструмента та діапа�
зон тиску робочої рідини. Відпрацьовані методи
впливу на паренхіму печінки з оптимальними показ�
никами тиску, які давали б можливість селективного
виділення протокових структур.

Як модель в експерименті використані 12 безпо�
родних свиней масою тіла до 30 кг. До основної групи
включені тварини, яким здійснена часткова резекція
правої (у 3) та лівої (у 4) часток печінки масою у се�
редньому 200 — 250 г. До контрольної групи увійшли
2 тварини, яким зазначені операції виконані шляхом
дигітоклазії. У решти (3) тварин мобілізували сегмен�
ти дванадцятипалої та тонкої кишки довжиною 10 —
20 см.

Операційну ситуацію моделювали типово в усіх
тварин. Під інтубаційним наркозом розкривали че�
ревну порожнину з дотриманням правил асептики й
антисептики. Струменем рідини надсікали капсулу
печінки та поступово здійснювали резекцію наміче�
ного сегмента з виділенням та перев'язуванням судин
і жовчних проток. Всі тварини перенесли операцію
задовільно, всі живі, ускладнень не було. Оптималь�
ним тиском під час дисекції печінки вважали діапа�
зон від 25 до 40 атм, найменший діаметр непошкод�
жених судин 1 мм. Тривалість резекції ділянки
печінки товщиною 2 см та довжиною 10 см станови�
ла у середньому 10 хв — в основній і 25 хв — у кон�
трольній групі. Об'єм крововтрати в основній групі
становив 50 мл, у контрольній — 150 мл. Під час
мобілізації кишечнику вимивали жирову тканину
брижі та заочеревинного простору без пошкодження
судин. Післяопераційних ускладнень у вигляді некро�
зу кишки або кровотечі не було.

Мала травматичність і висока ефективність методу
струминної дисекції тканин з використанням розроб�
леного апарата в умовах експерименту стала підгрун�
тям для його використання в абдомінальній хірургії.
Розроблений апарат з успіхом застосований під час
виконання 92 операцій, зокрема, 28 — резекції печін�
ки, 54 — холецистектомії, 5 — виділення біліодуоде�
нальної нориці, 3 — препарування пенетрації вираз�
ки в печінку та жовчні протоки, 2 — мобілізації під�
шлункової залози під час її резекції. З набуттям
клінічного досвіду використання рідиноструминної
дисекції стало можливим розширення показань до її
застосування. Зокрема, зручним і доцільним є вико�
ристання методу під час рідинного препарування ло�
жа жовчного міхура, особливо за умови його
внутрішньопечінкового розташування на тлі запаль�
ної інфільтрації підпечінкового заглиблення. Мож�
ливість диференційовано розділяти тканини в умо�
вах запального процесу без пошкодження більшості
структурних елементів органів дає змогу візуально
контролювати етапи операції в складних умовах. Спе�
цифічних ускладнень, зокрема, масивної кровотечі,
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зумовленої пошкодженням судин, або післяопе�
раційного перитоніту внаслідок пошкодження по�
рожнистих органів не було.

Розроблений апарат рідиноструминної дисекції
біологічних тканин має позитивні відмінності від
існуючих аналогів та за основними технічними ха�
рактеристиками перевершує зарубіжні розробки.
Конструктивні й технічні рішення окремих вузлів
апарата є новітніми й такими, що не мають аналогів у
зарубіжних зразках. Використання методу рідиност�
руминної дисекції в хірургічній практиці дозволяє
прецизійно виділяти інтраорганні структури па�
ренхіматозних органів, значно полегшує процес
розділення патологічно—змінених тканин. При цьо�
му вдається мінімізувати крововтрату, попередити по�
шкодження анатомічних структур, зменшити три�
валість операції.

Рідиноструминний дисектор можливо ефективно
та безпечно використовувати під час виконання опе�
рацій на печінці і жовчовивідних шляхах, мобілізації
інших органів черевної порожнини, продовжуючи
пошук шляхів удосконалення апарата та методу в
цілому.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО
ТИСКУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
ТА БАКТЕРІАЛЬНОЇ ТРАНСЛОКАЦІЇ 
І. М. Тодуров, Л. С. Білянський, О. В. Перехрестенко, С. В. Косюхно, О. О. Калашніков
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INTRAABDOMINAL PRESSURE 
INFLUENCE ON POLYORGAN INSUFFICIENCY AND BACTERIAL 
TRANSLOCATION FORMATION 
І. М. Тоdurov, L. S. Bilyanskiy, О. V. Perekhrestenko, S. V. Коsyukhno, О. О. Каlashnikov

РЕФЕРАТ 
В експерименті на 40 білих щурах—самцях масою тіла 250 —
300 г досліджений вплив внутрішньочеревної гіпертензії (ВЧГ)
на формування поліорганної недостатності та бактеріальної
транслокації. Підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) у
щурів спричиняє абдомінальну ішемію та відповідні ранні
зміни в м'язах передньої черевної стінки, тонкій і товстій
кишці, нирках, селезінці, печінці, а також бактеріальну транс�
локацію. Результати дослідження свідчать про необхідність
моніторингу та ефективного контролю ВЧТ у хірургічних хво�
рих.
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: внутрішньочеревний тиск; внутрішньочеревна
гіпертензія; бактеріальна транслокація; гістологічні зміни.

SUMMARY 
The influence of intraabdominal hypertension on polyorgan insuf�
ficiency and bacterial translocation formation was studied in
experiment on 40 white male rats owing mass about 250 — 300 g.
Intraabdominal pressure (IAP) raising in the rats causes abdominal
ischemia and consequent early changes in anterior abdominal wall
muscles, small intestine and large bowel, kidneys, spleen, liver, and
bacterial translocation as well. The results of investigation trusts
the necessity of monitoring and IAP effective control conduction
in surgical patients.
ККeeyy  wwoorrddss::  intraabdominal pressure; intraabdominal hyperten�
sion; bacterial translocation; histological changes.

В останнє десятиліття терміни ВЧГ та аб�
домінальний компартмент—синдром (АКС) все
частіше застосовують у клінічній практиці під час
об'єктивної оцінки стану пацієнтів хірургічних
стаціонарів та відділень інтенсивної терапії. За дани�
ми Міжнародного товариства з вивчення АКС
(WSACS), ВЧГ виявляють у 24 — 65% хворих ре�
анімаційних відділень, з них у 27 — 29% ВЧТ переви�
щує 15 мм рт. ст., у 4 — 8% — 20 мм рт. ст., що супрово�
джується виникненням моно— чи поліорганної недо�
статності [1 — 4].

Розуміння важливого значення підвищення ВЧТ у
пацієнтів у поєднанні з значним прогресом в діагно�
стиці й терапії ВЧГ і АКС сприяло покращанню ре�
зультатів їх лікування. В той же час, летальність при
виникненні означених клінічних синдромів зали�
шається високою, досягаючи 60 — 80% [1, 3, 4].

Закономірно, що значна кількість клініко—експе�
риментальних досліджень, присвячених проблемі
ВЧГ, дозволила досягти значного прогресу у вивченні
патофізіологічних змін, що виникають при підви�
щенні ВЧТ [1, 2, 5 — 9]. Встановлено, що поліорганна
недостатність при АКС є наслідком як прямого, так і
опосередкованого впливу ВЧГ на всі системи організ�
му [1, 5 — 9].

Проте, незважаючи на значні успіхи експеримен�
тальної медицини у вивченні патофізіології ВЧГ, ба�
гато питань не вирішені, дискутабельні та надзвичай�
но актуальні.

Зокрема, аналіз доступної вітчизняної та за�
рубіжної літератури свідчить, що проведені експери�
ментальні дослідження, як правило, спрямовані на
оцінку морфологічних змін органів тварин та вив�
чення феномену бактеріальної транслокації лише за
ВЧТ понад 20 мм рт. ст.

Мета роботи: вивчити ізольований вплив підви�
щеного ВЧТ на м'язово—фасціальні структури перед�
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ньої черевної стінки, формування поліорганної недо�
статності та бактеріальної транслокації у лаборатор�
них тварин.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для вирішення поставленого завдання проведене

експериментальне дослідження з моделюванням ВЧГ
шляхом введення в черевну порожнину тварин сте�
рильного ізотонічного розчину натрію хлориду.

Хірургічні втручання з суворим дотриманням ви�
мог асептики й антисептики виконані у відділі експе�
риментальної хірургії.

Використовували білих лабораторних щурів—
самців масою тіла від 250 до 300 г.

Тварин утримували в індивідуальних клітках за
контрольованої температури з природною зміною те�
мряви та світла. Знеболювання здійснювали шляхом
інтраперитонеального введення розчину тіопентал—
натрію в дозі 10 мг/кг.

Основними напрямками експериментальних
досліджень були:

— вивчення кореляційних зв'язків рівня ВЧТ та ти�
ску в піхвах прямих м'язів живота;

— вивчення в динаміці гістологічних змін, що ви�
никають в м'язах передньої черевної стінки, паріє�
тальній очеревині, тонкій і товстій кишці, печінці, се�
лезінці, нирках за різного рівня ВЧТ; 

— встановлення бактеріальної транслокації в умо�
вах ВЧГ шляхом бактеріологічного дослідження ме�
зентеріальних лімфатичних вузлів, печінки, се�
лезінки, легень.

Для вирішення поставлених завдань проведений
гострий експеримент.

За допомогою внутрішньовенного катетера
Vasofix 18G (B Braun) здійснювали лапароцентез, та�
кий самий катетер встановлювали в піхву правого
прямого м'яза живота. Катетери фіксували до перед�
ньої черевної стінки, через них вимірювали вихідний
рівень ВЧТ та тиск у піхві прямого м'яза живота
дослідних тварин, протягом наступних 30 хв крапель�
но вводили в черевну порожнину стерильний ізо�
тонічний розчин натрію хлориду. В контрольній
групі аналогічно здійснювали лапароцентез без вве�
дення розчину натрію хлориду. Під час введення роз�
чину контролювали ВЧТ, паралельно — контроль тис�
ку в піхві правого прямого м'яза живота.

За даними моніторингу під час проведення
дослідження сформовані 4 групи тварин (по 10 щурів
у кожній). В 1—й групі ВЧТ становив 12 мм рт. ст., в 
2—й групі — 17 мм рт. ст., в 3—й групі — 21 мм рт. ст.,
4—та група — контрольна. ВЧТ підтримували на за�
значеному рівні протягом 1 год, після чого здійсню�
вали декомпресію черевної порожнини шляхом вико�
нання мікролапаротомії та евакуації введеного роз�
чину. 

Через 24 год під наркозом для проведення гісто�
логічного дослідження забирали шматочки м'язів пе�
редньої черевної стінки, парієтальної очеревини,
тонкої та товстої кишки, фрагменти правої частки
печінки, нирок та селезінки.

Матеріал фіксували у 10% розчині нейтрального
формаліну. Після фіксації шматочки органів заливали
в парафін за загальноприйнятою схемою. Парафінові
зрізи товщиною 5 мкм фарбували азур—ІІ—еозином
за А. А. Максимовим, гематоксиліном і еозином,
пікрофуксином за ван—Гізон, що дозволяло отрима�
ти загальну оглядову характеристику досліджуваного
матеріалу, а також оцінити зміни гістоархітектоніки
органів в умовах експерименту.

Дослідження проводили з використанням мікро�
скопа "Jenoval" при збільшенні × 32, × 125, × 250, 
× 400.

З метою встановлення бактеріальної транслокації
забирали брижу тонкої кишки з мезентеріальними
лімфатичними вузлами, фрагменти правої частки
печінки, селезінки та правої легені для бактеріологіч�
ного дослідження.

Тканинні структури гомогенізували в 1 мл ізо�
тонічного розчину натрію хлориду, 100 мкг гомогена�
ту переносили на шоколадний агар.

Використовували живильні середовища: жовтко�
во—жировий агар, середовище Ендо, живільний
бульйон. Посіви проводили методом відбитків на
тверді живільні середовища та шляхом внесення шма�
точків в рідке живільне середовище. В посівах на
твердих живільних середовищах визначали кількість
мікроорганізмів, що виражало ступінь бактеріально�
го забруднення тканин. Колонії, що виросли, іден�
тифікували за загальноприйнятими методами, вико�
ристовуючи тести визначення біохімічної активності
мікроорганізмів.

Через 24 год аеробної інкубації при температурі
37°С визначали кількість колонієутворювальних оди�
ниць (КУО) — кількість бактерій в 1 г тканини. Ріст
бактеріальних колоній визначали як якісно позитив�
ний результат.

Тварин виводили з експерименту шляхом передо�
зування 10% розчину тіопентал—натрію.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вихідний рівень ВЧТ у лабораторних тварин ста�

новив 2,5 — 3 мм рт. ст. (у середньому — 2,7 мм рт. ст.),
в піхвах прямих м'язів живота — 3,2 — 3,7 мм рт. ст. (у
середньому — 3,4 мм рт. ст.). За умови підвищення
ВЧТ до 10 — 11 мм рт. ст. різниця між зазначеними по�
казниками нівелювалась, у подальшому спостерігали
їх синхронне збільшення.

При підвищенні ВЧТ в 1—й групі експерименталь�
них тварин до 12 мм рт. ст. протягом 1 год за даними
гістологічного дослідження органів через 24 год у
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м'язах черевної стінки виявляли дистрофічні зміни,
ділянки набухання і просвітління м'язових волокон,
поряд з цим — волокна з зміненими тинкторіальни�
ми властивостями — базофілією, що свідчило про за�
киснення цитоплазми м'язових волокон. Нервові
гілки без виражених патологічних змін.

В товстій кишці — виражене повнокров'я судин
слизової оболонки та підслизового прошарку. В кели�
хоподібних клітинах — підвищене слизоутворення.
На окремих ділянках слизова оболонка деструктивно
змінена. В м'язовій оболонці — атонія, тканинні ба�
зофіли переважно з ознаками дегрануляції. В між�
м'язовому нервовому сплетінні спостерігали дистро�
фічно змінені нервові клітини. Структура мезотелі�
ального шару серозної оболонки порушена.

На окремих ділянках тонкої кишки слизова обо�
лонка мало змінена, на інших — визначали деструк�
цію верхівок ворсинок або їх повну деструкцію. Кро�
воносні судини слизової оболонки та підслизового
прошарку повнокровні, поодинокі ділянки з масив�
ними вогнищами геморагії в слизовій оболонці. В
м'язовій оболонці — атонія (особливо її зовнішнього
шару), дистрофія нервових клітин міжм'язового
сплетіння менш виражена, ніж в товстій кишці. Мезо�
теліальний шар серозної оболонки на окремих ділян�
ках відсутній (відшарування мезотеліальних клітин).

В печінці експериментальних тварин 1—ї групи
визначали повне відшарування мезотеліального ша�
ру, під капсулою — виражене капілярне та венозне по�
внокров'я по всьому препарату. Гепатоцити під капсу�
лою — з ознаками вакуолярної дистрофії, вираже�
ність якої дещо менша в глибині паренхіми. 

В нирках — виражений набряк інтерстицію в кор�
ковій речовині, дистрофічні зміни переважно ка�
нальців нефронів. В мозковій речовині — виражене
повнокров'я.

В селезінці відзначали "збіднення" білої пульпи
(зменшення її об'єму, розмірів лімфоїдних вузликів та
періартеріальних лімфоїдних піхв, а також кількості
клітинних елементів в них). Крім того, в лімфоїдних
вузликах спостерігали збільшення кількості активо�
ваних макрофагів. В червоній пульпі — підвищений
вміст гемосидерину внаслідок посиленого розпаду
еритроцитів та накопичення пігменту в макрофагах.

За умови підвищення ВЧТ до 17 мм рт. ст. в м'язах
передньої черевної стінки тварин 2—ї групи спос�
терігали більш виражені дистрофічні зміни, ніж при
підвищенні ВЧТ до 12 мм рт. ст. В інтерстиції та пери�
неврально — збільшена кількість тканинних базофі�
лів, частина з яких — з ознаками дегрануляції. Мієлі�
нові оболонки осьових циліндрів нервових закінчень
деструктивно змінені (вакуолізація мієлінових обо�
лонок).

В товстій кишці визначали ділянки десквамації та
деструкції слизової оболонки, на окремих невеликих

ділянках — її руйнування до м'язової пластинки. По�
внокров'я менш виражене, ніж у тварин за ВЧТ 12 мм
рт. ст., проте, в слизовій оболонці та підслизовому
прошарку відзначали більш виражений набряк.

В тонкій кишці на окремих ділянках — деструкція
ворсинок, кровоносні судини слизової оболонки та
підслизового прошарку розширені, порожні. М'язова
оболонка атонічна, в непосмугованих клітинах —
дистрофічні зміни. Цілісність мезотеліального шару
серозної оболонки порушена.

Цілісність мезотеліального шару фіброзної капсу�
ли печінки порушена, синусоїдні капіляри під нею
значно розширені, гепатоцити з більш вираженими
дистрофічними змінами (зерниста та балонна дис�
трофія), ніж в глибині паренхіми. Ознаки зернистої
дистрофії виявляли переважно центролобулярно, ба�
лонної — дифузно.

В інтерстиції коркової речовини нирок під капсу�
лою — ділянки плазморагії. В канальцях нефронів
спостерігали дистрофічні зміни, в мозковій речовині
— дрібні численні вогнища геморагії, поодинокі —
плазморагії. Цілісність капсули нирки порушена,
місцями вона відшарована.

В селезінці відзначали "збіднення" білої пульпи,
збільшення вмісту гемосидерину в червоній пульпі
(візуально зміни аналогічні таким у тварин 1—ї гру�
пи). В селезінковій вені — прижиттєвий тромб, що ча�
стково перекривав просвіт судини.

При підвищенні ВЧТ до 21 мм рт. ст. у м'язах че�
ревної стінки дослідних тварин спостерігали вогни�
ща ішемії, там же — нечітко виражений набряк стро�
ми. На ділянках з менш вираженими ішемічними змі�
нами відзначали виражений набряк строми та дифуз�
ну лімфоцитарну інфільтрацію, крім того, в прошар�
ках інтерстицію спостерігали вогнищеву лімфоци�
тарну інфільтрацію. В частині м'язових волокон — на�
бухання і просвітління цитоплазми. При забарвленні
азур—ІІ—еозином виявлені зміни тинкторіальних
властивостей цитоплазми м'язових волокон (вогни�
щеве закиснення). У стромі, переважно перивазаль�
но, спостерігали збільшення кількості тканинних ба�
зофілів та їх дегрануляцію. У парієтальній очеревині
відзначали відшарування мезотелію на значних
ділянках.

В товстій кишці експериментальних тварин вира�
жена атрофія слизової оболонки з її потоншенням та
порушенням цілісності епітеліальної пластинки
(зміни більш виражені, ніж у тварин 1—ї та 2—ї груп).

Особливості гістоархітектоніки тонкої кишки у
тварин 3—ї групи характеризувалися порушенням
цілісності мезотеліального шару серозної оболонки,
вираженим повнокров'ям судин слизової оболонки
та підслизового прошарку, відшаруванням епітелію
від основи ворсинок, їх деструкцією, вогнищами
лімфоцитарної інфільтрації в усіх оболонках.
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В печінці спостерігали дезагрегацію балок під
капсулою (в гепатоцитах — каріопікноз), в глибині
паренхіми — мозаїчне повнокров'я синусоїдних
капілярів, венозне повнокров'я. Гепатоцити в глибині
паренхіми — з ознаками зернистої дистрофії, ближче
до капсули — переважали ознаки балонної дистрофії.

В нирках відзначали виражене повнокров'я на
межі коркової та мозкової речовини. В цій же зоні
спостерігали масивне вогнище геморагії. В корковій
речовині — дрібні вогнища гемо— та плазморагії.
Дистрофічні зміни в канальцях нефронів більш вира�
жені безпосередньо під капсулою. На поверхні капсу�
ли — часткове відшарування мезотелію.

В селезінці "збіднення" білої пульпи більш вираже�
не, ніж у тварин 1—ї та 2—ї груп, в червоній пульпі —
збільшення вмісту гемосидерину та численні вогни�
ща геморагії.

В контрольній групі порушення структури м'язо�
во—фасціальних комплексів передньої черевної
стінки, парієтальної очеревини та органів черевної
порожнини не виявлені.

Результати вивчення бактеріальної транслокації
за різного рівня ВЧТ представлені в таблиці.

Отже, бактеріальну транслокацію за зазначених
умов експерименту у 3 (30%) тварин виявляли вже за
рівня ВЧТ 12 мм рт. ст.

За підвищення ВЧТ до 17 та 21 мм рт. ст. цей фено�
мен спостерігали у 7 (70%) тварин 2—ї групи та 10
(100%) — 3—ї групи.

В контрольній групі бактеріальну транслокацію не
спостерігали. Різниця показників між всіма групами
дослідження та контролю достовірна (Р < 0,05).

Спектр мікроорганізмів представлений штамами
E. coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes.
КУО становило 106 — 107 в 1 г тканини.

ВИСНОВКИ
1. Морфологічні зміни органів черевної порожни�

ни, черевної стінки та бактеріальну транслокацію у
лабораторних тварин виявляли, починаючи з ВЧТ 12
мм рт. ст., що відповідає ВЧГ 1—го ступеня у людини
(за класифікацією WSACS), вони прогресували у міру
його підвищення.

2. Виявлені зміни гістоархітектоніки органів є
відображенням порушення мікроциркуляції та є ос�
новою формування поліорганної недостатності, а в
поєднанні з бактеріальною транслокацією — виник�
нення ранових і системних гнійно—інфекційних ус�
кладнень ВЧГ.

3. Результати дослідження свідчать про не�
обхідність моніторингу та ефективного контролю
ВЧТ у хірургічних хворих.
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ЛІКУВАННЯ НЕПАРАЗИТАРНОЇ КІСТИ ПЕЧІНКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
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TREATMENT OF NONPARASITIC HEPATIC CYST IN EXPERIMENT
М. Yu. Nichitaylo, О. J. Іzhovskiy, E. J. Popovich

РЕФЕРАТ 
Експериментальне дослідження проведене у два етапи. Пер�
шим етапом планували створити модель непаразитарної кісти
печінки (НКП), другим — використовували різні способи
фізичного обробляння залишкової порожнини кісти з метою
оцінки їх ефективності й травматичності. По завершенні дру�
гого етапу експерименту здійснювали евтаназію тварин протя�
гом визначеного періоду, проводили гістологічне дослідження
препаратів.
ККллююччооввіі  ссллоовваа::  непаразитарна кіста печінки; експерименталь�
на модель; способи обробляння залишкової порожнини кісти.

SUMMARY 
Experimental investigation was conducted in two stages. During
the first stage there was planned to create a nonparasitic hepatic
cyst simulation and during a second one — various methods of
physical processing of the cyst residual cavity with the objective to
estimate their efficacy and traumaticity. After fulfillment of the sec�
ond stage of experiment euthanasia of the laboratory animals was
performed during the determined term, histological investigation
of preparations was conducted.
ККeeyy  wwoorrddss::  nonparasitic hepatic cyst; experimental simulation;
methods of processing of cystic residual cavity.

Протягом останнього десятиріччя завдяки по�
кращанню діагностики вогнищевої патології печінки
значно збільшилася частота виявлення НКП у паці�
єнтів переважно працездатного віку. Незважаючи на
певні успіхи, досягнуті у діагностиці та лікуванні
НКП, питання етіології, патогенезу, морфології та оп�
тимальних підходів до методів лікування цієї пато�
логії недостатньо вивчені [1 — 3]. На сучасному етапі
навіть за досить високого рівня технічного забезпе�
чення медичних закладів, значного арсеналу опера�
тивних втручань частота виникнення післяопе�
раційних ускладнень та рецидиву захворювання ста�
новить від 6,2 до 33,2% [1]. 

Важливим аспектом оперативного лікування
справжніх НКП є вибір адекватного методу оброблян�
ня внутрішньої стінки кісти [1, 4]. Адекватність оброб�
ляння епітеліальної вистилки справжньої НКП безпо�
середньо впливає на результат оперативного лікуван�
ня та можливість виникнення рецидиву захворюван�
ня у віддаленому післяопераційному періоді. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до поставленого завдання експеримен�

тальні дослідження проведені у два етапи: 1—й етап —
розробка та формування моделі НКП; 2—й етап —
визначення ефективності обробляння внутрішньої
поверхні залишкової порожнини кісти з використан�
ням різних фізичних методів. 

Експериментальні дослідження проведені на 40
безпородних статевозрілих щурах—самцях масою
тіла 230 — 390 г відповідно до положень з питань
біоетики МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р. Твари�
ни перебували у стандартних умовах віварію з
постійними температурою повітря, вологістю та
освітленням. Раціон харчування включав комбікорм
без обмеження доступу до води. Щури рандомізовані
на три групи по 10 тварин в кожній. Наркотизацію
тварин здійснювали шляхом внутрішньоочеревинно�
го введення каліпсолу (кетаміну) в дозі 0,4 мг/кг. 

Для створення експериментальної моделі НКП в
рану печінки як каркас для формування капсули вво�
дили імплантат діаметром 3 — 4 мм округлої форми з
інертного полімерного матеріалу (рис. 1). На рану
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печінки накладали герметичний шов атравматичною
ниткою.

Другим етапом було висічення "даху" створеної
моделі НКП, видалення імплантата та обробляння
внутрішньої поверхні залишкової порожнини з вико�
ристанням різних фізичних способів. У тварин I гру�
пи — залишкову порожнину кісти обробляли шляхом
монополярної діатермокоагуляції, II групи — аргон—
плазмової коагуляції, III групи — термоструминного
методу. 

Тварин виводили з експерименту на 3, 7, 14, 21, 45,
60, 90—ту та 180—ту добу. Після другого етапу
здійснювали евтаназію по одній тварині з кожної гру�
пи на 3, 7, 14, 21—шу та 60—ту добу.

Для виготовлення оглядових препаратів шматочки
печінки в зоні розташування НКП фіксували у 10%
розчині нейтрального формаліну. Після ущільнення
виготовляли парафінові зрізи товщиною 7 мкм, пре�
парати фарбували за різними методами. Під час вив�
чення тканинних реакцій використовували загально�
прийняті гістологічні методи дослідження (забарв�
лення гематоксиліном та еозином, азур—ІІ—еозином
за О. О. Максимовим, а також за ван—Гізон для вив�

чення особливостей формування і стану колагенових
волокон у зоні імплантації). Глікоген виявляли за до�
помогою реакції з ШЙК за Мак—Манусом. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними гістологічного дослідження на 21—шу

добу після моделювання НКП та імплантації інертно�
го полімерного матеріалу навколо стороннього тіла
виявляли сформовану сполучнотканинну капсулу з
фібробластів та колагенових волокон, товщина її з
боку паренхіми становила 120 — 180 мкм (рис. 2).

На 49—ту добу стінка капсули була зрілою, склада�
лась з 6 — 8 рядів фібробластів, ближче до поверхні
потовщена, в ній виявляли жовчні протоки й крово�
носні судини венозного типу. Колагенові волокна
капсули досить товсті. 

Таким чином, вже на 49—ту добу після імплантації
навколо інертного полімерного стороннього тіла за�
вершувалось формування несправжньої НКП, дозрі�
вання ії сполучнотканинної капсули, що підтвердже�
не результатами гістологічних досліджень.

Після формування експериментальної кісти за�
лишкову порожнину обробляли з використанням

Рис. 1. Створення експериментальної моделі НКП.
Введення імплантата в паренхіму печінки. 

Рис. 2 Мікрофото. Модель НКП, 21—ша доба
спостереження. Стінка сполучнотканинної капсули,
сформованої навколо імплантата. Реакція з ШЙК. Зб. × 100.

Рис. 3. Мікрофото. Зона обробляння НКП з використанням
термоструминного методу. Строки спостереження 3 доби.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. × 100.

Рис. 4. Мікрофото. Зона обробляння залишкової порожнини
НКП з використанням аргон—плазмової коагуляції через 14
діб. Невелике вогнище некрозу, оточене грануляційною
тканиною. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
Зб. × 100.
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різних методів фізичного впливу. Виражені негативні
наслідки, за даними гістологічного дослідження, під
впливом жодного з досліджених методів обробляння
залишкової порожнини кісти не спостерігали. Кожен
метод має свої переваги й недоліки. 

При використанні методу діатермокоагуляції ви�
явлене значне ураження капсули кісти й навколиш�
ньої паренхіми печінки, що зумовлювало утворення
найбільшої зони некрозу та більш тяжке запалення,
яке поступово зникало до 60—ї доби після операції. 

При застосуванні термоструминного методу об�
робляння залишкової порожнини кісти спостерігали
більш інтенсивне розростання сполучної тканини,
що сприяло облітерації залишків порожнини кісти в
ранні строки, проте, надлишок цієї тканини зберігав�
ся і в пізні строки спостереження (рис. 3). Під впли�
вом струменя гарячого повітря виникали помірно ви�
ражена зона некрозу та менш тяжке запалення.

При використанні аргон—плазмового методу об�
робляння залишкової порожнини НКП вогнище не�
крозу та об'єм сполучної тканини були найменшими,
запальні реакції зникли в більш ранні строки після
операції (рис. 4).

Таким чином, розроблена базова експерименталь�
на модель несправжньої НКП відповідає вимогам до
моделі і може бути рекомендована для випробування
нових методів хірургічного лікування НКП. Найбільш
ефективним і малотравматичним методом оброблян�
ня залишкової порожнини кісти в експерименті є ар�
гон—плазмова коагуляція. Перспективним також є
використання для обробляння порожнини кісти тер�
моструминного методу.  
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КРИОХИРУРГИЯ ПРИ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
И. В. Слета, Н. А. Чиж, Д. Г. Луценко, И. В. Белочкина, А. А. Олефиренко, Б. П. Сандомирский 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

CRYOSURGERY IN DIFFUSE HEPATIC DISEASES
I. V. Sleta, N. А. Chizh, D. G. Lutsenko, I. V. Belochkina, А. А. Оlefirenko, B. P. Sandomirskiy 

РЕФЕРАТ 
С применением гистологических и биомикроскопического ме�
тодов проведено сравнительное изучение влияния дозирован�
ной криогепатодеструкции (КГД), периартериальной криоде�
нервации печеночной артерии (КДПА) и их сочетанного ис�
пользования на динамику восстановительных процессов в пе�
чени при экспериментальном циррозе. Исследования проведе�
ны на 215 крысах—самцах массой тела 200 — 280 г при интакт�
ной и патологически—измененной печени. Показано, что
КДПА способствует изменению микрогемоциркуляции в ткани
печени, увеличению диаметра синусоидных сосудов и относи�
тельной площади сосудистого русла. КГД оказывает стимулиру�
ющее влияние на репаративные процессы в патологически—
измененном органе. Установлено, что при одновременном
применении двух криохирургических методов увеличиваются
скорость и степень восстановительных процессов в цирроти�
чески—измененной печени по сравнению с таковыми при
изолированном использовании этих методов.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  цирроз печени; микроциркуляторное русло;
криогепатодеструкция; криоденервация печеночной артерии;
эксперимент.

SUMMARY 
Comparative studying, using histological and biomicroscopic
methods, of the dosed cryohepatodestruction (CHD), periarterial
cryodenervation of hepatic artery (CDHA) and their concomitant
application influence on the dynamics of hepatic restoration
processes in experimental cirrhosis was performed. The investiga�
tions were done on 215 male rats owing body mass 200 — 280 g in
a not changed and pathologically changed liver. There was shown,
that CDHA promotes changes in hepatic tissue microhemocircula�
tion, as well as the enhancement of the sinusoidal vessels diameter
and relative square of vascular bed. CHD stimulates the reparative
processes course in a pathologically changed organ. There was
established, that while simultaneous application of two cryosurgi�
cal methods, the velocity and grade of restoration processes in cir�
rhotically—changed liver are enhanced in comparison with such
indices changes while separate usage of these two methods.
ККeeyy  wwoorrddss:: liver cirrhosis; microcirculatory bed; cryohepatode�
struction; cryodenervation of hepatic artery; experiment.

В начале 60—х годов XX века впервые предло�
жено применение криохирургического воздействия
на печень для разрушения патологического очага [1].
Значительные трудности прогнозирования границ
необратимого разрушения тканей были причиной
снижения интереса к этому методу. 

Метод возрожден в начале 80—х годов XX века,
когда по результатам экспериментальных и клиниче�
ских исследований была убедительно доказана воз�
можность применения криохирургического воздей�
ствия при заболеваниях печени. 

Локальное криовоздействие на ткань печени мож�
но использовать для разрушения очагов поражения
печени, достижения гемостатического эффекта при
криорезекции печени, а также для стимуляции реге�
нераторных процессов в цирротически—изменен�
ном органе [1 — 4].

В настоящее время создание программируемого
криогенного оборудования и совершенствование ме�
тодов операционного контроля обусловили заметное
повышение интереса к криохирургии. В 24 странах
мира успешно работают криохирургические центры. 

Однако криодеструкция все еще не стала обще�
принятой, щадящей и надежной методикой в гепато�
логии. Что касается использования криометодов в ле�
чении диффузного поражения печени, в частности,
цирроза печени, этот вопрос мало изучен, экспери�
ментальные и клинические исследования единичны. 

Цель исследования — оценка влияния КГД, пери�
артериальной КДПА и сочетанного применения этих
криометодов на восстановительные процессы в пече�
ни при экспериментальном циррозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на 215 крысах — самцах

массой тела 200 — 280 г при интактной и патологиче�
ски—измененной печени с соблюдением "Общих
принципов проведения экспериментов на живот�
ных", одобренных ІІ Национальным конгрессом по
биоэтике (20.09.04, Киев) и согласованных с положе�
ниями "Европейской конвенции о защите позвоноч�
ных животных, которых используют для эксперимен�
тальных и других научных целей" (Страсбург, 1985).
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Модель диффузного поражения печени. Экспери�
ментальный цирроз печени моделировали путем
хронической интоксикации тетрахлорметаном
(ССl4). Гепатотропный яд вводили подкожно из расче�
та 0,2 мл 40% масляного раствора на 100 г массы тела
животного 2 раза в неделю в течение 2 мес. О возник�
новении цирроза печени у животных свидетельство�
вали наличие клинических признаков (асцит, увели�
чение печени и селезенки), макроскопическое состо�
яние печени (изменение окраски и плотности орга�
на), результаты биомикроскопических и гистологи�
ческих исследований.

Способы криовоздействия. КГД осуществляли с ис�
пользованием автономного азотного криоинстру�
мента КД—3 с диаметром аппликатора 2 мм и темпе�
ратурой на поверхности аппликатора —120°С (рис.
1а). Криовоздействие на печень в течение 2 мин
обусловливало образование зоны оледенения диаме�
тром 4 мм, что составляло 8 — 10% общей массы ор�
гана.

Периартериальную КДПА проводили с использо�
ванием криоинструмента КД—3 и специально изго�
товленной медной насадки в виде 2/3 незамкнутой
окружности (рис. 1б). Температура рабочей поверх�
ности насадки достигала —120°С. Экспозиция крио�
воздействия на сосуд 1 мин. КДПА обеспечивает дли�
тельное (не менее 3 нед) повреждение нервных воло�
кон в адвентициальной оболочке на фоне сохране�
ния стромы сосуда с последующим восстановлением
гладкомышечного и эндотелиального компонентов в
течение этого срока [5].

План эксперимента. Животные с эксперименталь�
ным циррозом печени распределены на четыре груп�
пы. Оперативные вмешательства в эксперименталь�
ных группах осуществляли в утренние часы (9 — 11 ч)
на 4 — 5—е сутки после окончания введения ССl4.
Группа I служила контролем для сравнения во все
сроки наблюдения; II группа — животным проводили

периартериальную КДПА; III группа — КГД 8 — 10%
объема органа, IV группа — сочетанное применение
двух методов криовоздействия (КДПА + КГД). 

Состояния печени экспериментальных животных
оценивали в 1—е, 7, 14—е и 30—е сутки после оконча�
ния экспериментального воздействия с использова�
нием гистологических методов и метода контактной
биомикроскопии с помощью микроскопа ЛЮМАМ
К—1 в режимах поляризации и люминесценции. В ка�
честве люминесцирующей метки использовали 2%
раствор уранина, введенный внутривенно. Биоми�
кроскопические картины печени фиксировали циф�
ровым фотоаппаратом Sony DSC—T5 и телекамерами
Panasonic VC 45 BSHRX—12 и CAM—690C. Полученные
изображения проанализированы с помощью про�
грамм FRAM и Bio Vision 4.0. Проведены расчеты стан�
дартных морфометрических характеристик биообъ�
ектов, в том числе диаметр и длина микрососудов пе�
чени, относительная площадь сосудистого русла в
единице поля зрения, а также фрактальная размер�
ность D [6]. Статистический анализ проведен с ис�
пользоованием метода ANOVA и t—критерия Стью�
дента в среде SPSS.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После оперативных вмешательств животные были

в удовлетворительном состоянии, подвижны, прини�
мали пищу. Течение послеоперационного периода
без осложнений. Смерть животных в связи с хирурги�
ческими манипуляциями отмечали только на этапе
отработки методик. 

Ни в ранние, ни в поздние сроки наблюдения по�
сле КДПА в брюшной полости не наблюдали аневриз�
матического выбухания стенок артерии, признаков
внутрибрюшинного кровотечения. 

Перестройка архитектоники сосудов является
важнейшей особенностью цирроза печени, поэтому
в исследовании особое внимание уделяли изучению

1

Рис. 1. Криовоздействие автономным азотным криоинструментом КД—3: а — КГД; б — периартериальная КДПА у крыс; 
1 — печеночная артерия.

а б
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реакций микрогемоциркуляторного русла цирроти�
чески—измененной печени на криовоздействие. 

Для регистрации изменений микрогемоциркуля�
торного русла в печени выбран метод прижизненной
микроскопии, позволяющий наблюдать состояние
микрососудов печени в поверхностных слоях парен�
химы органа [4]. 

Микрососуды печени представляют систему сину�
соидных сосудов, образующихся вследствие деления
приносящих артериальных и портальных сосудов
(рис. 2а). 

Учитывая, что кровеносная система является ти�
пичным фракталоподобным образованием в орга�
низме [7], любые изменения микроциркуляторного
русла печени обнаруживают посредством фракталь�
ного анализа. Фрактальную размерность D рассчиты�
вали как угловой коэффициент прямой, которая ап�
проксимирует зависимость количества пикселей за�
данной окраски биообъекта от площади рамки, в ко�
торую они попадают. В норме размерность D состав�
ляет 1,29, что соответствует сложной фракталоподоб�
ной архитектонике микрососудов печени, которые
должны обеспечивать максимальный контакт с гепа�
тоцитами.

После введения ССl4 в микрогемоциркуляторном
русле печени крыс, в отличие от интактного, умень�
шались количество функционирующих синусоидных
сосудов, их извитость и диаметр (рис. 2б, см. табли�
цу), отмечено расширение воротных венул, появле�
ние бессосудистых зон вследствие некротизации уча�
стков печени, что проявлялось достоверным умень�
шением фрактальной размерности D до 1,21 (Р <
0,001).

По данным гистологических исследований выяв�
лены нарушение организации печеночных балок,
ложные дольки, изменение структуры гепатоцитов,
нарушение сосудистого русла. Отмечена узелковая
трансформация паренхимы и фиброзных прослоек с
проникновением коллагеновых волокон в узлы. От�
носительная доля стромы после прекращения введе�

ния CCl4 составляла (0,74 ± 0,12) усл. ед. (Р < 0,05). 
В 1—е сутки после оперативного вмешательства во

всех группах печень животных плотная, бурая, под�
жата к диафрагме, в брюшной полости содержится
асцитическая жидкость.

В

А

Б

а

В

А

Б

б

Рис. 2. Микрогемоциркуляторное русло печени крыс: а — в
норме; б — при экспериментальном циррозе. 
А — терминальная воротная венула, Б — терминальная
печеночная венула; В — синусоидный сосуд. Ув. × 70.

ППооккааззааттееллии  ммииккррооццииррккуулляяттооррннооггоо  ррууссллаа  ппееччееннии  вв  ннооррммее  ии  ппррии  ццииррррооззее  ппооссллее  ххииррууррггииччеессккооггоо  
ввммеешшааттееллььссттвваа   

Диаметр синусоидных сосудов,  
мкм m)x( ±  

Относительная площадь  
сосудистого русла, % m)x( ±  Группы Время, сутки 

в норме при циррозе в норме при циррозе 

Контроль 4,91 ± 0,08 0,26 ± 0,02 
КДПА 5,71 ± 0,12 0,27 ± 0,01 
КГД 5,09 ± 0,10 0,26 ± 0,01 
КДПА + КГД 

1–е 

5,62 ± 0,17 0,27 ± 0,04 
Контроль 5,03 ± 0,08 0,28 ± 0,05 
КДПА 9,14 ± 0,19* 0,47 ± 0,13* 
КГД 6,85 ± 0,19 0,31 ± 0,04 
КДПА + КГД 

14–е 

6,28 ± 0,10 

8,74 ± 0,15* 

0,34 ± 0,01 

0,42 ± 0,07* 
Примечание. Различия показателей достоверны по сравнению с таковыми: * – в норме;  – в контроле  

(Р< 0,05). 
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После КДПА отмечено незначительное увеличе�
ние диаметра микрососудов печени, относительная
площадь сосудов достоверно не отличалась от исход�
ной. 

После КГД в зонах печени, удаленных от зоны
криоповреждения более чем на 15 мм, сохранялись
нарушения архитектоники микроциркуляторного
русла, обусловленные экспериментальным цирро�
зом. 

Исследованные показатели после КДПА+КГД не
отличались от показателей у животных II и III групп. 

На 7—е сутки по данным микроскопического ис�
следования у животных контрольной группы выявле�
ны выраженные деструктивные изменения как па�
ренхимы, так и стромы, на небольших участках со�
хранена дольковая и трабекулярная организация. 

После КДПА наблюдали в основном уменьшение
выраженности деструктивных изменений гепатоци�
тов, увеличение общего количества клеток с призна�
ками регенераторной гипертрофии и гепатоцитов с
нормальной организацией. Относительная доля
стромы была на 20% меньше, чем в контрольной
группе. 

КГД в большей степени стимулировала репаратив�
ные процессы, что сопровождалось увеличением до�
ли крупных ядер в гепатоцитах. При этом влияние на
признаки деструкции было менее выражено, чем по�
сле осуществления КДПА. 

При сочетанном применении двух методов отме�
чали образование в печени участков с различной
структурной организацией. Расположенные самосто�
ятельно или в составе ложных долек узлы — регенера�
ты четко отделены от окружающих клеток соедини�
тельнотканными прослойками. Выраженность репа�
ративных изменений соответствовала таковой после
КГД, а степень дегенеративных нарушений — после
КДПА.

На 14—е сутки после оперативного вмешательства
различия у животных экспериментальных групп бы�
ли наиболее выражены (рис. 3).

После КДПА печень характеризовалась значитель�
ной васкуляризацией. Уменьшалась извитость сину�
соидных сосудов, их диаметр увеличился на 85%.
Почти вдвое увеличилась относительная площадь со�
судистого русла. Вследствие увеличения артериаль�
ного кровотока в ткани печени в большей степени
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г

Рис. 3. Микрогемоциркуляторное русло цирротически—измененной печени крыс через 14 сут:
а — цирроз, индуцированный CCl4; б — после КДПА; в — после КГД; г — после сочетанного использования КДПА и КГД. 

Ув. × 70.
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Рис. 4. Печень крысы через 30 сут эксперимента: а — ССl4=контроль. Ложные дольки печени (1). Окраска гематоксилином и
эозином. Ув. × 100; б — после КДПА. Ложные дольки (1); умеренно выраженная инфильтрация (2) в области венозного
русла; в — после КГД. Гепатоциты с крупными гипохромными ядрами, звездчатые ретикулоэндотелиоциты. Единичные
очаги скопления лимфоцитов (1); г — после сочетанного применения КДПА+КГД. Участок печени с незначительно
выраженными деструктивными изменениями. Центральные вены (1) и печеночные балки. Ув. × 125.
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уменьшалась выраженность деструктивных измене�
ний в паренхиме и строме органа, что способствова�
ло повышению детоксикационных возможностей со�
хранившихся гепатоцитов. 

После КГД микроциркуляторное русло печени
также характеризовалось увеличением площади сосу�
дов, количества функционирующих микрососудов с
быстрым, струйным кровотоком, отсутствием агрега�
ции эритроцитов. По данным гистологического ис�
следования в печени после КГД, наряду с продолжаю�
щимися деструктивно—дистрофическими изменени�
ями, обнаруживали заметные признаки регенерации,
обусловленные в основном гипертрофией гепатоци�
тов, появлением вновь образованных гепатоцитов. 

Сочетанное использование периартериальной
КДПА и КГД благоприятно влияло на течение восста�
новительного периода, способствуя его интенсифи�
кации. Оперативные вмешательства оказывали сти�
мулирующее влияние на репаративные процессы, о

чем свидетельствовало увеличение количества гепа�
тоцитов с крупными ядрами. 

Расчет фрактальной размерности D на 14—е сутки
после оперативного вмешательства, направленного
на стимуляцию регенераторных процессов в цирро�
тически—измененной печени, показал повышение
фрактальных размерностей D до 1,32 — 1,34, одина�
ково для всех групп, что даже превышало значение D
в норме, хотя эти различия недостоверны. В то же
время показатели размерности D эксперименталь�
ных групп достоверно отличались от таковых в кон�
троле (Р < 0,001). 

К 30—м суткам эксперимента в препаратах печени
животных контрольной группы сохранялись морфо�
логические изменения, характерные для цирроза пе�
чени, вызванного ССl4 (рис. 4а). 

По сравнению с контрольной группой, у живот�
ных II группы в печени уменьшалась выраженность
деструктивных изменений и воспалительных прояв�
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лений. Признаки регенерации прослеживались пре�
имущественно в паренхиме печени. Отмечена уме�
ренно выраженная инфильтрация лимфоцитами и
макрофагами (рис. 4б).

После КГД, наряду с измененными, выявляли
"классические" печеночные дольки, состоящие из
анастомозирующих печеночных балок и располо�
женных между ними синусоидных капилляров, ради�
ально сходящихся к центральной вене. Стабилизиро�
вались репаративные процессы, что проявлялось уве�
личением количества гепатоцитов с ядрами среднего
диметра (рис. 4в).

Сочетанное использование КДПА и КГД оказывало
заметно более выраженное стимулирующее влияние
на репаративные процессы, которые протекали по
типу регенераторной гипертрофии. Структура ткани
печени нормализовалась значительно раньше, чем у
крыс при спонтанной регенерации и в других груп�
пах, о чем свидетельствовал наиболее низкий показа�
тель доли стромы — (0,35 ± 0,04) усл. ед. (рис. 4г).
Структура печени к этому сроку наблюдения приоб�
ретала черты нормальной с сохранением незначи�
тельного атипизма на отдельных участках.

Применение низкой температуры во время опера�
ций на органах брюшной полости требует опреде�
ленной осторожности. При переохлаждении брюш�
ной полости в целом возможно возникновение вос�
палительного процесса в органах и тканях, что мы
наблюдали у некоторых животных при витальной
микроскопии печени. Кроме того, необходимо учи�
тывать, что при выполнении КДПА печень принимает
нефизиологичное положение, что может неблаго�
приятно влиять на ее гемодинамические характерис�
тики. Таким образом, уменьшение длительности та�
ких манипуляций позволяет избежать нарушений
микрогемоциркуляции. 

При КГД образуется зона крионекроза, ограни�
ченная изотермой —5°С. В клетках печени, окружаю�
щих зону крионекроза и расположенных в зоне воз�
действия температуры от —5 до 0°С, отмечено неле�
тальное криоповреждение. В дальнейшем структура и
функции этих клеток могли восстанавливаться. Веро�
ятно, именно здесь вырабатываются регуляторные
пептиды, стимулирующие регенераторные процессы
в цирротически—измененном органе. Поэтому наи�
более выраженные изменения в паренхиме печени,
свидетельствующие о репаративных процессах, на�
блюдали у животных после КГД. 

При удалении сосудосуживающего влияния сим�
патической части вегетативной нервной системы по�
сле КДПА отмечено увеличение диаметра артериаль�
ного сосуда с увеличением объема движущейся по не�
му крови. Блокируется работа сфинктеров, располо�
женных на различных уровнях артериальных сосу�
дов. Вследствие этого изменяется соотношение пото�

ков крови в печени между венозным и артериальным
руслом в пользу артериального [8]. Увеличение пока�
зателей микрогемодинамики печени после КДПА ко�
свенно подтверждает увеличение артериального кро�
венаполнения органа через внутрипеченочные арте�
риальные макро— и микрососуды, которые играют
важную роль в местной регуляции кровотока. Вслед�
ствие этого ожидается активизация репаративных
процессов в печени на фоне уменьшения степени ги�
поксии органа. 

В связи с этим, артериализация печени на этапах
формирования цирроза способствует активации ре�
паративных и регенераторных процессов, восстанов�
лению морфофункционального состояния органа. 

Наиболее активная стимуляция репаративных
процессов в цирротически—измененной печени жи�
вотных отмечена после сочетанного использования
КГД и периартериальной КДПА, которое не только
способствовало восстановлению большинства функ�
ций печени, но и ускоряло их нормализацию, в отли�
чие от применения этих методов отдельно. Вероятно,
эффект оперативного вмешательства обусловлен
суммарным действием положительных эффектов —
более выраженной стимуляцией репаративных про�
цессов и уменьшением выраженности деструктивных
изменений.

Возможность практического применения. Приме�
нение КДПА при диффузных заболеваниях печени
возможно только при функциональном изменении
макрососудов. При органическом поражении сосудов
печени применение КДПА неэффективно, поскольку
склерозирование артерий не позволит увеличить ар�
териальный кровоток в органе. Поэтому КДПА целе�
сообразно осуществлять при циррозе печени в ста�
дии компенсации и субкомпенсации. 

КГД, оказывая выраженное стимулирующее влия�
ние на репаративные процессы в патологически—из�
мененной печени, показана при циррозе в различ�
ных стадиях.

ВЫВОДЫ
1. После осуществления КДПА происходит стой�

кое (не менее чем на 14 сут) увеличение диаметра си�
нусоидных сосудов печени и относительной площа�
ди сосудистого русла. 

2. Дозированная КГД способствует восстановле�
нию дольковой структуры, поврежденной при моде�
лировании экспериментального цирроза печени,
обеспечивает прекращение склерозирования и его
активный регресс, который завершается на 30—е сут�
ки после экспериментального воздействия. 

3. Сочетанное использование периартериальной
КДПА и КГД цирротически—измененной печени спо�
собствует интенсификации восстановления строе�
ния поврежденного органа, что обусловлено более
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выраженной стимуляцией репаративных процессов
и уменьшением выраженности деструктивных изме�
нений в печени. 
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РЕГЕНЕРАЦІЯ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ МІСЦЕВОГО КРОВООБІГУ 
О. А. Гейленко 
Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

HEPATIC TISSUE REGENERATION AFTER ELECTROTHERMOADHESION 
IN EXPERIMENTAL PATHOLOGY OF LOCAL BLOOD CIRCULATION 
О. А. Geylenko 

РРЕЕФФЕЕРРААТТ  
Перебіг регенеративних процесів в печінці після її крайової
резекції з використанням методу електротермоадгезії (ЕТА)
вивчали на двох моделях: стресової моделі артеріосклерозу та
експериментальної гіперглікемії. Динаміка морфологічних
змін у печінці свідчила про збереження тенденції до форму�
вання тонкого еластичного лінійного рубця без грубого кола�
геноутворення та повноцінного морфофункціонального
відновлення печінки після операції. Особливості перебігу
відновних процесів пов'язані з тяжкістю порушення. 
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: печінка; регенерація; електротермоадгезія; ар�
теріосклероз; гіперглікемія; експеримент.

SUMMARY 
The regeneration processes course in the liver, occurring after its
wedge resection performance using electrothermoadhesion
method, were studied on two simulating models: the stress model
of atherosclerosis and experimental hyperglycemia. The dynamics
of morphological changes in the liver observed have had witnessed
a tendency preservation towards formation of elastic linear cica�
trix of collagen and a full—fledged morphofunctional restoration
of liver after the operation. Peculiarities of the restoration process�
es course were connected with the disorder severity.
ККeeyy  wwoorrddss:: liver; regeneration; electrothermoadhesion; arterioscle�
rosis; hyperglycemia; experiment.

Метод ЕТА, або електрозварювання м'яких
тканин, розроблений у відділі експериментальної хі�
рургії Інституту спільно з співробітниками Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Це
перспективний метод, який забезпечує надійний ге�
мостаз і достатню адгезивність з'єднання, істотно
зменшує ступінь пошкодження тканин, знижує ризик
виникнення післяопераційних ускладнень [1 — 3].
Метод пройшов експериментальні та клінічні випро�
бування. 

Слід зазначити, що всі експерименти спочатку бу�
ли проведені на здорових тваринах, проте, в
клінічній практиці хірургічні втручання виконують,
як правило, на тлі патологічних станів, які найчастіше
проявляються порушеннями місцевого кровообігу
різного ґенезу, що впливають на інтенсивність і ха�
рактер регенеративних процесів. Питання перебігу
регенеративних процесів і структурно—функціональ�
ного відновлення пошкоджених тканин, особливо за
умови порушення гемодинаміки і метаболічних роз�
ладів, недостатньо вивчені. Це становить певний інте�
рес для клініки і має фундаментальне наукове значен�
ня з точки зору загальнобіологічних закономірнос�
тей. 

Метою дослідження було вивчення репаративних
процесів у печінці після застосування методу ЕТА при
порушенні гемодинаміки та метаболічних розладах.
Для цього використані дві моделі експериментальної
патології місцевого кровообігу: класична стресова
модель артеріосклерозу Менкеберга — для відтворен�
ня порушень гемодинаміки і експериментальної
гіперглікемії — для відтворення порушення вуглевод�
ного обміну, що дозволяли проаналізувати гене�
ралізовані порушення гемомікроциркуляції, які
свідчили про недостатність оксигенації і виникнення
стійкої гіпоксії тканин. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведені на 60 білих щурах масою

тіла 150 — 180 г. Під час роботи з тваринами дотриму�
вали вимог "Науково—практичних рекомендацій з ут�
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римання лабораторних тварин та роботи з ними"
ДФЦ МОЗ України (протокол №5 від 19.06.02). Твари�
ни розподілені на 3 групи: I група — 12 здорових тва�
рин, у яких виконані операції крайової резекції
печінки з використанням методу ЕТА; II група — 15
тварин, у яких відтворювали стресову модель артеріо�
склерозу шляхом попереднього внутрішньовенного
введення 0,18% розчину адреналіну гідротартрату з
розрахунку 50 мкг/кг маси тіла протягом 14 діб [4]; III
група — 15 тварин, у яких відтворювали модель експе�
риментальної гіперглікемії шляхом попереднього
внутрішьом'язового введення стрептоміцину сульфа�
ту на ізотонічному розчині натрію хлориду з розра�
хунку 15 мкг/кг маси тіла щоденно протягом 28 діб [5]
під біохімічним контролем рівня глюкози в крові.
Після закінчення введення зазначених препаратів в II
і III групах на 14—ту і 28—му добу по 3 тварини виве�
дені з експерименту для дослідження патологічного
фону, у решти щурів здійснено резекцію печінки з ви�
користанням методу ЕТА. Три здорові тварини були
інтактними. До контрольної групи включені 15 тва�
рин (по 5 тварин відповідно кожній групі), у яких за�
стосовували стандартний метод накладення швів
синтетичними поліпропіленовими нитками.

Евтаназію щурів здійснювали шляхом передозу�
вання 5% розчину тіопентал—натрію на 3, 7, 14, 21—
шу і 30—ту добу після хірургічного втручання. Шма�
точки печінки завтовшки до 2 см з зони резекції
фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну, об�
робляли за загальноприйнятою схемою. Зрізи товщи�
ною 5 мкм фарбували гематоксиліном та еозином, за
ван—Гізон, проводили PAS—реакцію і PAS—реакцію з
використанням амілази [6]. Морфометричні дослід�
ження — визначення товщини сполучнотканинного
рубця в зоні резекції та рівня глікогену (РГ) у гепато�
цитах за оптичною щільністю проводили при
збільшенні × 400 за допомогою мікроскопа БІМАМ
Р—12 з використанням відеоаналізатора та комп'ю�
терної програми "Paradise" (Україна). Вірогідність от�
риманих результатів оцінювали за методом Ст'юден�
та [7].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Мікроскопічна будова печінки в інтактних щурів

не змінена. За даними морфометричних досліджень,
РГ в цитоплазмі гепатоцитів становив (13,43 ± 0,06)
ум. од. Дані у цій групі прийняті за 100% (норму), їх
вважали вихідним рівнем для тварин І групи.

У щурів II і III груп після введення відповідних пре�
паратів у печінці виникали дифузні порушення ге�
момікроциркуляції, що супроводжувалось значним
розширенням, повнокров'ям та стазом синусоїдних
капілярів, збільшенням проникності судин, перивас�
кулярним набряком у ворітних каналах, активацією
печінкових макрофагів. У гепатоцитах відзначали

нерівномірно виражену зернисту та білково—
гідропічну дистрофію, зниження РГ у гепатоцитах
тварин II групи — до 57,2%, III групи — до 33,1% від та�
кого у нормі. Отримані дані прийняті за вихідні для
тварин ІІ і III груп. 

Після крайової резекції печінки з використанням
методу ЕТА безпосередньо в ділянці операції навколо
зони коагуляційного некрозу, що утворювалась на по�
верхні ділянки після резекції, у тварин усіх груп фор�
мувалась грануляційна тканина. Проте, процеси її
формування, а саме проліферативна активність клі�
тин сполучної тканини, їх співвідношення, процеси
колагеноутворення дещо різнилися, що пов'язане з
характером модельованих розладів. 

На 3—тю добу після операції в зоні резекції у здо�
рових тварин і тварин з гіперглікемією (I і ІІІ групи)
спостерігали лише початкове формування грану�
ляційної тканини, про що свідчила поява на межі з
зоною некрозу невеликої кількості фібробластів, які
складали основу прошарку. У тварин з артеріосклеро�
зом (IІ група) процеси проліферації фібробластів,
ангіогенезу і колагеноутворення в грануляційній тка�
нині більш виражені, обсяг грануляційної тканини
значно більший. На окремих її ділянках починалось
проростання тонких тяжів фібробластів в зону некро�
зу. 

На 7—му добу відзначали збільшення обсягу гра�
нуляційної тканини внаслідок збільшення кількості
фібробластів, колагенових волокон, кровоносних
капілярів, майже однакове в I і ІІ групах, з незначною
відмінністю кількості новоутворенних структур. Най�
більш виражене збільшення обсягу спостерігали в ІII
групі. Грануляційна тканина в I і ІІ групах на межі з
збереженою паренхимою помірно зріла, структурно
організована, проростала в зону некрозу, в IIІ групі —
більш пухка, неструктурована. 

На 14—ту добу після резекції спостерігали змен�
шення лімфоцитарної інфільтрації, активацію реге�
неративних змін, про що свідчили активні процеси
колагеноутворення і збільшення обсягу новоутворе�
ної сполучної тканини у I і ІІ групах, де вона була
помірно щільною, волокнистою, неоднорідною за
структурою. В IIІ групі, навпаки, обсяг сполучної тка�
нини помітно зменшувався, колагеноутворення
менш виражене, ступінь її зрілості значно менший,
ніж у I і ІІ групах. 

На 21—шу добу відбувалась подальша перебудова
структури сполучнотканинного рубця з зменшенням
обсягу новоутвореної сполучної тканини, кількості
колагенових волокон за активної участі макрофагів. 

До 30—ї доби після операції регенеративні проце�
си в зоні резекції завершувались формуванням спо�
лучнотканинного рубця без грубого колагеноутво�
рення. В I і ІІ групах сполучна тканина рубця мала
подібні морфологічні характеристики, істотно не
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відрізнялася за такими ознаками, як обсяг, щільність,
кількість колагенових волокон. В IIІ групі ступінь
зрілості сполучної тканини менший. Запальна ін�
фільтрація в ділянці резекції в усіх групах помірно
виражена, зменшувалася до 14—ї доби. У I і II групах
інфільтрація була лімфоцитарною, в III групі, де
відзначали затримку росту сполучної тканини — пе�
реважно нейтрофільними гранулоцитами. 

При використанні шовного методу в зоні безпосе�
реднього втручання відзначали суттєві відмінності у
порівнянні з методом ЕТА. Так, на 3—тю добу навколо
нитки формувалося вогнище некрозу, який, на відмі�
ну від коагуляційного — при застосуванні методу ЕТА,
був колікваційним. Протягом періоду спостереження
в зоні шва виявляли значну стійку інфільтрацію, спо�
чатку з переважанням нейтрофільних гранулоцитів, у
подальшому — лімфоцитів; більш виражена й тривала
реакція гігантських клітин сторонніх тіл на нитки, що
свідчило про більш стійке запалення та подразнення.
На 30—ту добу в І і ІІ групах відзначали формування
помірно зрілого сполучнотканинного рубця, в ІІІ
групі — менш зрілого внаслідок тривалої лімфоци�
тарної інфільтрації в умовах гіперглікемії.

За даними порівняльного аналізу результатів мор�
фометричних досліджень динаміки змін ширини
сполучнотканинного рубця у зоні резекції встанов�
лені суттєві відмінності при застосуванні різних ме�
тодів. При використанні методу ЕТА у тварин усіх
груп (рис. 1) формування сполучної тканини рубця в
зоні резекції відбувалося без деформації і грубого ко�
лагеноутворення, рубець більш тонкий, ніж при вико�
ристанні шовного методу, в тому числі у здорових
тварин — в 1,4 разу, при артеріосклерозі — в 1,8 разу,
при гіперглікемії — у 4,5 разу. При застосуванні шов�
ного методу відзначали формування значно більшого
обсягу сполучної тканини та більш тривалу інво�
люцію рубця (рис. 2). Крім того, відзначені більш ви�

ражені розбіжності динаміки змін між групами, особ�
ливо в ІІІ групі. 

В прилеглих до зони резекції ділянках печінки на
3—тю добу після операції з використанням методу
ЕТА виявляли виражені реактивні зміни судин і па�
ренхіми органа, зокрема, повнокров'я кровоносних
судин різного ступеня, особливо синусоїдних капіля�
рів: від помірного локального (у І групі) до значно ви�
раженого з стазом (у ІІ і ІІІ групах), дискомплексацію
печінкових балок, нечіткість меж клітин, виражену
гідропічну дистрофію гепатоцитів. Внаслідок дис�
трофічних змін спостерігали виражений полімор�
фізм гепатоцитів та їх ядер, більш помітний у тварин
II і ІІІ груп. РГ тварин у І і ІІ груп був значно знижений
— відповідно до 10,7 і 18,8% від рівня норми, у ІІІ групі
він був вищим — 58,3% від норми. 

На 7—му добу починалось поступове відновлення
структури печінки, найбільш виражене у тварин з ар�
теріосклерозом (ІІ група). Посилення базофілії, мета�
хроматичності та підвищений рівень РНК в цито�
плазмі гепатоцитів свідчили про активацію їх білок�
синтезуючої функції. 

На 14—ту добу в печінці спостерігали помітне
зменшення вираженості судинних розладів, акти�
вацію регенеративних процесів, тривало відновлення
структурних характеристик гепатоцитів, що супрово�
джувалось нормалізацією в них РГ.

На 30—ту добу після резекції з застосуванням ме�
тоду ЕТА в печінці тварин усіх груп спостерігали
відновлення балкової структури, зберігався незнач�
ний поліморфізм гепатоцитів. Печінкові макрофаги
помірно активовані. 

Дані морфометричних досліджень свідчили, що
зміни РГ у гепатоцитах по групах в різні строки спос�
тереження були різної вираженості, при застосуванні
методу ЕТА його відновлення відбувалось: в І групі —
від 10,7 до 61,0%, у ІІ групі — від 18,8 до 60,6%, в ІІІ

Рис. 1. Динаміка змін ширини сполучнотканинного рубця в
зоні крайової резекції печінки з використанням методу ЕТА
(n=15). 

Рис. 2. Динаміка змін ширини сполучнотканинного рубця в
зоні резекції печінки при застосуванні шовного методу
(n=15). 
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групі — від 58,3 до 82,6% від рівня норми (рис. 3). Не�
зважаючи на те, що у тварин з гіперглікемією (ІІІ гру�
па) РГ більш високий, його відновлення в період спо�
стереження було нестійким, відбувалось хвиле�
подібно. 

При застосуванні шовного методу динаміка
відновлення РГ в період спостереження була подібна
до такої при застосуванні методу ЕТА: в І групі — до
57,6%, у ІІ групі — до 79,6%, в ІІІ групі — до 62,3% від
рівня норми (рис. 4). Достовірні відмінності спос�
терігали переважно у тварин з гіперглікемією (ІІІ гру�
па). 

ВИСНОВКИ
1. Проведені дослідження показали, що при вико�

ристанні методу ЕТА у здорових тварин і тварин з ек�
спериментальним артеріосклерозом та гіперглікемі�
єю формування сполучної тканини рубця в зоні ре�
зекції печінки відбувалося відповідно до загальних
закономірностей перебігу репаративних процесів.
Загоєння відбувалось більш швидкими темпами, без
вираженої запальної реакції, з утворенням рубця без
надмірного колагеноутворення. У тварин з артеріоск�
лерозом спостерігали більш раннє формування і до�
зрівання сполучної тканини рубця, і, навпаки, пригні�
чення процесів формування й уповільнене дозріван�
ня рубця внаслідок тривалого підтримання лімфоци�
тарної інфільтрації в умовах гіперглікемії. Виявлені
відмінності пов'язані з тяжкістю порушення. 

2. Динаміка морфологічних змін у паренхімі пе�
чінки при застосуванні методу ЕТА свідчила про збе�
реження здатності до повноцінного морфофункці�

онального відновлення тканини після операції. Вияв�
лені особливості у тварин з експериментальним ар�
теріосклерозом та гіперглікемією пов'язані з більш
стійкими і тривалими, ніж у здорових тварин, судин�
ними і дистрофічними змінами в паренхімі, проте, це
не перешкоджало регенеративним процесам в ціло�
му.

3. Проведені експериментальні дослідження
свідчили, що за наявності у тканинах печінки пато�
логічних змін, спричинених порушенням кровообігу
і особливо гіперглікемією, які досить часто спостері�
гають у пацієнтів хірургічної клініки, метод ЕТА має
суттєві переваги у порівнянні з шовним методом.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ляшенко А. А. Бесшовные методы выполнения операций на орга�

нах пищеварения в клинике и эксперименте / А. А. Ляшенко, Ю.
А. Фурманов // Клін. хірургія. — 1999. — № 4. — С. 49 — 52.

2. Применение метода электротермоадгезии в билиарной хирур�
гии / М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов, А. Н. Литвиненко, А. А.
Ляшенко // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П. Л. Шупика.
— К., 2000. — Т. 4, вип.9. — С. 386 — 388.

3. Фурманов Ю. А. Соединение биологических тканей с помощью
электросварки / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Клін. хірургія.
— 2000. — № 1. — С. 59 — 61.

4. Досенко В.Е. Влияние препарата флогэнзим на состояние эласто�
литической системы аорты кроликов при моделировании арте�
риосклероза / В. Е. Досенко // Тр. симпоз. по системной энзи�
мотерапии. — К., 1998. — С. 44 — 53.

5. Клочков Е. И. Моделирование сахарного диабета с использова�
нием больших доз стрептомицина / Е. И. Клочков, И. В. Гомоля�
ко // Клін. хірургія. — 1996. — № 2 — 3. — С. 65.

6. Луппа Х. Основы гистохимии / Х. Луппа. — М.: Изд—во "Мир",
1980. — 343 с.

7. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. —
М.: Медицина, 1990. — 384 с.

Рис. 3. Динаміка змін РГ у гепатоцитах після резекції
печінки з використанням методу ЕТА (n=30). 

Рис. 4. Динаміка змін РГ у гепатоцитах після резекції печінки
з застосуванням шовного методу (n=30). 
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APPLICATION OF THERMOSTREAM МЕТHOD IN SURGICAL TREATMENT 
OF THE INFECTED PANCREATIC AFFECTION
І. V. Khomyak

РЕФЕРАТ 
Застосування термоструминного методу забезпечує надійну
стерилізацію за інфікованого ураження підшлункової залози
(ПЗ). Це підтверджене результатами 9 операцій, виконаних на
свинях, у строки спостереження до 270 діб. Термічний вплив
на інфіковану тканину ПЗ здійснювали потоком гарячого
повітря з розрахунку 20 с на 1 см2 при температурі 140°С. За
термоструминного обробляння ПЗ інтерстиційний набряк є
локальним, в тканинах органа, розташованих на відстані від
зони впливу, виявлені обернені структурно—функціональні
зміни. За даними бактеріологічних досліджень мікрофлора не
виявлена. Успішна клінічна апробація термоструминного ме�
тоду у хворих з інфікованим ураженням ПЗ при гострому не�
кротичному панкреатиті (ГНП) дозволяє рекомендувати його
широке впровадження в хірургічну практику.
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: гострий некротичний панкреатит; хірургічне
лікування; термоструминний метод; експеримент. 

SUMMARY 
Application of thermostream method secures a safe sterilization in
infected pancreatic affection. It was confirmed by the results of 9
operations, performed on pigs with follow—up to 270 days. Тher�
mal influence toward infected pancreatic tissue was delivered
using hot air stream during 20 sec for 1 cm2 area in temperature
140°С. Interstitial oedema is local after thermostream processing
of pancreas, the reversible structural—functional changes were
revealed in the organ tissues, localized aside from the influence
zone. According to bacteriological investigations data obtained,
microflora was absent. Successful clinical trial of thermostream
method in patients with infected pancreatic affection in an acute
necrotic pancreatitis permits to recommend its wide application
in surgical practice.
ККeeyy  wwoorrddss:: acute necrotic pancreatitis; surgical treatment;ther�
mostream method; experiment. 

Інфіковане ураження ПЗ відносять до тяжких та
небезпечних ускладнень ГНП [1 — 3]. Кількість хво�
рих, у яких діагностують ГНП, збільшується в усьому
світі. Відзначають збільшення частоти виявлення не�
кротичного панкреатиту (понад 15 — 30%), а також
інфікованих форм гострого панкреатиту (до 40 —
70%) [4 — 6].

З загальної кількості хворих на гострий панкреа�
тит панкреатогенну інфекцію виявляють лише у 7—
12%. Проте, частота інфікованих форм у хворих при
панкреонекрозі значно збільшується — від 25 до 80%.
У зв'язку з цим у середньому у 33—50% хворих з тяж�
ким гострим панкреатитом некротичний процес є
потенційно "септичним", що визначає специфіку як
хірургічного, так і консервативного лікування [4, 7].

Застосування сучасної інтенсивної терапії дозво�
лило знизити летальність в гострій фазі панкреатиту
(панкреатогенний шок), проте, при цьому збільшила�
ся небезпека виникнення різних гнійно—септичних
постнекротичних ускладнень ГНП [8, 9].

Важливою складовою в хірургічному лікуванні
інфікованих форм ГНП є санація патологічних во�
гнищ у ПЗ [2, 10]. Механічне обробляння порожнин
розчинами антисептиків після здійснення панкреато�
некрсеквестректомії, розкриття абсцесу не забезпе�
чує належних умов стерильності.

Пошук доступних і надійних методів санації
інфікованих патологічних вогнищ ПЗ спонукав нас
разом з співробітниками Інституту електрозварюван�
ня ім. Є. О. Патона НАН України розробити метод тер�
моструминного обробляння тканин з використанням
нагрітого до температури 100 . . . 140°С повітря.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Застосування термоструминного методу забезпе�

чує не тільки зварювання живих тканин, а й гемостаз,
а також стерилізацію як поверхневого пошкодження,
так і ран внутрішніх органів, зокрема, ПЗ (патент Ук�
раїни 32900 від 10.06.08). Це доведене результатами 9
операцій, виконаних на свинях, за тривалості спосте�
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реження до 270 діб. В експерименті оперовані свині
масою тіла 25 — 30 кг. Передопераційна підготовка,
методи знеболювання, післяопераційне ведення тва�
рин були однотипними. Дотримуючи принципів
асептики, черевну порожнину розкривали з викорис�
танням верхнього серединного доступу. Здійснювали
ревізію органів черевної порожнини, розрізали
шлунково—ободову зв'язку, входили в порожнину
сальникової сумки, мобілізували тіло і хвіст ПЗ. На
хвіст в місці резекції органа накладали шви—тримал�
ки, за які мобілізували ПЗ. Виконували дистальну ре�
зекцію ПЗ.

Поверхню резекції ПЗ інфікували сумішшю бак�
терійних культур, що включала кишкову паличку, зо�
лотистий стафілокок, синьогнійну паличку, кожної
культури по 0,5 McFarland (стандарт каламутності).
Інфіковану поверхню обробляли струменем гарячого
повітря протягом 3 хв. 

Термічний вплив на тканину ПЗ здійснювали по�
током гарячого повітря з розрахунку 20 с на 1 см2 при
температурі 140°С. З обробленої зони брали кон�
трольний мазок, після чого повторно обробляли її
протягом 2 хв. Таким чином, досліджували ефек�
тивність двох режимів термічного обробляння. Брали
контрольний мазок для бактеріологічного досліджен�
ня. Куксу ПЗ укладали в ложе, лапаротомну рану заши�
вали.

Евтаназію тварин здійснювали шляхом передозу�
вання наркотичних засобів (20% розчин тіопентал—
натрію). Для морфологічних досліджень висікали
шматочки ПЗ в зоні термоструминного обробляння, а
також шматочки легень, нирок, селезінки, печінки,
серця тварини з метою вивчення загального впливу
методу на організм. Отриманий матеріал фіксували у
10% розчині нейтрального формаліну, заливали в па�
рафін за загальноприйнятою схемою. Зрізи товщи�

ною 8 мкм забарвлювали азур—ІІ—еозином за А. А.
Максимовим, гематоксиліном та еозином, пикрофук�
сином за ван—Гізон.

Для вивчення впливу термоструминного методу
на тканини ПЗ проведені гострий і хронічні експери�
менти. У хронічних експериментах обрані строки
спостереження 4, 7, 14, 30, 120, 180, 240, 270 діб.

Завданням гістологічних досліджень було вивчен�
ня реакцій тканин в ділянці інфікованої поверхні ре�
зекції кукси ПЗ, обробленої термоструминним мето�
дом, для оцінки придатності і можливостей нового
способу санації гнійно—некротичних вогнищ.

Під час проведення дослідження здійснювали фо�
тодокументування й морфометричне обробляння
препаратів за допомогою відеоаналізатора і комп'ю�
терної програми "Paradise".

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для з'ясування початкового впливу термострумин�

ного методу на інфіковані тканини ПЗ проведений
гострий досвід з евтаназією тварини безпосередньо
після операції та гістологічним дослідженням. В
ділянці термоструминного обробляння на поверхні
органа утворилося вогнище коагуляційного некрозу.
Під ним паренхіма ПЗ ущільнена, на відстані 2000—
2500 мкм в тканині виявляли набряк строми. Поблизу
зони обробляння ацинозні клітини втрачали вибір�
ковість фарбування. В деяких ділянках ПЗ виявлені
кулясті порожнини, ядра ацинозних клітин цієї зони
просвітлені, ацинуси дезинтегровані (рис. 1).

Змінювалися і тинкторіальні властивості міжклі�
тинної речовини строми ПЗ: з'являлися метахромазія
в зоні впливу, в міжклітинній речовині виявлене во�
гнище накопичення ШЙК—позитивних речовин. На
відстані від зони термовпливу спостерігали помірно
виражений інтерстиційний набряк тканини ПЗ. Та�

Рис. 1. Мікрофото. ПЗ в ділянці термообробляння після
інфікування сумішшю бактерійних культур. Гострий дослід.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. × 100.

Рис. 2. Мікрофото. ПЗ в ділянці термовпливу після інфіку=
вання сумішшю бактерійних культур через 14 діб після опе=
рації. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. × 200.
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ким чином, в тканинах ПЗ під впливом гарячого по�
вітря виявляли переважно альтеративні зміни.

При використанні термоструминного методу на
поверхні резекції ПЗ до 14—ї доби спостерігали плаз�
морагію. У ранні строки після операції плазморагія
деякою мірою відігравала позитивну роль, оскільки в
інтерстицій ПЗ потрапляли плазмові інгібітори про�
теаз, які інактивували трипсин та інші протеази, що
вивільнялися з зруйнованих клітин та захищали
інтактну частину органа від пошкодження.

На поверхні резекції органа сформований масив
грануляційної тканини з помірною васкуляризацією
(рис. 2). Під цією зоною ацинозні клітини поліхрома�
тофільні, тобто, полярність забарвлення відсутня. По�
ляризація на гомо— і зимогенну зони у більшості
панкреоцитів на відстані збережена, хоча відзначене
підвищення еозинофілії їх цитоплазми.

Острівцевий апарат ПЗ збережений, проте, в його
тканині помірно виражені дистрофічні зміни.

Таким чином, через 14 діб відзначене зменшення
вираженості запальної реакції, на віддалених від зони
впливу ділянках ацинозні клітини більш функціо�
нально активні, про що свідчить відновлення вибір�
ковості їх забарвлення.

Помірно виражений набряк зберігався до 30—ї до�
би, пізніше слабо виражений набряк відзначали
тільки в ділянці резекції. На поверхні резекції форму�
вався сполучнотканинний рубець, товщина якого
збільшувалася до 30—ї доби, у подальшому, в міру
дозрівання, вона зменшувалася.

На одній ділянці по лінії резекції на поверхні ор�
гана виявлене вогнище некрозу, оточене сполучнот�
канинною капсулою (нерезорбована паренхіма, в
якій внаслідок термовпливу виник коагуляційний не�
кроз), значна частина поверхні резекції вкрита
зрілим досить тонким шаром сполучної тканини з не�

численними кровоносними судинами і протоками
(рис. 3). У навколишній паренхімі відзначені дезинте�
грація ацинусів, зниження базофілії базальної части�
ни клітин (на деяких ділянках ацинозні клітини за�
барвлені еозинофільно), значне розширення крово�
носних судин. У паренхімі ближче до ділянки резекції
виявлені дрібні лімфоцитарні інфільтрати.

Відзначено лімфоцитарну інфільтрацію строми,
що супроводжує великі й середні протоки ПЗ. Крім
того, дрібні поодинокі інфільтрати виявлені в па�
ренхімі ПЗ на відстані від зони впливу.

Зміни в ендокринному апараті ПЗ спостерігали у
строки до 30 діб, в подальшому їх не виявляли. По�
мірно виражені дистрофічні зміни панкреоцитів
острівцевого апарату пов'язані з пошкодженням орга�
на під час операції, проте, вони обернені, в подаль�
шому стійких порушень не було.

Прояви запальної реакції значно зменшувалися у
строки спостереження до 30 діб, через 120 діб ознак
запалення не було, патологічні зміни в паренхімі від�
сутні, мікрофлору, а також процеси, пов'язані з її при�
сутністю в тканинах, не відзначали.

Через 120 діб рубець в ділянці резекції ПЗ пред�
ставлений зрілою щільною сполучною тканиною з
невеликою кількістю кровоносних судин (рис. 4).

В більшості спостережень інтерстиційний набряк
ПЗ внаслідок активації ферментів є причиною виник�
нення панкреонекрозу, при застосуванні термостру�
минного методу цей процес є локальним, частково
через інактивацію або зниження активності фермен�
тів внаслідок змін структури білкових молекул під
впливом високої температури. Внаслідок цього в тка�
нинах органа, розташованих на відстані від зони
впливу, виникають обернені структурно—функціо�
нальні зміни, і це не спричиняє виражених змін в
інших органах, що підтверджене результатами мор�

Рис. 3. Мікрофото. ПЗ в ділянці термовпливу після інфіку=
вання сумішшю бактерійних культур через 30 діб після
операції. Лімфоцитарна інфільтрація строми. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб. × 200.

Рис. 4. Мікрофото. Рубцева тканина на поверхні ділянки
резекції ПЗ через 120 діб після операції. Забарвлення
гематоксиліном та еозином. Зб. × 200.
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фологічних досліджень життєво важливих органів
тварин.

За даними бактеріологічних досліджень підтверд�
жено ефективність та надійність санації при викори�
станні запропонованого методу, всі контрольні мазки
були стерильними, мікрофлора не виявлена. Застосу�
вання розробленого термоструминного методу спри�
яло надійній стерилізації та санації інфікованої тка�
нини ПЗ. 

Метод термоструминної санації інфікованих во�
гнищ ПЗ при ГНП успішно апробований у 2 хворих в
клініці, зручний в застосуванні, вважаємо за доцільне
його широке впровадження у хірургічну практику.

ВИСНОВКИ
1. Термоструминний метод санації інфікованого

ураження ПЗ при ГНП є зручним, надійним та високо�
ефективним в хірургічному лікуванні гнійно—сеп�
тичних ускладнень гострого панкреатиту.

2. При термоструминному оброблянні інтер�
стиційний набряк ПЗ є локальним, в тканинах орга�
на, розташованих на відстані від зони впливу, виника�
ють обернені структурно—функціональні зміни.

3. Використання термоструминного методу для са�
нації інфікованої кукси ПЗ після її дистальної резекції
в експерименті на тваринах забезпечує надійну сте�
рилізацію в двох режимах термічного обробляння.

4. Успішна клінічна апробація термоструминного
методу дозволяє рекомендувати його широке впрова�
дження в хірургічну практику.
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ИЗУЧЕНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ МУЛЬТИМИКРОВАКУОЛЬНОЙ
АБСОРБИРУЮЩЕЙ КОЛЛАГЕНОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РОЛИ В ТРОФИКЕ
НЕСИНОВИАЛЬНОЙ ЧАСТИ СУХОЖИЛИЙ
А. Ю. Фурманов, В. И. Чернышов, И. М. Савицкая
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев,
Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, г. Киев

STUDYING IN EXPERIMENT OF MULTIMICROVACUOLAR ABSORBING 
COLLAGENIC SYSTEM AND ITS ROLE IN TROPHIC PROCESSES 
OF NONSYNOVIAL PART OF TENDONS
А. Yu. Furmanov, V. I. Chernyshov, I. М. Savitskaya

РЕФЕРАТ 
Частым последствием травмы кисти и пальцев является нару�
шение артериального притока и возникновение в тканях ост�
рой, а впоследствии и хронической ишемии. Одним из следст�
вий ишемического повреждения тканей является образование
сгибательной контрактуры пальцев с вовлечением сухожилий
сгибателей. Во вневлагалищной зоне кровоснабжение обеспе�
чивает паратенон — рыхлая соединительная ткань, принимаю�
щая участие в скольжении сухожилий. Установлено принципи�
альное сходство паратенона у животных с мультимикроваку�
ольной коллагеновой абсорбирующей системой (ММВКАС)
человека. Она представляет собой пространственную ячеис�
тую структуру, насыщенную клеточными элементами и сосуда�
ми. При моделировании в эксперименте нарушения кровото�
ка, в норме частично обеспечиваемого паратеноном, в отли�
чие от нарушения костно—сухожильного и мышечно—сухо�
жильного путей кровоснабжения, выявляли грубые изменения
структуры сухожилия и выраженную адгезию сухожилий с ут�
ратой свойства скольжения, что позволило считать кровообра�
щение паратенона доминирующим.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пальцы; контрактура; ишемия; тенолиз; пара�
тенон; мультимикровакуольная абсорбирующая коллагеновая
система; эксперимент.

SUMMARY 
The arterial inflow disorder and occurrence of an acute and subse�
quent chronic ischemia constitutes frequent complication of a
hand and fingers trauma. Оne of the consequences of ischemic
damage of tissues is formation of a flexor contracture of fingers,
involving the flexors tendons.  In extrasheath zone the blood sup�
ply is secured by paratendon — a соnnective tissue, taking part in
the tendons sliding. According to data, obtained during morpho�
logical investigation of paratendon in laboratory animals, there
was established its principal similarity with multimicrovacuolar
collagenic absorbing system of a man. She constitutes a spatial
porous structure, packed with cellular elements and vessels. While
simulation in experimental conditions of the blood flow disorders,
which in physiological environment is secured by paratendon,
alike in disorder of the bone—tendon and muscle—tendon path�
ways of blood supply, there were revealed the coarse changes in the
tendon structure and pronounced adhesion of tendons with loss of
their sliding capacity, what had permitted to consider the paraten�
don blood circulation a dominating one.
ККeeyy  wwoorrddss:: fingers; contracture; ischemia; tendolysis; paratendon;
multimicrovacuolar absorbing collagenic system; experiment.

Частым последствием травмы кисти и пальцев
является нарушение артериального притока и воз�
никновение в тканях острой ишемии, сопровождаю�
щейся длительным отеком, что оказывает неблаго�
приятное влияние на процессы репарации тканей.
Переход острой ишемии в хроническую сопровожда�
ется прогрессирующим нарушением подвижности
пальцев кисти вследствие образования их вторичной
истиной сгибательной контрактуры [1]. По данным
клинических исследований, одним из компонентов
такой контрактуры является рубцовая трансформа�
ция сухожилий сгибателей пальцев с возникновени�
ем адгезии, блокирующей скольжение. Рубцовый
процесс наблюдали как в области синовиальных вла�
галищ, так и вневлагалищной части сухожилия, а
иногда — на протяжении всего сухожильного ком�
плекса кисти и пальцев. Для устранения контрактуры
выполняли операции тенолиза сгибателей, после ко�
торого у некоторых больных улучшение функции
пальцев не достигали, а у некоторых — наблюдали
ухудшение [1]. 

Рубцовую трансформацию сухожилий связывали
с нарушением их кровоснабжения, которое имеет
три основных источника: внутренние системы кро�
вообращения, включающие сосуды, исходящие из
мышечно—сухожильного и костно—сухожильного
соединений, а также внешнюю систему, состоящую
из сосудов, исходящих из паратенона или синовиаль�
ного влагалища. Во влагалищной части сухожилия ве�
дущую роль в прямом кровоснабжении сухожилия и
синовиального влагалища играет сосудистая сеть,
формируемая сосудами брыжейки (мезотенона), в
свою очередь, исходящих из аркадных артерий, явля�
ющихся ветвями собственных ладонных пальцевых
артерий (рис. 1) [2, 3]. 

Во вневлагалищной зоне, по мнению некоторых
исследователей [2,3], формирование кровоснабжения



43Клінічна хірургія. — 2010. — № 6

обеспечивает паратенон — рыхлая соединительная
ткань, принимающая участие в скольжении сухожи�
лий. Сосуды, исходящие из паратенона, проходят по�
перечно, их ветви формируют сложную сосудистую
сеть (рис. 2). 

По данным ангиографической диагностики выяв�
лены несколько вариантов изменений артериального
кровообращения у пациентов при хронической пост�
травматической ишемии кисти и пальцев кисти. Од�
ним из них является коллатеральный кровоток с
уменьшением перфузии в отсутствие функциониру�
ющих собственных ладонных артерий и их ветвей, в
том числе аркадных артерий [4]. У пациентов при та�
ком варианте кровотока наблюдали рубцовые сраще�
ния сухожилий с окружающими тканями на протяже�
нии синовиального влагалища, что обусловлено пре�
кращением прямого артериального притока. 

При других вариантах кровотока, характеризую�
щихся снижением перфузии, но сохранением магис�
тральных артерий и их ветвей, также наблюдали руб�
цовые сращения сухожилий с окружающими тканя�
ми, возникшие преимущественно во вневлагалищ�
ной части сухожилий. У таких больных выявлена руб�
цовая трансформация паратенона. Связь рубцовых
изменений вневлагалищной части сухожилия с руб�
цовыми изменениями паратенона не установлена. 

По данным современных исследований, основан�
ных на результатах электронной сканирующей мик�
роскопии с обработкой материала препаратами зо�
лота, паратенон не только обеспечивает возможность
скольжения сухожилий и предохраняет их от патоло�
гического смещения, но и является каркасом для кро�
веносных и лимфатических сосудов, обеспечивая
трофику сухожилий. Поскольку он состоит из пере�
плетенных разнонаправленных волокон, формирую�
щих сеть вакуолей, его назвали ММВКАС [5]. 

Цель исследования — изучить строение паратено�
на у лабораторных животных, сравнить значение
внешних и внутренней систем кровоснабжения сухо�
жилий и влияние на трофику их несиновиальной ча�
сти. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения строения паратенона выделяли его

фрагменты размерами 1 × 0,5 мм у 3 лабораторных
крыс в центральной части между костно—сухожиль�
ным и мышечно—сухожильным соединениями скака�
тельного сухожилия. Операции выполняли под об�
щей анестезией с использованием кетанова — тио�
пентал—натрия (рис. 3).

Препараты фиксировали в 2,5% глутаровом альде�
гиде, 0,1 молярном какодилатном буфере (рН 7,4) с
дополнительной фиксацией в 1% OsO4 в 0,05 моляр�
ном какодилатном буфере, обезвоживали в серии
растворов ацетона, заливали в эпоксидную смолу
эпон—аралдит. Ультратонкие срезы готовили на ульт�

ратоме LKB—V. Препараты просматривали под элек�
тронным микроскопом Н—600 (Hitachi, Япония) при
ускорительном напряжении 75 кВ.

Для изучения влияния паратенона на кровоснаб�
жение сухожилия эксперименты проведены у лабора�
торных крыс 2 групп. 

В 1—ю группу включены 6 животных, которым
под наркозом кетанов—тиопентал—натрием выделя�
ли скакательное сухожилие. На сухожилие в попереч�
ном направлении у костно—сухожильного и мышеч�
но—сухожильного соединений на 1 мин накладывали
и замыкали зажимы для его раздавливания без утраты
линейной целостности (рис. 4), что обеспечивало вы�
ключение транссухожильных путей кровообраще�
ния. Рану зашивали наглухо после достижения гемо�
стаза. 

Во 2—ю группу включены 6 животных, которым
под наркозом кетанов—тиопентал—натрием выделя�
ли скакательное сухожилие на протяжении между ко�
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Рис. 1. Кровоснабжение влагалищной части сухожилий
сгибателей пальцев
1 — дистальная поперечная (аркадная) артерия; 
2 — межфаланговая поперечная (аркадная) артерия; 
3 — проксимальная поперечная (аркадная) артерия; 
4 — дистальная зона васкуляризации; 
5 — средняя зона васкуляризации; 
6 — проксимальная зона васкуляризации; 
7 — дистальный путь костной васкуляризации; 
8 — ветвь от собственной ладонной пальцевой артерии к
длинной брыжейке сухожилия глубокого сгибателя; 
9 — короткая брыжейка сухожилия глубокого сгибателя; 
10 — длинная брыжейка сухожилия глубокого сгибателя; 
11 — короткая брыжейка сухожилия поверхностного
сгибателя; 
12 — длинная брыжейка сухожилия поверхностного
сгибателя

1

4

32

Рис. 2. Источники кровоснабжения вневлагалищной части
сухожилия. 1 — из паратенона; 2 — из костно—сухожильного
соединения; 3 — из мышечно—сухожильного соединения; 4
— сухожилие.
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стно—сухожильным и мышечно—сухожильным со�
единениями, выключали паратенональный путь кро�
вообращения (рис. 5) путем иссечения паратенона
без нарушения целостности сухожилия. Рану зашива�
ли наглухо после достижения гемостаза. 

Через 4 нед под наркозом обнажали скакательные
сухожилия у животных обеих групп, проводили мак�
роскопическую оценку сухожилий, а также забирали
ткань сухожилий для морфологических исследова�
ний. 

После фиксации кусочков ткани в 10% растворе
нейтрального формалина, стандартной проводки и
заливки готовили препараты, окрашивали их гема�
токсилином и эозином, азур—ІІ—эозином, просмат�
ривали под микроскопом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным электронной микроскопии препара�

тов паратенон представлен ячеистой сетью коллаге�
новых волокон, непосредственно связанных с сухо�
жилием (рис. 6). 

Сеть коллагеновых волокон имела пространствен�
ную структуру, в ячейках которой располагались мно�
гочисленные клеточные элементы (рис. 7).

В ячейках коллагеновой сети выявляли многочис�
ленные кровеносные сосуды (рис. 8).

Паратенон тесно связан с вневлагалищной частью
сухожилия и представляет пространственную ячеис�
тую структуру, насыщенную клеточными элементами
и сосудами. Сетчатая составляющая паратенона обра�
зована волокнами коллагена. Частично эти волокна
распрямлены, частично — извитые.

При макроскопической оценке сухожилия у жи�
вотных 1—й группы в местах сдавления отмечена
полная рубцовая перестройка. Фрагмент сухожилия
между участками сдавления сохраняет хорошую по�
движность, окружающие ткани не изменены, окраска
сухожилия не изменена, его плотность несколько по�
вышена при сдавлении, его эластичность несколько
уменьшена при изгибе. 

По данным гистологического исследования ткань
сухожилия преимущественно не изменена, однако
обнаружены островки плотной рубцовой ткани с не�
большим количеством кровеносных сосудов (по 2 —
4 сосуда венозного типа и 1 — 2 артериальных капил�
ляра).

При макроскопической оценке сухожилий у жи�
вотных 2—й группы установлено, что при отсутствии
паратенона типичными были грубая спайка всей по�
верхности сухожилий с окружающими тканями, на�
рушение подвижности сухожилия, изменение его ок�
раски с опалесцирующей на желтоватую, повышение
его плотности при сдавлении и значительное сниже�
ние эластичности при изгибе. 

При гистологическом исследовании ткани сухо�
жилия выявлены ее характерные изменения с форми�
рованием участков фибриноидного набухания и мел�
кими очагами некроза, в которых располагались кле�
точные элементы в стадии распада.

Таким образом, при нарушении костно—сухо�
жильного и мышечно—сухожильного путей кровооб�

Рис. 3. Выделение фрагмента паратенона.

1 2

Рис. 4. Схема эксперимента 1. 1 — зажим у костно—
сухожильного соединения; 2 — зажим у мышечно—
сухожильного соединения.

1 2

Рис. 5. Схема эксперимента 2. 1 — костно—сухожильное
соединение; 2 — мышечно—сухожильное соединение. Рис. 6. Электронограмма. Ультраструктура паратенона. 
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Рис. 8. Электронограмма. Сосуд в ячейке коллагеновой
сети. 1 — просвет сосуда; 2 — эритроцит в просвете сосуда.

Рис. 7. Электронограмма. Клетка с ядром в ячейке
коллагеновой сети.
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ращения возникают незначительно выраженные из�
менения вневлагалищной части сухожилия, что про�
являлось минимальным нарушением его физических
свойств и микроструктуры. 

В то же время при нарушении паратенонального
пути кровообращения отмечены выраженные макро�
скопические и микроскопические изменения ткани
сухожилия, свидетельствовавшие о рубцовой перест�
ройке сухожилия. 

Результаты проведенных исследований свидетель�
ствуют, что паратенон лабораторных животных
(крыс) по структуре и функции принципиально по�
добен паратенону человека и может быть назван
ММВКАС.

Нарушение внутренней системы кровообращения
несиновиального сухожилия не повлекло за собой
выраженных изменений его структуры и функции.
При отсутствии паратенона у животных выявляли из�
менение механических свойств сухожилия, значи�
тельные морфологические изменения и грубое нару�
шение функции скольжения. 

Сухожилие оптимально функционирует только
тогда, когда окружено неизмененным паратеноном, в
значительной степени обеспечивающим его крово�
снабжение, адгезия сухожилия возникает, когда оно
искусственно отделено от собственного скользящего
механизма, что соответствует нарушению анатомо—
физиологических соотношений между сухожилием и
его скользящей системой, возникающих вследствие
прямой травмы, ишемических изменений или других
патологических процессов.

ВЫВОДЫ
1. Паратенон, или ММВАКС вневлагалищной час�

ти сухожилия лабораторных животных, представляет
пространственную ячеистую структуру, насыщенную
клеточными элементами и сосудами. Сетчатая со�
ставляющая паратенона образована коллагеновыми
волокнами, часть которых распрямлена, часть — из�
витые. 

2. При нарушении кровотока во вневлагалищной
части сухожилия, обеспечиваемого паратеноном, в
отличие от нарушения костно—сухожильного и мы�
шечно—сухожильного путей кровообращения, воз�
никают грубые изменения структуры сухожилия, вы�
раженная адгезия с утратой свойств скольжения, что
позволяет считать кровообращение паратенона до�
минирующим.

3. ММВКАС лабораторных животных принципи�
ально соответствует по структуре и функции
ММВКАС человека.

4. Установление в эксперименте важности крово�
обращения паратенона для вневлагалищной части
сухожилия привносит новые знания о патогенезе об�
разования теногенной контрактуры и обосновывает
целесообразность применения новых подходов к хи�
рургическому лечению пациентов по поводу хрони�
ческой посттравматической ишемии кисти и пальцев
кисти.
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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

УДК 616.352—008.64—089.844

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОCТИ СФИНКТЕРА ЗАДНЕГО
ПРОХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОСКУТОВ БОЛЬШОЙ ЯГОДИЧНОЙ
МЫШЦЫ
Э. А. Алиев 
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

SURGICAL TREATMENT OF ANAL SPHINCTER INSUFFICIENCY USING THE
FLAPS OF A MUSCLE GLUTEUS MAXIMUS
E. А. Аliyev 

РЕФЕРАТ 
Недостаточность сфинктера заднего прохода (СЗП) III степе�
ни, обусловленная врожденными нарушениями развития и
травматическим поражением его обширных участков, может
быть успешно устранена путем пластики с использованием
длинного лоскута большой ягодичной мышцы. Различные ва�
рианты операции применены у 29 больных. До и после опера�
ции проводили электростимуляцию мышц и лечебную физ�
культуру. Хорошие и удовлетворительные результаты достиг�
нуты у 21 больного.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: недостаточность сфинктера заднего прохода;
хирургическое лечение; пластика; лоскут большой ягодичной
мышцы.

SUMMARY 
The anal sphincter insufficiency stage III, caused by inborn devel�
opmental disorders and traumatic affection of its vast portions,
may be successfully eliminated using plasty performance with
application of a long flap of muscle gluteus maximus. Various vari�
ants of the operation were applied in 29 patients.
Electrostimulation of muscles and curative exercises were con�
ducted before and after the operation. Good and satisfactory
results were achieved in 21 patients.
ККeeyy  wwoorrddss::  insufficiency of anal sphincter; surgical treatment; plas�
ty; flap of muscle gluteus maximus.

Проблема лечения недостаточности СЗП не�
достаточно изучена. В литературе приведено описа�
ние значительного числа способов лечения и опера�
тивных вмешательств, направленных на восстановле�
ние СЗП. Однако при применении различных мето�
дов лечения без учета индивидуальных особенностей
больного неудовлетворительные результаты лечения
отмечают у 40 — 60% больных [1 — 6]. Некоторые ав�
торы [7 — 11] отдают предпочтение определенным
способам операций, которые они считают оптималь�
ными в лечении слабости СЗП; другие [12, 13], наобо�
рот, рекомендуют проведение консервативных меро�
приятий, полагая, что при современном уровне раз�
вития фармакологии, электроники и физиологии
возможно эффективно воздействовать на оставшую�
ся часть СЗП в целях ее стимуляции и компенсации
функции удерживающего аппарата прямой кишки.
Однако при обширном повреждении СЗП и мышц та�
зового дна требуется использование других групп
мышц, способных компенсировать функцию запира�
тельного аппарата.

Использовать большую ягодичную мышцу для
пластики СЗП предложил Ch. Chetwood (1903). Автор
выделял из большой ягодичной мышцы тонкие сим�
метричные лоскуты, обращенные основанием к
крестцу. Лоскуты перекрещивали позади заднепро�
ходного канала и сшивали один с другим впереди
кишки. В последующем варианты этой операции
предложены Н. И. Березнеговским и Shoemaker
(1909). А. Н. Цастров (1911) использовал расщеплен�
ные лоскуты большой ягодичной мышцы. Собствен�
ные модификации пластики СЗП с применением яго�
дичных мышц и массивных лоскутов большой яго�
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дичной мышцы с одной или обеих сторон предложе�
ны М. П. Богоявленской (1952), И. С. Жоровым, Н. И.
Маховым (1976). Для замещения боковых дефектов
СЗП А. Т. Усковым (1973) предложено использовать
небольшой участок ягодичной мышцы, по размерам
равный дефекту.

Для лечения недостаточности СЗП применяли
консервативные и хирургические методы. Консерва�
тивная терапия включала электростимуляцию СЗП и
мышц тазового дна, а также специально разработан�
ный комплекс лечебной физкультуры, медикаментоз�
ное лечение. 

В зависимости от величины дефекта СЗП, степени
его недостаточности, локализации и распространен�
ности рубцового процесса в заднепроходном канале
и за его пределами мы применяли следующие хирур�
гические вмешательства: сфинктеропластику, сфинк�
теролеваторопластику, сфинктероглютеопластику.
Наибольшие трудности отмечены в ситуации, когда
из—за обширности дефекта СЗП или его отсутствия
не представлялась возможной хирургическая коррек�
ция с использованием местных мышечных тканей. У
таких больных для создания запирательного аппара�
та дистального отдела прямой кишки применяли раз�
личные варианты пластики СЗП с использованием
длинных лоскутов большой ягодичной мышцы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 1990 по 2009 г. в Клиническом меди�

цинском центре г. Баку лечили 206 больных по пово�
ду различных форм недостаточности СЗП. У 29
(14,1%) из них недостаточность СЗП III степени обус�
ловлена полным отсутствием мышечных волокон
или его дефект превышал половину окружности. В
связи с невозможностью пластики СЗП местными
мышечными тканями потребовалось формирование
запирательного аппарата с использованием лоскутов
большой ягодичной мышцы. Женщин было 19, муж�
чин — 10, возраст больных от 14 до 64 лет. Причина�
ми недостаточности СЗП были производственно—
бытовая (у 14) и операционная (у 9) травма промеж�
ности и прямой кишки, врожденное недоразвитие
или полное отсутствие СЗП (у 6). Анальную инконти�
ненцию, обусловленную травмой прямой кишки и
промежности (падение с высоты, дорожно—транс�
портное происшествие, огнестрельное ранение и
т.п.), выявляли довольно часто. Особенностями этого
вида недостаточности СЗП являлись обширность де�
фектов сфинктера и промежности и сочетанность
травмы (повреждение костей таза и органов мочепо�
ловой системы).

На дооперационном этапе у всех больных прове�
дено комплексное обследование. Применение физи�
ологических методов позволило выявить нарушения
на различных уровнях сложной системы удержания

кала. Комплекс исследований включал сфинктероме�
трию, электромиографию, баллонографию с изуче�
нием анального и ректоанального рефлексов, эндо�
анальное ультразвуковое исследование.

У всех больных при подготовке к операции при�
меняли электростимуляцию СЗП, мышц тазового дна
и больших ягодичных мышц, а также разработанный
в клинике комплекс лечебной физкультуры. За 3 — 4
сут до операции больным назначали бесшлаковую
диету, накануне и в день операции кишечник очища�
ли с помощью клизм. Операцию выполняли под об�
щим обезболиванием. При проведении многоэтап�
ного хирургического лечения показано наложение
превентивной колостомы, что дает возможность осу�
ществлять хирургическую коррекцию в более благо�
приятных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 13 больных по поводу недостаточности СЗП III

степени с дефектом половины сфинктера сбоку и
при распространении рубцового процесса на мыш�
цы тазового дна выполнена сфинктероглютеопласти�
ка — замещение дефекта СЗП небольшим лоскутом
большой ягодичной мышцы. Необходимость выпол�
нения такой операции обусловлена следующими ус�
ловиями: при повреждении половины сфинктера
осуществление сфинктеропластики невозможно из—
за выраженного натяжения тканей. Распространение
рубцового процесса на мышцы, поднимающие зад�
ний проход, не позволяло использовать и их. В такой
ситуации восстановление непрерывности СЗП воз�
можно с использованием близлежащих мышц, в част�
ности, большой ягодичной мышцы, путем выделения
лоскута, размеры которого несколько превышают по�
перечный размер СЗП. Перемещаемый участок под�
шивали к концам СЖП без отсечения его от основной
массы мышцы.

Для выполнения сфинктероглютеопластики в по�
ложении больного как для камнесечения производят
разрез кожи сбоку от заднепроходного канала дли�
ной 7 — 8 см. Мобилизуют стенку заднепроходного
канала и концы СЗП. Рубцы иссекают. Разрез кожи
продлевают до медиального края большой ягодичной
мышцы, из которой выкраивают лоскут на питающей
ножке длиной 7 — 8 см, по толщине соответствую�
щий дефекту СЗП или превышающий его. Свободный
и проксимальный концы лоскута подшивают 3 — 4
узловыми швами викриловой нитью к краям мобили�
зованного СЗП. Восстанавливают непрерывность
СЗП и формируют тазовое дно. Рану кожи зашивают
наглухо. В ситуациях, когда дефект СЗП превышает
половину его окружности или СЗП полностью отсут�
ствует, осуществляли пластику запирательного аппа�
рата прямой кишки с использованием длинных лос�
кутов большой ягодичной мышцы. Мы применяем
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как одноэтапные, так и двухэтапные оперативные
вмешательства. 

Существует целый ряд способов создания запира�
тельного аппарата прямой кишки с использованием
длинных лоскутов большой ягодичной мышцы. Они
различаются величиной лоскутов, их расположением
по отношению к прямой кишке, способом фиксации.
Мы применяли собственные модификации методов
пластики СЗП с использованием лоскутов больших
ягодичных мышц. Производят разрез кожи над про�
екцией большой ягодичной мышцы в средней трети
длиной 20 — 21 см на расстоянии 3 — 4 см от края
заднепроходного канала. Мобилизуют лоскут нижней
трети большой ягодичной мышцы шириной 8 — 10
см, толщиной 4 — 6 см — в проксимальной и 2 — 3 см
— в дистальной части. Обязательным условием явля�
ется сохранение сосудисто—нервного пучка выде�
ленного лоскута. Лоскут расщепляют по длине на 10
— 12 см. На противоположной стороне промежности
на расстоянии 3 см от края заднего прохода делают
небольшой разрез кожи. Из операционной раны яго�
дичной области вокруг заднепроходного канала в
подкожной основе прокладывают туннель. Вокруг
прямой кишки в туннеле проводят лоскут ягодичной
мышцы. Концы мышечных лоскутов сшивают один с
другим в ране на противоположной стороне задне�
проходного канала. Операционные раны зашивают
наглухо. Через дополнительный разрез дренируют
ложе выделенного участка большой ягодичной мыш�
цы. В раннем послеоперационном периоде осуществ�
ляют активную аспирацию раневого содержимого.

При наличии колостомы вторым вариантом одно�
моментной операции является создание запиратель�
ного аппарата прямой кишки с использованием не�
расщепленных лоскутов больших ягодичных мышц с
обеих сторон. Для этого выделяют лоскуты из обеих
больших ягодичных мышц и проводят их через под�
кожный туннель переднебоковой и заднебоковой по�
луокружностей заднепроходного канала. Для профи�
лактики некроза лоскутов одним или двумя швами
викриловыми нитями лоскут на основании укрепля�
ют к ложу. Сшивают лоскуты, рану кожи зашивают на�
глухо.

В некоторых ситуациях выполняли двухэтапные
операции с применением нерасщепленных лоскутов
больших ягодичных мышц с обеих сторон. Первым
этапом операции проводили мобилизованный лос�
кут большой ягодичной мышцы по переднебоковой
или заднебоковой полуокружности заднего прохода.
Через 3 — 4 мес осуществляли второй этап — прове�
дение лоскута большой ягодичной мышцы с проти�
воположной стороны с фиксацией его к ранее прове�
денному лоскуту. При использовании этого варианта
снижается риск послеоперационного нагноения у
больных в отсутствие превентивной колостомы, ког�

да имеется опасность инфицирования раны калом.
В течение 8 — 10 сут после операции назначали

постельный режим, больным в отсутствие колостомы
проводили медикаментозную задержку стула. По ис�
течении этого срока больным назначали послабляю�
щие средства, при возникновении позыва ставили
очистительную клизму. Перевязку производили еже�
дневно с использованием растворов антисептиков и
биостимуляторов. После заживления раны больным
вновь проводили электростимуляцию и специальный
комплекс лечебной физкультуры. 

В ближайшем послеоперационном периоде у 8
больных возникло нагноение операционной раны, у
4 — потребовалось частичное снятие швов, наложен�
ных на рану кожи, и ведение раны открытым спосо�
бом. Этим больным назначали антибиотики после
определения чувствительности к ним микрофлоры
раневого отделяемого.

У 25 больных изучены отдаленные (в сроки от 1 до
9 лет) результаты лечения. Исход лечения оценивали
как: хороший — если пациенты удерживали кал и га�
зы, данные функционального исследования прибли�
жались к таковым в норме; удовлетворительный — ес�
ли удавалось достичь менее выраженной степени не�
достаточности; неудовлетворительный — если лече�
ние больных оказывалось неэффективным. 

В целом результаты хирургического лечения боль�
ных по поводу обширных дефектов СЗП или его пол�
ного отсутствия можно считать удовлетворительны�
ми. В отдаленные сроки у 16 пациентов отмечен хо�
роший результат, у 5 — удовлетворительный, у 4 — ле�
чение оказалось неэффективным. Неудовлетвори�
тельными результаты оказались у больных при воз�
никновении нагноения операционной раны в бли�
жайшем послеоперационном периоде. У 8 больных
произведено третье оперативное вмешательство в
связи с несостоятельностью швов, наложенных на
концы пересаженных мышечных лоскутов. По дан�
ным сегментарной сфинктерометрии и электромио�
графии у них определяли дефект во вновь образован�
ном СЗП. Производили полулунный разрез кожи над
проекцией СЗП, в ране отыскивали концы ранее пе�
ремещенных мышечных лоскутов большой ягодич�
ной мышцы. Рубцы иссекали. На непораженные кон�
цы мышцы накладывали отдельные швы викриловы�
ми нитями, что обеспечивало восстановление непре�
рывности мышечных лоскутов.

Для изучения жизнеспособности перемещенных
лоскутов большой ягодичной мышцы проводили эле�
ктромиографические исследования с помощью
игольчатых электродов, а во время второго этапа опе�
рации — биопсию лоскутов. По данным электромио�
графии и морфологических исследований лишь у 2
больных выявлены признаки дегенерации мышечно�
го трансплантата.
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В ближайшем послеоперационном периоде (15 —
20 сут) у всех больных отмечены повышение тониче�
ского напряжения мышц запирательного аппарата
прямой кишки и низкие показатели волевого усилия.
Большинство больных субъективно отмечали улуч�
шение функции держания. Нормализация держания
содержимого кишечника начиналась в сроки от 6 мес
до 1 года. В дальнейшем отмечена стабилизация
функций сформированного запирательного аппара�
та (см. таблицу).

В дальнейшем больные находились под наблюде�
нием, их госпитализировали для обследования 1 — 2
раза в год. При этом проводили курс электростимуля�
ции, лечебной физкультуры и медикаментозную те�
рапию в целях улучшения трофики и сократительной
способности сформированного запирательного ап�
парата. Тонус созданного запирательного аппарата
по данным сфинктерометрии по сравнению с тако�
вым до операции увеличился в среднем в 3 раза, про�
извольное сокращение — в 2,8 раза. Показатели элек�
тромиографии при произвольном сокращении были
в пределах величин, характерных для СЗП. 

Анализ результатов хирургического лечения боль�
ных по поводу обширных дефектов СЗП или его пол�
ного отсутствия свидетельствовал о целесообразнос�
ти использования лоскутов большой ягодичной
мышцы для формирования запирательного аппарата
прямой кишки. 

ВЫВОДЫ
1. При дефекте СЗП на половину окружности с

распространением рубцового процесса до мышц та�
зового дна и локализацией его по боковой полу�
окружности целесообразно замещение дефекта ко�
ротким лоскутом большой ягодичной мышцы. При
отсутствии запирательного аппарата прямой кишки
и дефекте мышц тазового дна показана его реконст�
рукция с использованием длинных лоскутов больших
ягодичных мышц.

2. При создании запирательного аппарата прямой
кишки с использованием лоскутов большой ягодич�
ной мышцы в комплексе с до— и послеоперационной
электростимуляцией, лечебной физкультурой и меди�
каментозным лечением хорошие и удовлетворитель�
ные результаты достигнуты у 84% больных.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аминев А.М. Пластические операции в проктологии / А. М. Ами�

нев. —Куйбышев, 1963.
2. Дульцев Ю. В. Анальное недержание / Ю. В. Дульцев, К. Н. Сала�

мов. — М.: Медицина, 1993. — 60 с.
3. Канделис Б.Л. Лечение недостаточности анального сфинктера:

автореф. дис. ... канд. мед. наук / Б. Л. Канделис. — Л., 1968. — 16
с.

4. Рыжих А. Н. Атлас операций на прямой и толстой кишке / А. Н.
Рыжих. — М.: Медицина, 1968. —116 с.

5. Corman M. L. Gracilis muscle transposition for anal incontinence:
late results / M. L. Corman // Br. J. Surg. — 1985. — Vol. 72, suppl. —
P. 21 — 22.

6. Gordon D. Anal incontinence / D. Gordon // Neurol. Urogynec. —
1993. — Vol. 3. — P. 199 — 202.

7. Посттравматическая недостаточность анального сфинктера / 
Б. Н. Жуков, В. Р. Исаев, А. И. Савинков [и др.] // Актуальные про�
блемы колопроктологии: тез. докл. науч. конф. с междунар. уча�
стием, посвящ. 40—летию ГНЦ колопроктологии. — М., 2005. —
С.70 — 72.

8. Хирургическое лечение больных с недостаточностью анального
сфинктера / Г. С. Карякин, М. Т. Зангинов, М. Т. Башабаева [и др.]
// Актуальные вопросы колопроктологии. — Уфа, 2007. — С. 50
— 51.

9. Саидов А. С. Хирургическая тактика при полном анальном недер�
жании / А. С. Саидов // Актуальные вопросы колопроктологии.
— Самара, 2003. — С. 126 — 127.

10. Татьянченко В.К. Виды мышечной пластики анального жома / 
В. К. Татьянченко // Проблемы колопроктологии. — М., 1998. — 
С. 285 — 288.

11. Willams N. Surgery of anorectal incontinence / N. Willams // Lancet.
— 1999. — Vol. 353. — P. 31 — 33.

12. Консервативное лечение недостаточности анального сфинкте�
ра / Л. Ф. Подмаренкова, Г. А. Шеломкова, И. Н. Полетов, Э. Ю.
Гагиева // Актуальные вопросы колопроктологии. — Самара,
2003. — С. 111 — 112.

13. Фролов С. А. Комплексная реабилитация больных с полной не�
достаточностью анального жома / С. А. Фролов, Н.Н. Полетов, 
В. А. Подмаренков // Материалы I съезда колопроктологов СНГ.
— Ташкент, 2009. — С. 232.

ФФууннккццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  ззааппииррааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа  ппрряяммоойй  ккиишшккии  вв  ппооссллееооппееррааццииоонннноомм  ппееррииооддее   

Величина показателя m)x( ± при применении 
сфинктерометрии (г) электромиографии (мкБ) Сроки исследования 

тонус произвольное 
сокращение тонус произвольное 

сокращение 

До операции 101,7±21,3 159,4±31,2 14,2±4,4 42,3±7,3 
После операции 251,7±34,6 320±47,9 17,4±3,9 99,7±13,4 
Через 1 год  284,1±29,8 477,4±59,8 16,8±4,2 180,4±21,3 
Через 2 года 306,7±40,4 461,3±61,7 18,2±5,1 171,7±31,3 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ
ІШЕМІЄЮ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ
СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ
Ю. В. Поляченко, М. Ф. Дрюк, Д. Б. Домбровський
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF VASCULAR ENDOTHELIUM 
IN PATIENTS, SUFFERING CHRONIC ISCHEMIA OF THE EXTREMITIES 
AFTER CONDUCTION OF MULTIPOTENT STROMAL CELLS FROM ADIPOSE 
TISSUE TRANSPLANTATION
Yu. V. Polyachenko, М. F. Dryuk, D. B. Dombrovskiy

РЕФЕРАТ 
Необхідність пошуку нових методів непрямої реваскуляризації
при ішемії кінцівок зумовлена неможливістю виконання в дея�
ких ситуаціях реконструктивних оперативних втручань на ар�
теріях. Жирова тканина є доступним і достатнім джерелом
мультипотентних стромальних клітин (МСК). В рамках прове�
дення доклінічних досліджень здійснені експериментальні
дослідження на лабораторних тваринах з моделюванням
ішемії кінцівки, в яких доведено суттєву стимуляцію процесів
ангіогенезу після трансплантації стромально—васкулярної
фракції жирової тканини. Метою роботи було вивчення впли�
ву трансплантації МСК власної жирової тканини на зміни ен�
дотелію судин у хворих на хронічну ішемію кінцівок. За допо�
могою методу електронної мікроскопії доведено на мікрост�
руктурному рівні в клінічних умовах у хворих з хронічною
ішемією кінцівок різного генезу безумовну ефективність ауто�
трансплантації МСК власної жирової тканини з метою стиму�
ляції процесів ангіогенезу в ділянці ішемічного ураження.
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: хронічна ішемія кінцівки; непряма реваскуля�
ризація; електронна мікроскопія; мультипотентні стромальні
клітини.

SUMMARY 
Taking into account the impossibility of performance in some sit�
uations of reconstructive operative interventions on arteries, it is
necessary to look for new methods of indirect revascularization for
the extremities ischemia. Adipose tissue constitutes an accessible
and sufficient source of multipotent stromal cells (MSC).
Experimental investigations were made in a frame of preclinical
trial on laboratory animals with the extremity ischemia simula�
tion, and there was proved the essential stimulation of angiogene�
sis processes after transplantation performance of stromal—vascu�
lar fraction of adipose tissue. The work objective was to study the
influence of own adipose tissue MSC transplantation on vascular
endothelium changes in patients, suffering chronic ischemia of the
extremities. Using electron microscopy method there was proved
on microstructural level, that in clinical environment the patients,
suffering chronic ischemia of the extremities of various etiology,
gain undoubted еffect of MSC autotransplantation performed with
the objective to stimulate the processes of angiogenesis in the
ischemic affection region.
ККeeyy  wwoorrddss:: chronic ischemia of extremity; nondirect revasculariza�
tion; еlectron microscopy; multipotent stromal cells.

Ідея трансплантації клітин для лікування ішемії
кінцівок успішно реалізується протягом останніх 5
років — в експерименті і 2 років — у клініці [1, 2]. При
використанні клітин кісткового мозку в лікуванні
ішемії інтенсивність болю у спокою у хворих з іше�
мією зменшилася на 80%. Після трансплантації клітин
кісткового мозку за даними ангіографії відзначали
розвиток колатерального кровообігу у 27 кінцівках з
45 [3, 4]. При імплантації виділяються різні біоактивні
речовини, фактори росту, цитокіни, які зумовлюють
потужну індукцію репаративних процесів у місці по�
шкодження [5, 6].

За даними клінічних досліджень відзначений ви�
сокий потенціал клітин кісткового мозку щодо від�
новлення васкуляризації ішемізованних тканин.
Успіх цієї стратегії залежить від визначення механіз�
мів, за допомогою яких у стовбурових і прогенітор�
них клітинах відбувається молекулярна перебудова,
необхідна для їх спрямованої проліферації, мобіліза�
ції і диференціювання, визначається їх функціональ�
на поведінка в тканинах дорослого організму. Перше
клінічне дослідження з вживання стовбурових клітин
в лікуванні ішемії нижніх кінцівок опубліковане у
2002 р. Досліджено ефективність і безпеку імплан�
тації аутологічних мононуклеарних клітин з кістко�
вого мозку хворим з хронічною ішемією нижніх кін�
цівок [4]. Проте, застосування кісткового мозку має
певні недоліки, а саме: процедура відбору аспірату
кісткового мозку не завжди проста, кількість аспірату
варіює у значних межах, кількість стромальних клі�
тин у кістковому мозку досить невелика і зменшуєть�
ся з віком.

Мезенхімальні стромальні клітини, які отримують
під час ферментного обробляння жирової тканини,
мають сходну з поліпотентними мезенхімальними
стромальними клітинами кісткового мозку здатність
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диференціюватися в клітини як мезенхімального, так
і немезенхімального походження. Шляхом підбору
спеціальних середовищ і умов культивування
вдається диференціювати ендотеліальні клітини в не�
посмуговані м’язові [7], попередники ендотеліальних
клітин — в кардіоміоцити [8]. Стромальні клітини жи�
рової тканини представляють популяцію клітин, що
мають високу пластичність, інтенсивність проліфе�
рації, високий потенціал диференціювання, легко
піддаються трансфекції. За достатньої кількості таких
клітин у жировій тканині, відносної безпеки і низької
травматичності їх отримання використання цих
клітин для аутологічної трансплантації є перспектив�
ним.

Нами проведені дослідження на щурах з вивчення
впливу стромально— васкулярної фракції на експери�
ментальну ішемію кінцівок. Робота проведена в рам�
ках етапу доклінічного дослідження з оформленням
протоколу доклінічного дослідження відповідно до
наказу МОЗ України від 10.10.07 № 630 "Про затверд�
ження порядку проведення клінічних випробувань
тканинних та клітинних трансплантатів та експерти�
зи матеріалів клінічних випробувань". У доклінічних
дослідженнях підтверджено значну активацію про�
цесів ангіогенезу та суттєве зменшення ішемічного
впливу в умовах експериментальної ішемії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розроблена технологія трансплантації МСК жиро�

вої тканини хворим з приводу хронічної ішемії
кінцівок, яка включала першим етапом — отримання
жирової тканини шляхом ліпоаспірації. Консервова�
ну жирову тканину транспортували в Інститут про�
блем кріобіології та кріомедицини НАН України (м.
Харків), де у відділі кріобіохімії (зав. — проф. А. Ю.
Петренко) виділяли стромально—васкулярну фрак�
цію. Частину отриманих клітин у відповідних умовах
транспортували для введення хворому. Отримані
клітини стромально—васкулярної фракції вводили
внутрішньом'язово в кінцівку (сегмент гомілка—сто�
па). Решту клітин залишали для подальшого культиву�
вання та експансії на поживному середовищі. Через 2
— 3 тиж, після 3—го пасажу, клітини знімали з пожив�
ного середовища і транспортували для повторного
пересадження хворому в ішемізовану кінцівку. Перед
трансплантацією та через 1 міс після першої транс�
плантації отримували біопсійний матеріал м'язів
ішемізованої кінцівки для дослідження ультраструк�
турних змін.

Для електронно—мікроскопічного дослідження
шматочки тканини фіксували в 2,5% розчині глута�
ральдегіду на фосфатному буфері (рН 7,2 — 7,4),
дофіксовували в 1% розчині осмію оксиду. Матеріал
зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації і
укладали в аралдит. Структури контрастували під час

зневоднення матеріалу насиченим розчином ураніл�
ацетату, на зрізах — свинцю цитратом. Зрізи товщи�
ною 40 — 60 нм, отримані на ультратомі LKB—III, вив�
чали в електронному мікроскопі ПМ — 125К.

Метод застосований у 8 пацієнтів з приводу
хронічної ішемії нижніх кінцівок, зумовленої обліте�
руючим ендартеріїтом (у 3), облітеруючим атероскле�
розом (у 3) та постемболічною оклюзією (у 2) артерій
стегново—підколінного сегмента. Чоловіків було 7,
жінок — 1. Вік хворих у середньому 42,5 року. Обсте�
ження хворих до операції включало допплерографію
артерій, рентгеноконтрастну ангіографію, лазерну
флуометрію мікроциркуляторного русла. В усіх хво�
рих доведено неможливість виконання реконструк�
тивних оперативних втручань на артеріальному руслі
нижньої кінцівки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Позаклітинний матеріал до трансплантації

містить незмінені або розщеплені колагенові фібри�
ли, фрагменти еластичних волокон, невелику кіль�
кість зернистої речовини. Щільні сполучні комплекси
зміщені до базальної частини ендотеліоцитів. Базаль�
на мембрана шарувата. По периферії капіляра розта�
шовані адвентиціальні клітини, пухка волокниста
сполучна тканина.

Спостерігали набряк базальної мембрани ендо�
телію, її потоншення, в деяких клітинах посилення
піноцитозної активності. Виявлені деструктивно
змінені цитоплазматичні відростки значної довжини,
що вдаються у просвіт капіляра. В просвіті капілярів
міститься значна кількість вільно розташованих
структур цитоплазми, що свідчить про пошкодження
цитоплазматичної мембрани ендотеліальних клітин.
Просвіт деяких капілярів заповнений цитоплазма�
тичним детритом десквамованих клітин.

Підвищення проникності базального шару прояв�
лялося наявністю екстравазатів навколо багатьох
капілярів, що складалися з білкової частини та ерит�
роцитів. Плазмовий преципітат розшаровує і просо�
чує параваскулярні пучки колагенових фібрил і
фібрилярні структури. Край цитоплазми ендотеліаль�
них клітин, спрямований до базального шару, рівний,
цитоплазматичні відростки не глибоко вдаються у ба�
зальний шар (рис. 1).

У вогнищах деструкції м'язової тканини ендоплаз�
матичний ретикулум недостатньо розвинений, пред�
ставлений внутрішньоклітинними заокругленими ка�
налами або цистернами. Гранули глікогену не виявля�
ються. Поблизу ядра розташований пластинчастий
комплекс, в ньому виявлені поодинокі пухирці, світлі
вакуолі і цистерни, що містять матеріал різної елек�
тронної щільності. Матрикс цитоплазми має значно
знижену електронну щільність, виявлені поодинокі
вільні рибосоми.
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У клітинах з електронощільним матриксом цито�
плазми везикули пластинчастого комплексу, міто�
хондрії і гранулярний ендоплазматичний ретикулум
ледь помітні. Численні піноцитозні пухирці розташо�
вані переважно поблизу внутрішньої поверхні цито�
плазматичної мембрани.

Набряк ендотеліальних клітин, як правило, супро�
воджується звуженням просвіту капіляра, зменшен�
ням кількості або навіть зникненням люмінальних
цитоплазматичних виростів. Рідко виявляли вакуолі,
мієлінові фігури й осміофільні тільця, відсутні ліпідні
крапельки і гранули ліпофусцину, зменшена кількість
волокон цитоплазматичного каркасу, інших клітин�
них структур.

У комплексі Гольджі зменшено кількість везикул
різного діаметра. У деяких клітинах зберігається гіпо�
плазія структурних елементів пластинчастого ком�
плексу, виявлений виражений набряк ендотеліоцитів.
Спостерігали капіляри з світлими, набряклими ендо�
теліоцитами. Базальна мембрана в таких клітинах
чітка, в деяких місцях — пухка, не фрагментована,
інколи зливається з навколишнім перикапілярним
простором.

У значній частині ендотеліальних клітин з
ущільненим матриксом спостерігали невелику
кількість везикул, тілець мультивезикулярних, вільних
рибосом і полісом, потовщених мікроворсинок,
мікрофіламентів, мікротрубочок і цистерн. Цистерни
у деяких ділянках цитоплазми перетворюються на ва�
куолі. Часто спостерігали розрив плазматичної мемб�
рани ендотеліальних клітин.

Зміни в ендотеліоцитах, насамперед, стосувалися
мітохондрій, вони проявлялися набряком цих орга�
нел, просвітленням їх матриксу, а також значною
варіацією форми, розмірів і внутрішнього вмісту. Ви�
являли мітохондрії з мієліноподібними структурами.
Змінювалася внутрішня структура мітохондрій, про�
міжки між кристалами розширені, відзначено дест�
рукцію крист аж до їх зникнення.

Деякі капіляри стиснуті сполучною тканиною, їх
просвіт звужений. На таких ділянках відзначали
збільшення кількості колагенових волокон. Люміна�
льна поверхня ендотеліоцитів практично не містить
мікроворсинок. Деякі капіляри заповнені еритроци�
тами з ознаками сладж—феномену.

Інші зміни відзначали через 1 міс після транс�
плантації клітин стромально—васкулярної фракції
жирової тканини. Кількість інвагінацій везикул на по�
верхні клітин помірна. 

Пори ендотеліальних клітин представлені зреду�
кованими трансендотеліальними каналами. Вони
полігональної форми, локалізувалися в найбільш по�
тоншених частинах клітини.

Форма і розміри клітинних пор різноманітні. По�
верхня ендотеліоцитів часто формує численні склад�
ки, мікровідростки. Процеси інтеграції окремих
незрілих клітин, які відмежовують інтерстиціальні ка�
нали у функціонально єдиний клітинний пласт, є
раннім етапом диференціювання клітин—поперед�
ниць ендотеліоцитів (рис. 2).

Рис. 1. Електронограма. Фрагмент ендотеліоциту, що тісно
прилягає до базальної мембрани. Зб. × 15 000.

Рис. 3. Електронограма. Утворення первинних канальців
попередницями ендотеліальних клітин за допомогою
десмосомоподібних контактів. Характерною особливістю
клітин—попередниць є наявність в їх цитоплазмі хаотично
розташованих фібрилярних структур. Зб. × 23 000.

Рис. 2. Електронограма. Малодиференційована
мезенхімоподібна клітина з чіткою ядерною мембраною,
електронощільним матриксом цитоплазми, хроматином,
розташованим вздовж ядерної мембрани, великим
ядерцем. Зб. × 23 000.
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В процесі ангіогенезу такі клітини не утворюють
суцільний клітинний пласт, внаслідок чого стінка
первинних капілярів в окремих ділянках не замкне�
на, і їх просвіт може сполучатися з інтерстиціальним
простором.

Поверхня молодих ендотеліоцитів порівняно
нерівна, з численними виростами і мікроворсинка�
ми. Відростки сусідніх ендотеліоцитів з'єднуються
кінець в кінець або з невеликим перекриттям, утво�
рюючи десмосомоподібні структури. Цитоплазма за�
повнена органелами, волокнистими структурами й
аморфною речовиною. Ядерна мембрана добре вид�
на, як правило, має рівні, гладенькі або звивисті кон�
тури. Хроматин ядра, зазвичай, дифузно розташова�
ний. Такі клітини беруть активну участь в утворенні
лакун і первинних судин.

Морфологічна схожість з малодиференційовани�
ми клітинами проявляється наявністю відростків ци�
топлазми подібної електронної щільності, зовнішнім
виглядом ядра. Виявляють локуси проліферуючих
клітин, деякі з них нагадують малодиференційовані
клітини мезенхіми, серед яких виявляють молоді ен�
дотеліоцити (рис. 3).

У деяких частинах капілярів суміжні ендотеліоци�
ти утворюють складки, інвагінації. Тут же спостеріга�
ють ендотеліоцити, що мають підвищену функціо�
нальну активність, фрагментовану базальну мембра�
ну і вирости, а також трубочки на боці базальної по�
верхні клітин з подальшим подовженням бруньки
зростання і утворенням тяжів ендотеліоцитів.

Проте, цитоплазма клітин, що диференціюються,
відрізняється більшим насиченням органелами. Полі�
морфізм, ймовірно, свідчить про стимулюючий
вплив трансплантованих стромальних клітин. Одні�
єю з ранніх ультраструктурних ознак формування
стінки капіляра є з'єднання мезенхімальних клітин за
допомогою щільних контактів, які є засобом інфор�
маційного і метаболічного зв'язку клітин одна з од�
ною.

У деяких клітинах спостерігали незначну акти�
вацію пластичних процесів, про що свідчили гіперт�
рофія і гіперплазія елементів ендоплазматичного ре�
тикулуму і пластинчастого комплексу, наявність чис�
ленних поліморфних везикул і вакуолей.

У диференційованих ендотеліоцитах виявлені
щільні і мультивезикулярні тільця, лізосомальні
структури. Цитоплазма містить активні мітохондрії,
мікротрубочки, рибосоми, полісоми. Кількість мікро�
піноцитозних везикул дещо збільшена. Численні
мітохондрії різної довжини і форми, зазвичай, тісно
зв’язані з цистернами зернистого ендоплазматично�
го ретикулуму. Мітохондрії з короткими впорядкова�
ними кристами, їх матрикс плямистої структури.

В усіх хворих відзначені позитивні клінічні ре�
зультати, зменшилась вираженість больового синдро�
му, трофічні виразки на кінцівках загоїлись, хронічна
ішемія ІV ступеня перейшла в таку ІІ Б ступеня, дис�
танція, яку хворі проходили до появи болю, збільши�
лась у середньому вдвічі.

За даними інструментальних досліджень відзначе�
не деяке підвищення сегментарного тиску на ішемізо�
ваній кінцівці (у середньому на 5 — 10%). Дані лазер�
ної флуометрії свідчили про покращання мікроцир�
куляції в дистальних відділах кінцівки вже через 1 міс
після трансплантації МСК.

Отже, транспланація МСК жирової тканини у хво�
рих з приводу хронічної ішемії концівок сприяла ак�
тивації процесів ангіогенезу, про що свідчили суттєві
зміни ендотеліоцитів капілярів як основної ланки
процесу утворення судин.

Через 1 міс після трансплантації відбувається про�
цес утворення молодих ендотеліоцитів, які перебува�
ють на різних етапах диференціювання і утворюють
первинні судинні капіляри. Клінічно стимуляція
ангіогенезу проявляється зменшенням вираженості
больового синдрому, загоєнням трофічних виразок,
збільшенням дистанції, яку хворий проходив до по�
яви болю, вдвічі, покращанням показників мікроцир�
куляції на 25 — 20%.
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EFFICACY OF PREPARATION SULFARGIN IN LOCAL TREATMENT OF INJURED
PERSONS, SUFFERING BURNS
G. P. Kozinets, V. P. Tsygankov, V. N. Nazarenko, О. I. Оsadchaya, А. М. Boyarskaya

РЕФЕРАТ 
Изучена эффективность применения препарата Сульфаргин у
пострадавших с ожогами. Установлено, что применение пре�
парата Сульфаргин в местном лечении ожогов способствует
уменьшению выраженности воспалительной реакции в зоне
поражения, поддержанию функциональных способностей фа�
гоцитирующих клеток на оптимальном уровне.
ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ожог; воспалительная реакция; аутоагрессив�
ные реакции; фагоцитирующие клетки; Сульфаргин.

SUMMARY 
Efficacy of preparation Sulfargin application in injured persons,
suffering burns, was studied. There was established, that applica�
tion of preparation Sulfargin in local treatment of burns promotes
reduction of inflammatory reaction severity in the affection zone
and support of functional capacities of phagocytic cells on optimal
level.
ККeeyy  wwoorrddss:: burn; inflammatory reaction; аutoagressive reactions;
phagocytic cells; Sulfargin.

Основу местного лечения ожогов составляет
антибактериальная защита ожоговой раны и возоб�
новление микроциркуляции в ней. 

Местное лечение направлено на борьбу с инфек�
цией ожоговой раны, создание условий для быстрой
эпителизации поверхностного ожога. Характер и ка�
чество местного ведения ожоговых ран определяют
не только длительность лечения, но и последствия
ожоговой болезни.

Только за последние 15 — 20 лет предложено зна�
чительное количество препаратов и средств неорга�
нического и органического происхождения для мест�
ного лечения ожоговых ран: растворы и мази с анти�
септиками, антибиотиками, сорбенты, биологичес�
кие и полимерные пленки, биологические препараты,
ферменты и др.

Одним из препаратов, обладающих выраженными
антимикробными свойствами, является Сульфаргин
(производства АО Таллиннский фармацевтический
завод, Эстония). Препарат представляет собой мазь,
основное действующее вещество — серебра сульфа�
диазин. В 1 г мази содержится 10 мг серебра сульфа�
диазина. Препарат предназначен для местного лече�
ния ожоговых ран, оказывает выраженное антибакте�
риальное действие на грамположительную и грамот�
рицательную микрофлору, грибы рода Candida и дру�
гие дерматофиты. Активность препарата обусловлена
ионами серебра, которые высвобождаются в ране
вследствие умеренной диссоциации серебра сульфа�
диазина, таким образом, достигается длительное ан�
тимикробное действие препарата, дополненное суль�
фадиазином (сульфаниламидом).

Цель работы: изучить эффективность препарата
Сульфаргин в местном лечении пострадавших с ожо�
гами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучена эффективность применения препарата

Сульфаргин (производства АО Таллиннский фарма�
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цевтический завод, Эстония) у 30 пострадавших с
ожогами ІІ — ІІІ степени, общая площадь поражения
от 1,5 до 5% поверхности тела. Возраст больных от 24
до 67 лет.

Препарат назначали пострадавшим с первых су�
ток после возникновения ожога. После туалета ожо�
говой раны мазь наносили на пораженную поверх�
ность слоем толщиной 2 — 4 мм, зону травмы укрыва�
ли стерильными марлевыми салфетками и бинтова�
ли. Кратность перевязок — 1 раз в сутки. Во время по�
вторной перевязки остатки препарата и раневого де�
трита удаляли тампоном, смоченным изотоническим
раствором натрия хлорида, дно раны осушали сте�
рильной марлевой салфеткой и повторно наносили
препарат. Отмечена хорошая переносимость препа�
рата, отсутствие или незначительно выраженный
сенсорный дискомфорт при нахождении препарата
на ране, болевые ощущения значительно уменьша�
лись после удаления повязки по сравнению с таковы�
ми при использовании повязок с растворами анти�
септиков.

У пострадавших при поверхностном ожоге (ІІ сте�
пени) препарат использовали в виде монотерапии
вплоть до начала активной эпителизации поражен�
ной поверхности. При ожоге ІІІ степени препарат ис�
пользовали для предотвращения местных инфекци�
онных осложнений или их устранения и создания
благоприятных условий для выполнения раннего хи�
рургического вмешательства.

У 8 пострадавших препарат Сульфаргин применен
для лечения пораженной поверхности с признаками
вторичного инфицирования. Использование препа�
рата позволило эффективно санировать ожоговую
рану и в последующем обеспечить благоприятное те�
чение раневого процесса. 

Для оценки эффективности применения препара�
та у всех больных изучены клеточно—опосредован�
ные реакции воспаления в зоне термического пора�
жения, состав раневого отделяемого с использовани�
ем метода раневых отпечатков по Покровской —
Штейберг, функциональная активность нейтрофиль�
ных гранулоцитов периферической и капиллярной
крови в зоне ожоговой раны по показателям НСТ—те�
ста, скорость заживления ран.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании клеточно—опосредованных

реакций воспаления в зоне ожоговой раны у постра�
давших установлено, что при применении исследо�
ванного препарата соотношение содержания лейко�
цитов в периферической и капиллярной крови в зоне
поражения изменяется в сторону некоторого увели�
чения количества лейкоцитов в капиллярной крови,
при этом оно не превышает содержания лейкоцитов
в венозной крови (табл. 1).

Во время лечения в капиллярной крови в зоне по�
вреждения определяли незначительное количество
эозинофильных гранулоцитов, увеличение содержа�

Таблица 1. ИИззммееннееннииее  ппооккааззааттееллеейй  ккааппиилллляяррнноойй  ккррооввии  вв  ззооннее  ппоорраажжеенниияя  уу  ппооссттррааддааввшшиихх  сс  оожжооггааммии  
ппррии  ппррииммееннееннииии  ииссссллееддооввааннннооггоо  ппррееппааррааттаа   

Величина показателя m)x( ±  Показатель 
до применения препарата после применения препарата 

Общее количество лейкоцитов,  109в 1 л 5,22 ± 0,34 6,32 ± 0,49 
Базофильные гранулоциты, % – – 
Эозинофильные гранулоциты, % – 2,03 ± 0,21 
Нейтрофильные гранулоциты   

палочкоядерные, % 4,03 ± 0,17 7,11 ± 0,35* 
сегментоядерные, % 71,06 ± 2,02 61,79 ± 3,09* 

Лимфоциты, % 19,71 ± 0,69 23,7 ± 0,93 
Моноциты, % 5,21 ± 0,57 5,37 ± 0,49 

Примечание. * – различия показателей достоверны по сравнению с исходными (Р <  0,05). То же в табл. 2. 
 

Таблица 2. ИИззммееннееннииее  ппооккааззааттееллеейй  ррааннееввыыхх  ооттппееччааттккоовв  уу  ппооссттррааддааввшшиихх  сс  оожжооггааммии  ппррии  ппррииммееннееннииии  
ииссссллееддооввааннннооггоо  ппррееппааррааттаа   

Величина показателя m)x( ±  Показатель 
до применения препарата после применения препарата 

Базофильные гранулоциты, % – – 
Эозинофильные гранулоциты, % – 2,09 ± 0,11 
Нейтрофильные гранулоциты   

палочкоядерные, % – – 
сегментоядерные, % 85,71 ± 5,02 76,75 ± 3,7* 

Лимфоциты, % 12,58 ± 0,74 17,31 ± 0,69* 
Моноциты, % 2,22 ± 0,12 4,35 ± 0,37* 
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Таблица 3. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ааккттииввннооссттьь  ннееййттррооффииллььнныыхх  ггррааннууллооццииттоовв  ппееррииффееррииччеессккоойй  ккррооввии  ппоо  
ддаанннныымм  ННССТТ––ттеессттаа  уу  ппооссттррааддааввшшиихх  сс  оожжооггааммии  ппррии  ппррииммееннееннииии  ииссссллееддооввааннннооггоо  ппррееппааррааттаа    

Величина показателя m)x( ±  
НСТ–тест у здоровых лиц  

( n= 20) до применения препарата после применения препарата 

Спонтанный, % 12,67 ± 0,45 22,34 ± 0,45* 16,56 ± 0,65* 
Стимулированный, % 11,34 ± 0,47 5,34 ± 0,22*, 8,56 ± 0,45**, 

Примечание. Различия показателей достоверны по сравнению с таковыми: * – у здоровых лиц; ** –исходными;  – 
в спонтанном НСТ–тесте * (Р < 0,05). То же в табл. 4. 

 
Таблица 4. ФФууннккццииооннааллььннааяя  ааккттииввннооссттьь  ннееййттррооффииллььнныыхх  ггррааннууллооццииттоовв  ккааппиилллляяррнноойй  ккррооввии  вв  ззооннее  

ппоорраажжеенниияя  ппоо  ддаанннныымм   ННССТТ––ттеессттаа  уу  ббооллььнныыхх  ппррии  ппррииммееннееннииии  ииссссллееддооввааннннооггоо  ппррееппааррааттаа    

Величина показателя m)x( ±  
НСТ–тест у здоровых лиц  

(n= 20) до применения препарата после применения препарата 

Спонтанный, % 12,67 ± 0,45 49,45 ± 1,22* 22,47 ± 0,89*,** 
Стимулированный, % 11,34 ± 0,47 2,45 ± 0,12*, 8,34 ± 0,34*,**, 

 
ния лимфоцитов, не превышавшего эти показатели в
периферической крови.

Содержание моноцитов в капиллярной и перифе�
рической крови не изменялось.

На основании анализа полученных результатов
сделан вывод об отсутствии реакции гиперчувстви�
тельности как немедленного, так и замедленного ти�
па при применении препарата. 

При исследовании раневых отпечатков установле�
но, у больных до применения исследованного препа�
рата определяли дегенеративный тип воспалитель�
ной реакции с преобладанием нейтрофильных гра�
нулоцитов, характеризующийся незавершенным фа�
гоцитозом в 98% наблюдений (табл. 2). 

При проведении исследования у пострадавших
отмечено возникновение воспалительной реакции в
зоне поражения со сменой типа раневого отпечатка
на дегенеративно—воспалительный, воспалительный
и воспалительно—регенераторный с уменьшением
количества нейтрофильных гранулоцитов, незавер�
шенным и извращенным фагоцитозом до 63%. Коли�
чество лимфоцитов прогрессивно увеличивалось, од�
нако было значительно меньше такового в капилляр�
ной крови в зоне ожога. Количество моноцитов в ра�
невых отпечатках несколько увеличилось, однако бы�
ло значительно меньше такового в капиллярной кро�
ви в зоне ожога.

В результате проведенных исследований установ�
лено, что применение препарата Сульфаргин в ком�
плексе лечения пострадавших с тяжелыми и крайне
тяжелыми ожогами обеспечивает очищение ран от
детрита, способствует повышению тканевой резис�
тентности, не вызывает реакцию гиперчувствитель�
ности замедленного типа.

Проведены исследования функциональной актив�
ности нейтрофильных гранулоцитов периферичес�
кой и капиллярной крови в зоне поражения у постра�

давших с ожогами при применении исследованного
препарата (табл. 3).

У пострадавших с ожогами отмечена высокая
функциональная активность нейтрофильных грану�
лоцитов в спонтанном НСТ—тесте в первые сутки ис�
следования, она превышала таковую у здоровых лиц
в 1,76 раза (Р < 0,05). 

Дополнительная стимуляция нейтрофильных гра�
нулоцитов липополисахаридом E.coli (ЛПС) обуслов�
ливала значительное угнетение функции нейтро�
фильных гранулоцитов по сравнению с такой как в
спонтанном НСТ—тесте — в 4,18 раза (Р < 0,05), так и
с показателями у здоровых лиц — в 2,12 раза (Р <
0,05).

При исследовании функциональной активности
нейтрофильных гранулоцитов после применения ис�
следованного препарата установлена тенденция к
снижению показателя в спонтанном НСТ—тесте. При
этом показатели приближались к таковым у здоровых
лиц. Отмечено увеличение показателей стимулиро�
ванного НСТ—теста по сравнению с исходными на
60,29% (Р < 0,05), однако эти значения были ниже по�
казателей у здоровых лиц (Р < 0,05).

Проведены исследования функциональной актив�
ности нейтрофильных гранулоцитов капиллярной
крови в зоне поражения у пострадавших с ожогами
(табл. 4).

Установлено значительное повышение активнос�
ти нейтрофильных гранулоцитов по данным спон�
танного НСТ—теста по сравнению с таковой у здоро�
вых лиц в 3,90 раза (Р < 0,05). При этом дополнитель�
ная стимуляция ЛПС обусловливала значительное уг�
нетение функциональной активности нейтрофиль�
ных гранулоцитов. Ее показатели снижались как по
сравнению с таковыми при спонтанном НСТ—тесте,
так и у здоровых лиц — соответственно в 20,18 и 3,89
раза (Р < 0,05). 
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При дальнейшем изучении функциональной ак�
тивности нейтрофильных гранулоцитов после при�
менения исследованного препарата установленно
снижение показателей спонтанного НСТ—теста по
сравнению с исходными в 2,02 раза (Р < 0,05), однако
данные показатели превышали их значения у здоро�
вых лиц (Р < 0,05). Дополнительная стимуляция ЛПС
способствовала снижению функциональной актив�
ности нейтрофильных гранулоцитов по сравнению с
таковой по данным спонтанного НСТ—теста (Р <
0,05), однако эти показатели превышали исходные (Р
< 0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что у по�
страдавших с ожогами происходит значительное уг�
нетение функциональной активности нейтрофиль�
ных гранулоцитов в ответ на стимуляцию микробны�
ми антигенами, а именно кислородзависимой фазы
фагоцитоза, основной причиной которого является
токсичное повреждение этих клеточных структур.
Применение исследованного препарата способство�
вало снижению токсической нагрузки на фагоцити�
рующие клетки, сохранению их функционирования
на минимально адаптированном уровне как в пери�
ферической крови, так и в зоне термического пора�
жения.

При изучении скорости заживления ран установ�
лено реактивное течение раневого процесса с ран�
ним появлением краевой и островковой эпителиза�
ции у пострадавших с поверхностными ожогами.
При этом полная эпителизация ожогов ІІ степени от�
мечена через (18,32 ± 1,17) сут с момента травмы, при
применении общепринятых способов лечения с ис�
пользованием растворов антисептиков — через
(21,75 ± 2,15) сут.

У пострадавших с глубокими ожогами полноцен�
ная демаркация ожогового струпа отмечена через
(8,8 ± 1,1) сут после травмы без возникновения флег�
монозного воспаления, очищение ран от нежизне�

способных тканей — к 14 — 16—м суткам, полноцен�
ное развитие грануляционного покрова с возможно�
стью подготовки ран к первой аутопластике — через
(18 ± 1,25) сут, что на (3 ± 1,11) сут меньше сроков
подготовки при применении общепринятых спосо�
бов лечения.

ВЫВОДЫ
1. У 30 пострадавших с ожогами, включенных в ис�

следование, препарат Сульфаргин оказался эффек�
тивным средством лечения ожоговых ран ІІ — ІІІ сте�
пени, он обеспечивал противовоспалительный эф�
фект, способствовал быстрому очищению ран от не�
кротизированных тканей, полноценной эпителиза�
ции.

2. Препарат Сульфаргин хорошо переносится
больными, не вызывает местных и общих патологи�
ческих изменений, реакций гиперчувствительности
немедленного или замедленного типа, изменения ла�
бораторных показателей при клиническом обследо�
вании больных.

3. Препарат Сульфаргин способствует предотвра�
щению возникновения местных инфекционных ос�
ложнений вследствие повышения функциональной
активности нейтрофильных гранулоцитов капилляр�
ной крови в зоне ожога либо обеспечивает их устра�
нение с созданием благоприятных условий для вы�
полнения раннего хирургического вмешательства.

4. Использование препарата Сульфаргин позволя�
ет эффективно осуществлять санацию ожоговой ра�
ны при ее вторичном инфицировании, обеспечивает
благоприятное течение раневого процесса. 

5. На основе анализа результатов исследования
нами установлено, что препарат Сульфаргин (произ�
водства АО Таллиннский фармацевтический завод,
Эстония) целесообразно рекомендовать для широко�
го внедрения в целях местного лечения пострадав�
ших с ожогами ІІ — ІІІ степени.
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СТРУКТУРА ПОТОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЕСЕНЦІАЛЬНОМУ АКСИЛЯРНОМУ
ГІПЕРГІДРОЗІ ТА ПІСЛЯ ЙОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
П. А. Денищук, О. М. Грабовий
Медичний центр Ана—Космо, м. Київ, 
Національний інститут раку, м. Київ

STRUCTURE OF A SWEAT GLANDS IN ESSENTIAL AXILLAR HYPERHYDROSIS
AND AFTER ITS SURGICAL TREATMENT
P. А. Denyshchuk, О. М. Graboviy

РЕФЕРАТ 
Структура потових залоз пахвових ділянок шкіри досліджена
при есенціальному гіпергідрозі та після його лікування з вико�
ристанням механічного кюретажу, самостійно або в поєднанні
з ультразвуковою деструкцією. Показано, що гіпергідроз су�
проводжується збільшенням канальців секреторного відділу
потових залоз та їх просвіту. При цьому площа секреторного
епітелію практично вдвічі більша, ніж у контролі, а його тов�
щина збільшена в 1,5 разу. Кюретаж зумовлює вилучення ра�
зом з гіподермою більшої частини кінцевих відділів потових
залоз і, внаслідок утворення щільного сполучнотканинного ре�
генерату, попереджає їх регенерацію з поступовою гіпо�
трофією секреторних відділів, що залишилися. Поєднане вико�
ристання кюретажу з ультразвуковою деструкцією під час ліку�
вання гіпергідрозу забезпечує більш виражену, ніж при прове�
денні тільки кюретажу, редукцію кінцевих відділів потових за�
лоз. Це відбувається на тлі зменшення запальної реакції та
формування ніжного сполучнотканинного регенерату.
Хірургічні методи лікування, на відміну від застосування боту�
лотоксину, забезпечують більш виражену та стійку редукцію
потових залоз при гіпергідрозі.
ККллююччооввіі  ссллоовваа:: потові залози; підвищене потовиділення; пер�
винний аксилярний гіпергідроз; ультразвукова дезинтеграція;
механічний кюретаж.

SUMMARY 
The structure of sweat glands in their skin portions in axillar
regions was investigated in essential hyperhydrosis and after its
treatment using mechanical curettage, performed solely or in com�
bination with ultrasonic destruction. There was shown, that hyper�
hydrosis is accompanied by the sweat glands canaliculus secretory
portion enlargement and their diameter as well. Additionally, the
secretory epithelium area is practically enhanced twice as in a con�
trol and its thickness — in 1.5 times. Curettage is accompanied
with removal, along with hypoderma, of majority of the sweat
glands terminal portions and, due to evolvement of a dense con�
nective tissue regenerate, prophylaxes their regeneration with a
staged hypotrophy of residual secretory portions. The combined
application of curettage with ultrasonic destruction, during treat�
ment of hyperhydrosis, secures more prominent, alike while only
curettage performance, reduction of terminal parts of sweat
glands. It takes place on background of the inflammatory reaction
reduction and the connective tissue subtle regenerate formation.
Surgical methods of treatment, alike botulotoxin injections,
secures more pronounced and persistent reduction of sweat glands
in hyperhydrosis.
ККeeyy  wwoorrddss:: sweat glands; enhanced sweat production; primary axil�
lary hyperhydrosis; ultrasonic desintegration; mechanical curet�
tage.

Стрес, гіподинамія, психоемоційне напружен�
ня є характерними ознаками сучасного життя. Вони
часто супроводжуються порушенням адаптації ор�
ганізму до швидких змін навколишнього середовища.
Потовиділення як важливий пристосувальний ме�
ханізм завжди реагує на такі зміни. Надмірне, некон�
трольоване інтенсивне потовиділення в ділянці пах�
вових ямок, долонь або стоп називають первинним
есенціальним локальним гіпергідрозом [1, 2]. Поши�
рення первинного гіпергідрозу в популяції, за даними
літератури, становить від 3 до 15% [3, 4]. Як потужний
психотравматичний чинник гіпергідроз зумовлює
психічну, соціальну й професійну дезадаптацію хво�
рих. Всі ці прояви спричиняють погіршення якості
життя пацієнтів, формують стійке стресове хибне ко�
ло "стрес—гіпергідроз—стрес".

Поряд з тим, будова потових залоз та її зміни вна�
слідок лікування гіпергідрозу досліджені лише фраг�
ментарно, поверхнево [5].

Мета роботи — вивчити структуру потових залоз
пахвових ділянок шкіри при есенціальному гіпергід�
розі та після його хірургічного лікування.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У 29 пацієнтів, яких лікували у хірургічному

відділенні медичного центру Ана—Космо з приводу
аксилярного есенціального гіпергідрозу, проведено
біопсію шкіри за їх письмової згоди. Як контроль
досліджені біоптати шкіри 8 волонтерів без ознак
підвищеного потовиділення. Біопсію проводили з
правої та лівої пахвових ділянок циліндричним тре�
паном діаметром 3 мм після місцевого знеболювання
1 мл 1% розчину лідокаїну. Місце біопсії визначали
після проведення проби Мінора, в положенні пацієн�
та лежачи на спині, з відведеною на 90° верхньою
кінцівкою, на відстані 3 см від проекції місця пе�
ресічення короткої головки двоголового м'яза плеча і
великого грудного м'яза в напрямку до пахвової ямки.
Ці орієнтири забезпечують можливість проведення
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біопсії в стандартно визначених межах гіперактив�
ності потових залоз.

У пацієнтів з ознаками первинного аксилярного
гіпергідрозу, яким виконували оперативне втручання,
проводили біопсію перед операцією в чітко визначе�
них межах. У 10 пацієнтів, яким здійснювали вакуум�
но—механічний кюретаж, повторно забирали біопта�
ти по завершенні оперативного втручання, через 7 —
30 діб, 3 — 6 і 8 — 12 міс. У 16 пацієнтів, яким прове�
дене комбіноване оперативне лікування з викорис�
танням ультразвукової дезинтеграції і механічного
кюретажу під відеоендоскопічним контролем, біопта�
ти шкіри пахвових ділянок брали перед оперативним
втручанням, після ультразвукового впливу і після
комбінованого ультразвукового впливу і вакуумно—
механічного кюретажу. Для проведення кюретажу ви�
користовували канюлі власної конструкції (патент Ук�
раїни 37034). Після операції біоптати забирали
відповідно в період до 1 міс, через 3 — 6 і 8 — 12 міс.
У 3 пацієнтів, яким з метою лікування гіпергідрозу
підшкірно у пахвову ділянку вводили ботулотоксин
[6], біопсію проводили через 14 діб після процедури.
Місце і метод відбору біоптатів в усіх групах були
стандартними.

Біоптати діаметром 3 мм і на всю товщу шкіри з
центральної частини пахвової ділянки фіксували у
10% розчині нейтрального формаліну, ущільнювали в
парафіні [7]. Виготовлені гістологічні зрізи товщи�
ною 7 мкм забарвлювали гематоксиліном і еозином,
азур—ІІ—еозином та за ван—Гізон, вивчали під мікро�
скопом і здійснювали морфометрію. Мікрофото ро�
били за допомогою мікроскопа Nikon Esclipse 80i з
камерою DS — 5Mc і DS Camera Control Unit DS — L2
(Японія). На цифрових фотографіях, виконаних за
збільшення × 200 з розподільчою здатністю 1280 ×

960 проводили морфометричні дослідження з вико�
ристанням програми ImageTool 3.0. Визначали
зовнішній периметр кінцевих відділів (Р) та пери�
метр просвіту (р) потових залоз, площу кінцевих

відділів (S) та площу їх просвіту (s). Площу епітелію
секреторного відділу (S′) обчислювали як різницю
площі кінцевих відділів (S) та площі їх просвіту (s).
Товщину епітелію секреторного відділу визначали як
відношення площі епітелію секреторного відділу (S′)
до зовнішнього периметру кінцевих відділів (Р). Про�
водили статистичну обробку цифрового матеріалу з
обчисленням середньої величини, середньоквадра�
тичного відхилення, похибки середньої та до�
стовірності розбіжностей показників у різних групах
за критерієм Ст'юдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними дослідження секреторні відділи пото�

вих залоз у пахвовій ділянці в осіб без ознак дис�
функції розташовані частіше на межі дерми і гіподер�
ми, а іноді — у поверхневих шарах гіподерми. Кінцеві
секреторні відділи потових залоз (рис. 1) представля�
ють звивисті канальці з порівняно широким просві�
том. Їх стінка утворена одним шаром секреторних
епітеліальних клітин — судорифероцитів плоскої, ку�
бічної або, іноді, стовпчастої форми. Цитоплазма су�
дорифероцитів забарвлюється базофільно. При цьо�
му, базальна частина клітин, як правило, гомогенна,
апікальна — має пінистий вигляд. Порівняно часто
спостерігають випинання апікальної поверхні епіте�
ліоцитів, а місцями — відокремлення їх фрагментів у
просвіт канальців. Ззовні від судорифероцитів розта�
шовані міоепітеліальні клітини. Кінцеві секреторні
відділи оточені пухкою волокнистою сполучною тка�
ниною. В ній розташовані кровоносні мікросудини,
міститься невелика кількість клітинних елементів, пе�
реважно фібробластичного ряду, розріджена сітка
тонких колагенових волокон.

При гіпергідрозі у потових залозах відзначають,
насамперед, потовщення епітелію кінцевих секретор�
них відділів. У деяких спостереженнях це відбувається
внаслідок набуття судорифероцитами високої приз�
матичної форми, в інших — збільшення кількості

Рис. 1. Мікрофото. Кінцевий секреторний відділ потової
залози пахвової ділянки шкіри людини без ознак
гіпергідрозу. Забарвлення азур—ІІ—еозином. Зб. × 200.

Рис. 2. Мікрофото. Кінцевий секреторний відділ потової
залози пахвової ділянки шкіри людини при гіпергідрозі.
Забарвлення азур—ІІ—еозином. Зб. × 200.
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клітин, розташованих у кілька шарів, які навіть мо�
жуть заповнювати просвіт кінцевого секреторного
відділу (рис. 2). Судорифероцити при цьому характе�
ризуються поліморфізмом та неоднорідністю забарв�
лення. Серед них визначають як клітини з базофіль�
ною цитоплазмою, так і забарвлені менш інтенсивно.
Цитоплазма світлих клітин, як правило, виглядає го�
могенною і не містить пухирців. В темних клітинах
іноді виявляють фуксинофільні гранули. У кінцевих
секреторних відділах потових залоз при гіпергідрозі
спостерігають збільшення кількості міоепітеліальних
клітин, а також збільшення їх розмірів. Між завитка�
ми канальця секреторного відділу потових залоз при
гіпергідрозі виявляють більше колагенових волокон,
ніж у нормі. Крім того, збільшується кількість клітин�
них елементів, насамперед, макрофагоцитів. 

За даними морфометричних досліджень, при
гіпергідрозі збільшуються як розміри канальців сек�
реторного відділу, так і їх просвіт (див. таблицю).
При цьому, площа секреторного епітелію практично
вдвічі більша за таку в контролі, а його товщина
більша в 1,5 разу.

Безпосередньо після проведення ультразвукової
деструкції спостерігають дистрофічні зміни епітелію
кінцевих секреторних відділів, часто його некроз, а
канальці заповнюються клітинним детритом (рис. 3). 

Безпосередньо після кюретажу в біоптатах іноді
виявляють залишки потових залоз. При цьому спос�
терігають значний набряк сполучної тканини між за�
витками кінцевого відділу, виражений набряк епіте�
лію секреторного відділу (рис. 4). Після здійснення
кюретажу в поєднанні з ультразвуковою деструкцією

ММооррффооммееттррииччнніі  ззммііннии  ппооттооввиихх  ззааллоозз  ппааххввооввооїї  ддіілляяннккии  шшккііррии  ппррии  ггііппееррггііддррооззіі  ттаа  ппіісслляя  ззаассттооссуувваанннняя  ррііззнниихх  
ссппооссооббіівв  ллііккуувваанннняя    

Величина показника m)x( ± у строки спостереження Групи 
спостереження до лікування після операції 14 – 30 діб 3 – 6 міс 9 – 12 міс 2 роки 

Зовнішній периметр кінцевого секреторного відділу, мкм 
контроль 410,7±18,2 – – – – – 
Гіпергідроз 492,5±27,6 – – – – – 
Ботулотоксин – – 469,7±34,5 – – – 
УД – 499,5±54,6 – – – – 
К – 260,8±36,0 444,0±44,3 362,4±52,5 321,9±22,1 – 
К+УД – 492,4±35,8 265,4±64,3 324,8±124,3 287,8±17,7 229,3±16,8 
Внутрішній периметр кінцевого секреторного відділу, мкм 
Контроль 331,0±17,8 – – – – – 
Гіпергідроз 346,9±27,7 – – – – – 
Ботулотоксин – – 356,2±33,9 – – – 
УД – 390,8±59,8 – – – – 
К – 136,0±39,7 359,2±43,3 301,2±52,7 174,3±27,3 – 
К+УД – 352,9±34,8 194,8±68,2 276,7±129,0 220,5±18,3 163,1±20,3 
Площа секреторного відділу, мкм2 
Контроль 9649,2±682,3 – – – – – 
Гіпергідроз 13045,1±1096,5 – – – – – 
Ботулотоксин – – 12128,7±1413,9 – – – 
УД – 13494,3±24955 – – – – 
К – 3852,3±938,8 9881,1±1239,0 7192,1±1529,7 3965,0±631,5  
К+УД – 12855,9±1349,4 2863,9±911,6 7024,9±4799,5 4355,8±454,5 3048,1±291,1 
Площа епітелію секреторного відділу, мкм2 
Контроль 3846,8±328,3 – – – – – 
Гіпергідроз 7528,1±671,7 – – – – – 
Ботулотоксин – – 5487,5±498,2 – – – 
УД – 5474,9±517,2 – – – – 
К – 3074,8±613,4 4503,5±613,4 2519,7±422,2 2908,4±372,3 – 
К+УД – 7793,6±813,9 1776,2±508,7 1805,3±766,8 2132,3±198,8 1810,5±271,7 
Товщина епітелію секреторного відділу, мкм 
Контроль 9,0±0,5 – – – – – 
Гіпергідроз 14,8±0,7 – – – – – 
Ботулотоксин – – 11,2±0,5 – – – 
УД – 11,5±0,6 – – – – 
К – 11,3±0,7 9,9±0,8 6,8±0.5 9,1±1,0 – 
К+УД – 15,1±0,8 6,5±0,4 5,4±0,7 7,3±0,4 7,9±1,0 

Примітка. УД –ультразвукова деструкція; К – кюретаж. 
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Рис. 3. Мікрофото. Некроз епітелію секреторного відділу
потової залози в пахвовій ділянці шкіри безпосередньо
після ультразвукової деструкції. Забарвлення азур—ІІ—
еозином. Зб. × 200.

Рис. 4. Мікрофото. Набряк сполучної тканини та епітелію
кінцевого відділу потової залози при гіпергідрозі одразу
після кюретажу. Забарвлення за ван—Гізон. Зб. × 200.

Рис. 5. Мікрофото. Продуктивне запалення навколо
залишків кінцевих відділів потових залоз при гіпергідрозі
через 14 діб після кюретажу. Забарвлення азур—ІІ—
еозином. Зб. × 200.

Рис. 6. Мікрофото. Молода сполучна тканина, розташована
під дермою, через 30 діб після кюретажу. Забарвлення
азур—ІІ—еозином. Зб. × 40.

у потових залозах спостерігають набряк, десква�
мацію секреторного епітелію, вакуолізацію судори�
фероцитів та їх некротичні зміни.

При застосуванні ботулотоксину з метою лікуван�
ня аксилярного гіпергідрозу через 14 діб спостеріга�
ли зменшення кінцевих секреторних відділів потових
залоз, хоча вони й були більшими, ніж у контролі.

Через 14 — 30 діб після механічного кюретажу на
межі дерми й гіподерми виявляли лише невеликі
фрагменти потових залоз у 33% біоптатів. Як правило,
навколо них спостерігали продуктивну запальну ре�
акцію, що проявлялася інфільтрацією гранулоцитами
і макрофагами, помірно вираженим набряком, нако�
пиченням клітин фібробластичного ряду. Епітелій в
кінцевих секреторних відділах, як правило, некроти�
зований (рис. 5). Наприкінці 1 міс спостереження у
пацієнтів цієї групи на рівні гіподерми виявляли мо�
лоду сполучну тканину з великою кількістю фіброб�
ластів, в якій формувалася щільна сітка колагенових

волокон, що за своєю будовою поступово ставала
подібною до сітчастого шару дерми (рис. 6).

Через 14 діб після механічного кюретажу у поєд�
нанні з ультразвуковою деструкцією на межі дерми та
гіподерми секреторні відділи потових залоз майже не
виявляли. В окремих спостереженнях відзначали не�
великі фрагменти вивідних проток потових залоз.
Епітелій в них, як правило, відсутній або представле�
ний невеликими острівцями. У навколишній спо�
лучній тканині та гіподермі спостерігали запальну ре�
акцію, проте, виражену значно меншою мірою, ніж
після механічного обробляння. Виявляли переважно
фібробласти. Принциповою відмінністю комбіново�
го впливу є те, що через 1 міс після маніпуляції на
рівні гіподерми не формувався масивний прошарок
молодої сполучної тканини, як це спостерігали за ізо�
льованого застосування кюретажу.

Через 3 — 6 міс після кюретажу відзначали потов�
щення сітчастого шару дерми внаслідок дозрівання
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новоутвореної на місці видаленої гіподерми сполуч�
ної тканини. Канальці кінцевих секреторних відділів
потових залоз присутні тільки у 33% біоптатів, а їх
морфометричні показники були меншими за такі при
гіпергідрозі і в нормі. Характерне також те, що кінцеві
секреторні відділи оточені щільною масою колагено�
вих волокон.

У ці самі строки спостереження у пацієнтів, яким
здійснювали кюретаж у поєднанні з ультразвуковою
деструкцією, спостерігали значно менше новоутво�
рення сполучної тканини, яка характеризувалася
значно меншою щільністю сітки колагенових воло�
кон. Елементи потових залоз виявляли не більше ніж
у 33% біоптатів. При цьому їх морфометричні показ�
ники були меншими за такі у контролі та у пацієнтів
після застосування кюретажу.

Через 9 — 12 міс після кюретажу канальці кінцевих
відділів потових залоз виявляли у 33% біоптатів. Візу�
ально вони практично не відрізнялися від таких у
контролі. Секреторний епітелій частіше був кубіч�
ним, його товщина зіставна з такою в контролі, інші
показники були менші за контрольні.

Після комбінованого лікування аксилярного
гіпергідрозу з застосуванням кюретажу та ультразву�
кової деструкції через 9 — 12 міс у 33% біоптатів вияв�
ляли потові залози невеликих розмірів, як правило,
епітелій, що їх вистилає, був плоским. При цьому пло�
ща епітелію секреторних відділів майже втричі, а йо�
го товщина — майже на 33% менша за контрольну. Че�
рез 2 роки після лікування у пацієнтів цієї групи на тлі
зменшення площі кінцевих секреторних відділів ка�
нальців потових залоз спостерігали тенденцію до
збільшення площі й товщини секреторного епітелію.

Таким чином, за даними проведених спостере�
жень, хірургічне лікування локального есенціального
гіпергідрозу сприяло суттєвому зменшенню кількості
і змінам будови потових залоз.

При застосуванні кюретажу відбувається еліміна�
ція гіподерми і, поряд з нею, більшої частини кінце�
вих відділів потових залоз. У відповідь на травму за
цих умов виникає продуктивне запалення, під дер�
мою утворюється прошарок щільної волокнистої
сполучної тканини. Наслідком цього є зміни співвід�
ношення між елементами потових залоз та оточен�
ням, що, можна припустити, попереджає регенерацію
потових залоз, а з часом — зменшення тих з них, що
не були видалені.

Застосування кюретажу в поєднанні з ультразвуко�
вою деструкцією змінює характер реакцій на травму.
У ранні строки це проявляється вираженими ознака�
ми деструкції епітелію кінцевих відділів потових за�
лоз, а дещо пізніше — суттєвим зменшенням вираже�
ності запальної реакції та новоутворенням сполучної
тканини. Наслідком цього є формування під дермою
менш щільного регенерату, ніж після застосування

кюретажу. Незважаючи на це, розміри кінцевих сек�
реторних відділів, площа й товщина їх епітелію
менші за комбінованого впливу, ніж при ізольовано�
му використанні кюретажу.

При порівнянні ефективності хірургічних методів
та застосування ботулотоксину для лікування акси�
лярного гіпергідрозу відзначене, що під впливом
хірургічного втручання виникають більш значні
зміни будови потових залоз, які зберігаються значно
довше.

ВИСНОВКИ
1. Есенціальний гіпергідроз характеризується

збільшенням канальців секреторного відділу потових
залоз та їх просвіту. При цьому, площа секреторного
епітелію практично вдвічі більша, ніж у контролі, а
його товщина — в 1,5 разу.

2. Кюретаж підшкірного прошарку при аксилярно�
му гіпергідрозі зумовлює видалення разом з гіподер�
мою більшої частини кінцевих відділів потових за�
лоз, та, внаслідок утворення щільного сполучнотка�
нинного регенерату, попереджає їх регенерацію з по�
ступовою гіпотрофією секреторних відділів, що зали�
шилися.

3. Поєднання кюретажу з ультразвуковою дест�
рукцією при гіпергідрозі зумовлює більш виражену,
ніж після кюретажу, редукцію кінцевих відділів пото�
вих залоз. Крім того, це відбувається на тлі зменшен�
ня запальної реакції та формування більш ніжного
сполучнотканинного регенерату.

4. Застосування хірургічного комбінованого мето�
ду лікування з використанням вакуумно—механічно�
го кюретажу у поєднанні з ультразвуковою дест�
рукцією під відеоендоскопічним контролем забезпе�
чує більш виражену і стійку редукцію потових залоз
при аксилярному гіпергідрозі. 
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 616.33—072.1—089.878

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ БАНДАЖА ЖЕЛУДКА, МИГРИРОВАВШЕГО
В ПРОСВЕТ ЖЕЛУДКА
А. Ю. Иоффе, С. Б. Шевелюк, А. Л. Орлов, О. М. Криворук, Т. В. Тарасюк
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев,
Киевская городская клиническая больница №18

ENDOSCOPIC REMOVAL OF GASTRIC BANDAGE, WHICH HAD MIGRATED INTO
GASTRIC CAVITY
А. Yu. Joffe, S. B. Shevelyuk, А. L. Оrlov, О. М. Кrivoruk, Т. V. Таrasyuk

Больная Я., 45 лет, госпитализирована в клинику в
нетложном порядке 18.01.10 с жалобами на диском�
форт в левой подреберной области, возникший 1 сут�
ки назад. 

25.05.08 в хирургическом отделении выполнено
лапароскопическое регулируемое бандажирование
желудка. Течение раннего послеоперационного пери�
ода без осложнений. 

В сентябре 2009 г. во время сеанса антицеллюлит�
ного массажа живота у больной внезапно возникла
боль в левой подреберной области, где установлен
регулировочный порт системы бандажирования же�
лудка (травматический отрыв порта). Больная не об�
ращалась за медицинской помощью в течение 2 мес. 

15.11.09 появились дискомфорт, отечность в ле�
вой подреберной области, по поводу чего обратилась
к врачу. При обследовании с использованием ультра�

звукового исследования (УЗИ) огранов брюшной по�
лости (ОБП) выявлены: закрытая травма живота,
травматический отрыв порта (?); нагноившаяся гема�

Рис. 1. Удаленная система для регулируемого
бандажирования желудка. Рис. 2. Система для удаления бандажа желудка.



64 Клінічна хірургія. — 2010. — № 6

тома передней брюшной стенки. Гематома санирова�
на путем пункций. 

18.01.10 проведено УЗИ ОБП, выявлено до 2 мл
жидкости в пределах подкожной основы в области
расположения порта. Осуществлена эвакуация жид�
кости (изотонического раствора натрия хлорида) из
системы для бандажирования желудка. Проведена
эзофагогастродуоденофиброскопия, обнаружена ми�
грация бандажа желудка в просвет органа. Установлен
диагноз: состояние после лапароскопического регу�
лируемого бандажирования желудка; закрытая трав�
ма живота, травматический отрыв порта, инфициро�
ванная гематома передней брюшной стенки; восхо�
дящая инфекция; миграция бандажа в просвет желуд�
ка. 

После проведения предоперационной подготовки
19.01.10 выполнена операция: удаление системы для

бандажирования желудка. Под внутривенным нарко�
зом извлечен регулируемый порт для бандажирова�
ния желудка. Трубка, сообщающаяся с портом, пере�
сечена, погружена в брюшную полость. Эндоскопиче�
ски удален бандаж (рис. 1) с помощью системы для
его извлечения (рис. 2). Рана санирована растворами
антисептиков, учитывая длительное инфицирование,
наложены вторичные швы. Интраоперационно уста�
новлен зонд в желудок в целях декомпрессии, а также
зонд для энтерального питания. После операции про�
ведена противоязвенная, антибактериальная тера�
пия. На 7—е сутки проведена гастрография, затеки
контрастного вещества не выявлены. Возобновлено
питание через рот, удалены зонды для питания и де�
компрессии. Течение раннего послеоперационного
периода без осложнений. Больная в удовлетворитель�
ном состоянии выписана 26.01.10.


