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ВСТУП 

Актуальність теми. Актуальною і недостатньо розробленою проблемою 

сучасної медицини є патогенез і лікування наслідків опіків шкіри, щорічна 

летальність від яких за статистичними даними Всесвітньої організації охорони 

здоров‟я становить близько 265 тисяч осіб [87]. Глибокі поширені опіки 

характеризуються не лише пошкодженням покривних тканин, а й викликають 

різноманітні, тривалі загальні морфологічні та функціональні зміни всіх органів і 

систем організму, які об‟єднуються нозологічним поняттям «опікова хвороба» 

[48; 51; 83; 243]. 

Важка опікова травма призводить як до місцевих, так і до загальних 

порушень у системі обміну речовин, природної резистентності, імунологічної 

реактивності [12; 49; 164; 312]. При опіковій хворобі в крові накопичуються 

циркулюючі імунні комплекси внаслідок пошкодження механізмів їхнього 

виведення з організму обпеченого [40; 72]. Це є причиною порушення 

нормальної функціональної активності імунокомпетентних клітин, а також 

їхнього токсичного ушкодження. Саме тому опікову хворобу розглядають як 

захворювання із вторинною імунологічною недостатністю, при якому особливо 

пригнічуються клітинні механізми захисту [464]. З‟ясовано [86], що раннє 

відновлення кількості Т-лімфоцитів покращує прогноз навіть при опіках, які 

складають 50% площі поверхні тіла, а також доведено [118], що саме Т-

клітинний імунодефіцит є предиктором розвитку інфекційних ускладнень 

опікової хвороби. 

Визнано, що успіх лікування опікової хвороби залежить від своєчасності та 

тривалості фармакотерапії, спрямованої на гальмування генералізованої 

катаболічної реакції в осередку травми та в усіх внутрішніх органах, на 

оптимізацію перебігу системної запальної та апоптозної відповідей, 

попередження ендогенної інтоксикації та поліорганної дисфункції, забезпечення 

гомеостазу та імунокорекції [88; 261; 278; 378]. У зв‟язку з цим обов‟язковою 

складовою комплексного лікування опікової хвороби клініцисти вважають 

внутрішньовенну інфузію препаратів дезінтоксикаційної, реологічної, 
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енергетичної та протишокової дії [51; 52; 87; 120; 457; 458]. 

Як відзначають у своїй оглядовій статті M. Keck et al. [378], практично всі 

дослідження розвитку опікової хвороби стосуються патологічних змін в органах 

та не враховують їхніх компенсаторно-пристосувальних реакцій, знання яких 

необхідне для розробки ефективних методів корекції структурних та 

функціональних зрушень в організмі після опікової травми шкіри. У контексті 

зазначеного особливу увагу викликають особливості деструктивних та 

репаративних процесів в органах імуногенезу при опіковій хворобі і, у першу 

чергу, у центральному органі імунної системи – тимусі (загруднинній залозі) [75; 

80; 161; 162]. 

Таким чином, вивчення структурних змін у тимусі при опіковій хворобі, у 

залежності від фармакотерапії різними інфузійними розчинами, є актуальним як 

для фундаментальної, так і для практичної медицини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою спільної науково-дослідницької роботи 

(регламентованої угодою про наукову співпрацю між Національним медичним 

університетом імені О.О. Богомольця та Вінницьким національним медичним 

університетом імені М.І. Пирогова) «Експериментальне обґрунтування 

ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у 

тварин», що є фрагментом планової НДР на тему «Створити нові комплексні 

колоїдні кровозамінники поліфункціональної дії та розчини для ресуспендування 

еритроцитів (лабораторно-експериментальне обґрунтування їх застосування в 

трансфузіології)» (КПКВ6561040, № Державної реєстрації 0107U001132). Автор 

є співвиконавцем зазначеної роботи. Тема дисертаційної роботи затверджена на 

засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України (протокол № 7 від 8 червня 2011 р.) та 

перезатверджена в новій редакції «Структурні зміни в тимусі за умов 

експериментальної опікової хвороби» (протокол № 11 від 28 квітня 2016 р.). 

Тема дисертації також розглянута та затверджена на засіданні Проблемної 

комісії МОЗ і НАМН України «Морфологія людини» (протокол № 3 від 
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13 березня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення структурних 

змін у тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів, у залежності від 

фармакотерапії різними інфузійними розчинами. 

Завдання дослідження: 

1) визначити загальні гістологічні та ультраструктурні прояви, а також 

особливості деструктивних та репаративних процесів у функціонально різних 

клітинах тимусу щурів з експериментальною опіковою хворобою через 1, 3, 7, 

14, 21, 30 діб після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня за умов застосування протягом 

перших 7 діб внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl; 

2) встановити загальні гістологічні та ультраструктурні прояви, а також 

особливості деструктивних та репаративних процесів у функціонально різних 

клітинах тимусу щурів з експериментальною опіковою хворобою через 1, 3, 7, 

14, 21, 30 діб після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня за умов застосування протягом 

перших 7 діб внутрішньовенної інфузії розчину лактопротеїну з сорбітолом, а 

також розчину HAES-LX-5%; 

3) з‟ясувати структурні особливості динаміки типів клітинної смерті 

(апоптозу, апонекрозу, автофагії, мітотичної катастрофи, зроговіння) у тимусі 

щурів з експериментальною опіковою хворобою через 1, 3, 7, 14, 21, 30 діб після 

опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня за умов застосування протягом перших 7 діб 

внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчинуNaCl, розчину лактопротеїну з 

сорбітолом та розчинуHAES-LX-5%; 

4) порівняти специфіку динаміки різноманітних типів клітинної смерті та 

структурних проявів репарації в тимусі, а також особливості клітинного циклу і 

фрагментації ДНК у клітинах тимуса при експериментальній опіковій хворобі 

після опіку шкіри  ІІ-ІІІ ступеня за умов застосування різних інфузійних розчинів 

(0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом, HAES-LX-5%) із метою оцінки 

ефективності їхнього протекторного щодо дії патогенетичних чинників опікової 

хвороби та коригуючого впливів; 

5) дати детальний опис уперше встановленого ефекту розвитку «нового 
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сполучнотканинного каркасу» та цитоархітектонічного ремоделювання тимуса 

при опіковій хворобі за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-

5 %. 

Об’єкт дослідження: особливості структурних змін у тимусі при 

експериментальній опіковій хворобі у щурів, у залежності від фармакотерапії 

різними інфузійними розчинами. 

Предмет дослідження:показники гістологічних і ультраструктурних змін у 

тимусі, а також специфіка клітинного циклу і фрагментації ДНК у клітинах 

тимуса щурів через 1, 3, 7, 14, 21, 30 діб після експериментальної опікової 

травми їхньої шкіри та розвитку опікової хвороби за умов застосування 

інфузійної терапії 0,9 % розчином NaCl, лактопротеїну з сорбітолом, HAES-LX-

5%. 

Методи дослідження:макроскопічні – для візуальної оцінки стану тимуса; 

гістологічні – для вивчення структурних елементів тимуса; 

електронномікроскопічні – для вивчення ультраструктури функціонально різних 

клітин та їхнього оточення в тимусі; лабораторні – для оцінки рівня інтоксикації 

та ступеня важкості опікової хвороби (визначення молекул середньої маси за 

методом Габрієлян та лейкоцитарного індексу інтоксикації за методом Кальф-

Каліфа); цитометричні – для оцінки клітинного циклу та фрагментації ДНК у 

клітинах тимуса; статистичного аналізу – для здійснення процедур описової 

статистики, оцінки достовірності розбіжностей між групами порівняння з 

застосуванням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше отримані дані надають 

можливість принципово по-новому розглядати механізми деструкції та репарації 

в тимусі при опіковій хворобі, зокрема такі, що пов‟язані з показниками 

клітинного циклу, фрагментації ДНК та з динамікою типів клітинної смерті, у 

яких вперше істотно уточнені не лише фактологічні, але й феноменологічні 

аспекти.  
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Доведено, що загальним проявом структурних змін у тимусі при опіковій 

хворобі є альтерація функціонально різних клітин органа та стінок судин 

гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного паравазального та 

міжклітинного набряку. Уперше з‟ясовано, що на етапах розвитку опікової 

хворобі частина клітин тимуса гине шляхом апоптозу (тимоцити, 

епітеліоретикулоцити, дендритні клітини, ендотеліоцити кровоносних капілярів 

і венул), некрозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, макрофаги, ендотеліоцити 

кровоносних капілярів і венул), мітотичної катастрофи (тимоцити), апонекрозу 

(тимоцити та дендритні клітини), автофагії (епітеліоретикулоцити та 

макрофаги) та зроговіння (епітеліоретикулоцити тілець Гассаля).  

Уперше встановлено, що баланс/дисбаланс процесу «клітинна смерть 

макрофагів/виживання дендритних клітин», «клітинна смерть 

макрофагів/апонекроз дендритних клітин» є тригерним механізмом динаміки 

типів клітинної смерті тимоцитів при опіковій хворобі: мітотична катастрофа 

 апоптоз/некроз; апоптоз  апонекроз; апонекроз некроз; некроз.  

Уперше здійснене співставлення морфологічних (світлова та електронна 

мікроскопія) данних із результатами проточної ДНК-цитомерії переконливо 

свідчить, що динаміка типів клітинної смерті в тимусі при опіковій хворобі та 

за умов застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl (контроль), лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5% є віддзеркалення дуалістичного процесу – 

«дисфункції/поновлення функції апоптозу» як механізму регуляції генетичного 

гомеостазу в тимусі.  

Принципово новими є дані про появу при опіковій хворобі системи 

мебраноподібних структур у тимусі (за умов застосування лактопротеїну з 

сорбітолом) та «складних» міжклітинних скупчень (за умов застосування 

HAES-LX-5%), що призводить до розвитку «нового сполучнотканинного 

каркасу» та появи «нової цитоархітектоніки» тимуса (конформативних змін 

стінки судин гемомікроциркулярного русла, відокремлення та ізоляції кластерів 

клітин тимуса), які є більш виразними за умов інфузії лактопротеїну з 

сорбітолом.  
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Динамічні морфологічні часові та просторові зміни описаного «нового 

сполучнотканинного каркасу» не тільки визначають цитоархітектонічне 

ремоделювання тимуса при опіковій хворобі за умов інфузії лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5%, але й свідчать про його значення як 

структурованого (у вигляді «їстівного дерева») сховища запасів нутрієнтів, що 

забезпечують тривале (понад 3 тижні) живлення клітин і гальмують 

макроавтофагію та некроз, які пов`язані з клітинним голодуванням. 

Практичне значення отриманих результатів. У даному дослідженні 

вперше систематизовані основні підходи для ідентифікації деструктивних та 

репаративних змін; встановлений тип загибелі кожної індивідуальної клітини 

тимуса; дана інтегральна оцінка стану ушкодження ДНК та проліферативних 

можливостей усіх клітин тимуса в певні часові проміжки опікової хвороби.  

Встановлені морфологічні дані та результати проточної цитометрії 

дозволили виявити ранні патологічні зміни в тимусі, дати адекватну оцінку 

стадії захворювання й ефективності здійснюваної терапії (у тому числі 

прогнозування перебігу й можливих наслідків застосування інфузії 

гіперосмолярних розчинів). 

Новими є структурні та ДНК-метричні свідчення порушення перебігу 

апоптозу як фізіологічного явища при опіковій хворобі, яке забезпечує 

селекцію тимоцитів та усунення інших клітин тимуса, що закінчили свій 

життєвий цикл (зокрема, поява таких уперше описаних при опіковій хворобі 

типів клітинної загибелі як мітотична катастрофа, мікро- та макроавтофагія, 

апонекроз, ретикулонекроз). З огляду на ці вперше встановлені дані, зусилля 

лікарів щодо корекції імунологічного стану хворих при опіковій хворобі 

повинні бути спрямовані не на індукцію проліферативної активності клітин 

тимуса та пригнічення їхнього апоптозу, а на широке впровадження і 

застосування модуляторів апоптозу та інгібіторів некрозу в опікових центрах. 

Уперше проведене динамічне спостереження за основними показниками 

клітинного циклу в тимусі на фоні застосування коригуючи препаратів 

лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% показало появу через добу після 
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опіку шкіри вираженої тенденції (р=0,055) відмінностей у показниках фази 

G0G1 між задіяними в експерименті групами тварин, а саме між групами опік + 

0,9 % розчин NaCl та опік + розчин лактопротеїну з сорбітолом, що свідчить 

про спрямованість дії саме лактопротеїну з сорбітолом на стимуляцію 

синтетичних процесів у клітинах тимуса. У меншому ступені така дія 

притаманна препарату HAES-LX-5%, на що вказує однакова позитивна 

динаміка показників індексу проліферації групи опік + лактопротеїн з 

сорбітолом (21,72±3,60; р<0,05) та групи опік + HAES-LX-5% (20,88±5,42; 

р<0,05), відносно цього ж показника в групі опік + 0,9 % розчин NaCl. 

Встановлене коливання індексу запропоноване як індикаторний показник 

ефективності протекторного впливу при оцінці ефективності дії застосованого 

лікування на клітини тимуса при опіковому ураженні. Уперше доведено що дія 

лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% при лікуванні опікової хвороби не 

обмежується тільки тими їхніми фізико-хімічними властивостями, які 

забезпечують дезінтоксикаційні та реологічні ефекти. Лактопротеїн з 

сорбітолом та HAES-LX-5% мають інші (до цього часу остаточно нез‟ясовані) 

фізико-хімічні властивості, які обумовлюють їхній виразний довготривалий 

вплив на репаративні процеси в тимусі при опіковій хворобі. Ці інфузійні 

препарати (які запобігають деструкції та сприяють репарації) можна віднести 

до групи «пластичних» і застосовувати для надання невідкладної допомоги та 

як засоби відновлювальної терапії при лікуванні захворювань та гострих 

загрожуючих станів, що супроводжуються втратою цілісності судинної 

стінки,крововиливами, набряками та появою дефектів тканин. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведений аналіз 

наукової літератури за темою дослідження, розроблена програмно-цільова 

структура виконання дисертаційної роботи, обрані та опановані методики 

дослідження, вивчені морфологічні особливості деструктивних та репаративних 

процесів, а також специфіка клітинного циклу і фрагментації ДНК у клітинах 

тимуса щурів через 1, 3, 7, 14, 21, 30 діб після експериментальної опікової 

травми шкіри та розвитку опікової хвороби за умов застосування різних 
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інфузійних розчинів (0,9 % розчину NaCl, розчинів лактопротеїну з сорбітолом, 

HAES-LX-5%). Дисертантом самостійно написано всі розділи дисертації, 

здійснений аналіз і узагальнення одержаних результатів дослідження, 

сформульовані всі наукові положення і висновки, що виносяться на захист. 

Автором самостійно написано 15 статей в наукових фахових виданнях. У працях 

за темою дисертації, які виконано у співавторстві з науковим консультантом та 

іншими науковцями, автору належать основні ідеї та розробки стосовно змін у 

тимусі після опікової травми шкіри. Одержано 2 патенти на корисну модель. 

Матеріали дисертації впроваджені в наукову роботу та навчальний процес 

кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет»; кафедри нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; кафедри 

анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної хірургії Запорізького 

державного медичного університету; кафедри патологічної анатомії ДВНЗ 

«Буковинський державний медичний університет»; кафедри анатомії людини, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет»; кафедри медицини надзвичайних ситуацій 

з оперативною хірургією та топографічною анатомією ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія»; кафедри анатомії людини та 

гістології медичного факультету Ужгородського національного університету; 

кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; 

кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету; 

кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний університет»; кафедри хірургії № 1 з урологією імені 

професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри анатомії людини 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; кафедри 

анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії ДВНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет»; кафедри патологічної 
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анатомії з секційним курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; 

кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри гістології 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено та оприлюднено на: ХІ з'їзді ВУЛТ (Харків, 2011), IV (66) 

Міжнародному науково-практичному конгресі «Актуальні питання сучасної 

медицини» (Київ, 2012), VII Міжнародному конгресі з інтегративної 

антропології (Вінниця, 2013), ХV з'їзді CВУЛТ (Чернівці, 2014), VI конгресі 

анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Запоріжжя, 

2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Старіння та здоров‟я» 

(Київ, 2012), 84-й міжнародній науково-практичній конференції 

«Теоретические и практические аспекты современной медицины» 

(Сімферополь, 2012), 72-й Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє» 

(Запоріжжя, 2012), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

Всесвітньому дню здоров‟я 2014 (Київ, 2014), науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «YOUTH NANOBIOTECH – 2014. Молодіжний форум з 

нанобіотехнологій» (Київ, 2014); 3-му Науковому симпозіумі «Анатомо-

хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» (Чернівці, 2012), науково-

практичній конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» 

(Тернопіль, 2012) тощо.  

Публікації. Метеріали дисертаційної роботи висвітлені у 60 друкованих 

наукових працях (47 статей, 13 тез), з яких 47 статей представлені в наукових 

фахових виданнях України (15 – у моноавторстві), 16 з них – у виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, 6 – у закордонних виданнях. 

Одержано 2 патенти України на корисну модель. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, здобувачу належать дані щодо вперше встановлених особливостей 

структурних змін у тимусі при опіковій хворобі. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1.Сучасні морфологічні та клініко-патогенетичні уявлення про опікову 

хворобу, її періодизацію та її інфузійну терапію 

 

Опікова травма, не дивлячись на багатовікову історію розробки методів її 

лікування, як у теоретичному, так і в практичному аспекті залишається 

актуальною медичною, соціальною та економічною проблемою в усьому світі 

[51; 52; 87; 311; 393; 417; 419]. Поряд із терміном «опік», що позначає локальне 

ураження, запроваджено поняття «опікова хвороба», яке підкреслює відповідну 

реакцію на опікову травму всього організму. Опікова хвороба – це 

патологічний стан, що розвивається як реакція на опікову рану, 

характеризується стадійністю перебігу і залученням до процесу всіх життєво 

важливих систем організму [51]. 

Всебічний аналіз накопиченої станом на теперішній час інформації 

дозволяє стверджувати, що патогенез опікової хвороби є складним 

багатофакторним процесом, який включає низку ланок прямих і 

опосередкованих причинно-наслідкових зв‟язків з взаємопідсилюючими 

ефектами. 

Кропітке і тривале вивчення патогенезу опікової хвороби показало, що в 

основі її розвитку лежить загибель шкірного покриву, із чим пов‟язаний 

розвиток різних патогенетичних механізмів, які послідовно змінюють один 

одного: нервово-больовий чинник, окислювальний стрес, гемоліз еритроцитів, 

виснаження системи гіпофіз-надниркові залози, плазмовтрата, інтоксикація, 

інфекція, білковий катаболізм, що і пояснює зміну періодів опікової хвороби 

[419; 393; 311]. При опіковій хворобі порушується діяльність багатьох 

внутрішніх органів і систем, виникає морфофункціональна дезінтеграція на 

субклітинному, клітинному, тканинному, органному і системному рівнях, яка 

супроводжується розладом обміну речовин [378; 466]. 
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Науковий аналіз свідчить, що опіковий шок триває зазвичай протягом 2-

3 діб; провідними ланками в його патогенезі є больова імпульсація в ЦНС із 

уражених опіком тканин та плазмовтрата, яка тим більше виражена, чим більша 

глибина і площа опіку. При поверхневих опіках відбувається переважно 

зовнішня втрата плазми, а при глибоких плазма виходить у навколишні 

тканини, виникають набряки внаслідок інтракорпоральних переміщень рідини. 

Указані зміни обумовлені підвищенням проникності стінок капілярного русла в 

результаті дії низки медіаторів, що включають гістамін, брадикинін, інші 

вазоактивні аміни, простагландини, лейкотриєни [40]. 

Важливою ланкою патогенезу опікової хвороби є токсиноутворення, яке 

виникає в результаті пошкодження шкірного покриву. Уже через декілька 

годин після тяжкої опікової травми зростають токсичні властивості сироватки 

крові за рахунок накопичення молекул середньої маси [82]. Основною 

причиною їхнього накопичення є активація перекисного окислювання ліпідів 

[83]. Проявом опікової хвороби є синдром ендогенної інтоксикації [57; 58; 82]. 

У патогенезі інтоксикаційного синдрому [82] велику роль відіграють токсичні 

речовини різного походження: медіатори імунних реакцій, специфічні токсини, 

неспецифічні токсини та токсини мікробного походження. Токсини впливають 

на процеси перекисного окислення ліпідів, це сприяє накопиченню в організмі 

їхніх продуктів. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‟я опіки за частотою 

займають третє місце серед інших травм, а в деяких країнах – друге, 

поступаючись лише транспортним травмам [51]. Актуальність проблеми 

термічних уражень визначається порівняно високою частотою їх у побуті і на 

виробництві, тяжкістю опікової травми, складністю і тривалістю лікування 

таких хворих, частою інвалідизацією та високою летальністю.  

За глибиною ураження опіки згідно з класифікацією, прийнятою на XXV 

з‟їзді хірургів СРСР в 1961 році, поділяють на поверхневі (І, ІІ, ІІІА ступені) та 

глибокі (ІІІБ та IV ступені).  
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На ХХ з‟їзді хірургів України (вересень 2000 р., м. Тернопіль) були 

запропоновані зміни до класифікації опіків, які наближають її до міжнародної: 

І ступінь – епідермальні опіки (колишні І та ІІ ступені); ІІ ступінь – дермальні 

поверхневі опіки (колишній ІІІ А ступінь); ІІІ ступінь дермальні глибокі 

опіки(колишній ІІІ Б ступінь); IV ступінь – субфасціальні опіки (колишній 

IV ступінь). 

Усі термічні пошкодження за характером впливу первинного афекту на 

організм умовно поділяють на локальні опіки (це близько 2/3 усіх пошкоджень) 

і менш чисельні різноманітні пошкодження, але всі вони супроводжуються 

шоком, інтоксикацією, системною запальною реакцією та синдромами, що є 

складовими сутності опікової хвороби [51; 59]. 

У теперішній час визнано, що опікова хвороба– це симптомокомплекс, 

коли виникають функціональні та морфологічні зміни з боку життєвоважливих 

органів і систем, порушення обмінних і нейрогуморальних процесів, виникає 

опіковий шок [51]. У клінічній картині опікової хвороби виділяють 4 стадії: 

перша стадія – опіковий шок (1 – 3 доба); друга стадія – гостра опікова токсемія 

(3 – 7 доба); третя стадія – опікова септикотоксемія (триває до повного 

відновлення шкіри); четверта стадія – реконвалесценція (від відновлення 

шкіри – до відновлення функцій органів і систем, триває від 1 – 2 місяців до 1 – 

2 років). 

Розглянемо більш детально опіковий шок, як першу стадію опікової 

травми [125]. Ступінь шоку визначається за допомогою індексу тяжкості 

ураження : 1% опіку І – ІІ ступеня вважається рівним одній одиниці, 1% опіку 

ІІІА ступеня – двом одиницям, 1% опіку ІІІБ ступеня – трьом одиницям, 1% 

опіку IV ступеня – 4 одиницям. Якщо у хворого сума балів індексу тяжкості 

ураження дорівнює: від 15 до 30 – це легкий опіковий шок, тривалість – 34 – 36 

год; від 30 – 60 – середній опіковий шок, тривалість – 36 – 48 год; від 61 до 90 – 

тяжкий опіковий шок, тривалість – 48 – 72 год; понад 90 – украй тяжкий 

опіковий шок, тривалість – понад 72 год. Патогенетичні фактори опікового 

шоку: сильний біль; розвиток системної запальної відповіді; збільшення 
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проникності судин і зменшення об‟єму циркулюючої крові; розвиток синдрому 

гіпоперфузії органів і тканин. 

На відміну від інших видів травматичних пошкоджень для опікової травми 

специфічним є те, що при первинному пошкодженні тільки шкіри вторинна 

патологія розвивається майже в усіх внутрішніх органах і системах організму 

[5; 51; 82; 378]. Ступінь вираженості вісцеральної патології детермінованої 

опіковою травмою, залежить від її розмірів та обумовлена [59] індивідуальними 

особливостями хворого (вік, вихідний стан неспецифічної резистентності та 

імунологічної активності, наявність та характер супроводжуючої патології). 

Крім того, морфологічна еволюція опікової рани обумовлює як зміну клінічних 

стадій опікової хвороби, кожна з яких характеризується певними синдромами, 

так і їхню вираженість, стан компенсації, характер ускладнень та наслідки 

опікової хвороби [51]. 

Відомо, що в основі патогенезу опікової хвороби лежить порушення 

метаболічних процесів в осередку травми і в цілісному організмі. Ці порушення 

складаються з больового стресу, специфічного токсиноутворення і 

неспецифічної запальної реакції, які мають багатоступінчастий характер та 

формують головні синдроми і функціональні порушення. Виявлено [204], що 

адренергічна активація і порушення регуляції в результаті больового стресу при 

опіковій травмі реалізується шляхом стандартної реакції гіпоталамус – гіпофіз 

– надниркові залози з посиленням секреції глюко- і мінералкортикоїдів, 

тропних гормонів гіпофіза. Одночасно пригнічується активність гормонів 

щитоподібної залози та інсулярного апарату підшлункової залози [378]. 

Активація симпато-адреналової системи та посилене утворення АКТГ 

обумовлюють вазоконстрикцію, розлад зовнішнього дихання, ішемію органів (у 

першу чергу нирок) крім того, фазні зміні глюкокортикоїдної функції 

пов‟язаніз посиленням катаболічних реакцій. Провідним чинником опікової 

хвороби є специфічне токсиноутворення, яке обумовлене утворенням або 

звільненням «опікових» токсинів при термічному пошкоджені шкіри. У 

теперішній час доведено існування чотирьох токсичних субстанції [23; 82]. Так, 



17 

із опікової шкіри тварин і сироватки крові опечених були одержані протеїни з 

високою молекулярною масою, котрі володіють кардіотропними властивостями 

і тропністю до тканин легень. Механізм пошкоджуючої дії специфічних 

опікових токсинів [378] проявляється у вибірковому ураженні клітинних, 

мітохондріальних та лізосомальних мембран, у результаті чого посилюється 

генералізована катаболічна реакція, порушуються окислювальні процеси, які на 

фоні пригнічення анаболічних процесів, пониження скорочувальної здатності 

міокарда та порушення мікроциркуляції обумовлюють стан гіперметаболізму та 

пригнічення синтезу імуноглобулінів, котрі призводять до суттєвих змін 

імунокомпетентних систем [45]. 

Визначено [466], що гіперметаболізм як інтегрований синдром опікової 

хвороби полягає в наростаючій генералізованій катаболічній реакції, яка 

реалізується шляхом протеолізу, ліполізу, глікогенолізу і активується 

тканинними і бактеріальними субстанціями, гормонами, медіаторами запальної 

реакції, продуктами спотвореного обміну. Він підвищує енергетичні запити 

організму і швидко виснажує його запаси. 

 Достовірно відомо що, місцевийпроцес є сигналом для включення в 

запальну реакцію різних систем організму [58; 251; 295; 296; 312; 361; 395]. 

Переконливі наукові факти свідчать, щомісцева запальна реакція в 

осередку опіку і прояви репаративної регенерації поєднані як нерозривні 

компоненти цілісної тканинної реакції на пошкодження. Вона являє собою 

єдину динамічну саморегулюючу систему і відтворює кінетику 

функціональних, клітинно опосередкованих реакцій, що складають сутність 

ранового процесу і визначають його фазовий перебіг [243]. 

Наявність в опіковій рані некротичних тканин слугує пусковим фактором 

синдрому системної запальної відповіді [205; 389]. Із факторів, які 

забезпечують зв‟язок місцевих та загальних змін при запаленні, найбільше 

значення мають реактанти гострої фази. Ці речовини (С-реактивний білок, 

інтерлейкін-1, а - 1- глікопротеїд, трансферин), які неспецифічні для запалення і 

з‟являються при кожній травмі. Більшість реактантів синтезуються 
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макрофагами та визначають неспецифічну відповідь організму, якa створює 

умови для розвитку місцевої запальної реакції, та забезпечує включення в 

процес інших систем. Розповсюдженість опіку та його глибина мають прямий 

вплив на взаємозв‟язок місцевих та загальних змін при запаленні. 

При площі глибокого опіку до 20% поверхні тіла місцеві зміни та загальна 

реакція стають компенсованими, а при збільшенні масштабів травми розвиток 

запальної відповіді співпадає з низкою порушень гомеостазу, викликаних як 

продуктами травмування тканин і медіаторами запалення, так і больовим та 

емоційним стресом [84]. У запальній реакції взаємодіють нейтрофільні 

гранулоцити, макрофаги, лімфоїдні клітини, які виділяють біологічні речовини: 

автокіни, монокіни, лімфокіни, нейропептиди, полярини – пептиди з 

імунорегуляторними властивостями [194; 236; 457]. Ця взаємодія відбувається 

шляхом включення до запальної реакції не тільки системи мікроциркуляції, а й 

імунної, ендокринної та нервової систем. Однак, розпочавшись як місцева 

реакція, запалення залучає всі інтегруючі і регулюючі системи організму. 

Системна запальна реакція частіш за все призводить до одужання потерпілого, 

але іноді, при активізації і приєднанні бактеріальної інфекції, може перебігати 

як сепсис і завершитися смертю. 

З‟ясовано, що, інфекційні ускладнення [59; 205] при опіковій хворобі 

розвиваються при поєднанні трьох патогенетичних факторів: а)інфекційно-

запального ранового процесу; б) імунологічної перебудови організму; 

в) системної запальної реакції у відповідь, або синдрому системної запальної 

відповіді. 

Визначено, що інфекційно-запальний рановий процес характеризується 

розвитком у рані запалення і росту мікрофлори [59]. В залежності від періоду 

опікової хвороби, глибини і локалізації ушкодження змінюється характер 

мікрофлори в рані [205; 389]. У першу добу переважає кокова флора, яка при 

пізній токсемії і септикотоксемії заміщується грамнегативною флорою. 

Шкірний покрив має певний рівень опору мікробної інвазії, границя якої 

складає 10
5
-10

6
 мікробних тіл в одному грамі тканини з рани. Тканинна 
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резистентність, що обумовлена функціональним станом макрофагів, їхньою 

кількістю в шкірі та іншими факторами, стає неспроможною за такого 

обсіменіння рани, і мікробні клітини вільно проходять через гематотканинні 

бар‟єри. Також встановлено, що при поверхневих ушкодженнях мікрофлора 

ран представлена коками; при поверхневих дермальних опіках (ІІІА ст.) мають 

місце асоціації коків із паличкою синьо-зеленого гною, найпростішими; при 

глибоких або розповсюджених опіках (більше 40-45%) із ран висівається 

переважно грамнегативна флора. 

Із 4 – 5-ї доби [5] у рані розвивається клітинно-опосередкована реакція 

позасудинної фази запалення, при якій в рану з судини мігрують клітинні 

елементи фагоцитарного типу (нейтрофільні лейкоцити, моноцити), які 

перетворюються в тканині в макрофаги. Ефективність цієї реакції (формування 

демаркаційного валу) визначається ще в період опікового шоку і залежить від 

масштабів травми, терміну початку і якості лікування. При опіках площею 

менше 30% умови формування повноцінного лейкоцитарного валу сприятливі, 

при більших масштабах настає дезінтеграція захисних функцій, прорив 

мікроорганізмами через цей бар‟єр із наступним формуванням 2-3 валів за 

рахунок більш глибоких судин ранової зони, з утворенням вторинних-

третинних некрозів. 

Причинами неповноцінної демаркації є як тканинні фактори, так і 

незадовільний стан загальної резистентності організму [378]. До найбільш 

вагомих тканинних факторів відносять реакцію дегрануляції мастоцитів, що 

знижує тканинну резистентність [343; 344; 424]. Факторами, що негативно 

впливають на загальну резистентність організму, слугують: важкий перебіг 

опікового шоку; термічне та метаболічне пошкодження клітинних елементів 

крові; погано лікований опіковий шок (коли довготривале порушення 

мікроциркуляції не забезпечує перерозподільних реакцій і доставку макрофагів 

у зону пошкодження); умови відповідних реакцій мобілізації клітин із депо; 

зміни функціональних властивостей клітин під впливом інтоксикації й 



20 

термічного пошкодження (коли знижується спрямованість руху активних форм, 

їхня чутливість до хемотоксичних факторів, медіаторів запалення). 

Наукові спостереження свідчать, що імунологічна перебудова [378] 

організму опечених характеризується наростаючою сенсибілізацією 

мікробними і тканинними антигенами з включенням Т-опосередкованої і Т-

незалежної імунної відповіді. При опіковій хворобі в ході її закономірного 

розвитку формується вторинний імунодефіцитний стан, для якого характерне 

зниження відносного та абсолютного складу Т-лімфоцитів до 5-15 %; 

гіперпродукція антитіл IgM із низькою аффінністю до антигенів, яка перевищує 

норму в 5-6 разів; зниження утворення антитоксичних IgM на 50-60 %, 

порівняно з нормою.  

Сьогодні відомо, що клінічно неможливо диференціювати патологічний 

стан, обумовлений системною інфекцією, та зміни, викликані продуктами 

розпаду тканин [6; 71]. Виявилось, що більша маса мертвих, пошкоджених 

тканин при панкреонекрозі, політравмі, опіках можуть замінювати бактерії в 

якості пускового фактора синдрому системної запальної відповіді. Визнано 

також факт, що організм продукує речовини, які викликають синдром 

системної запальної відповіді та обумовлюють симптокомплекс його проявів, 

напрямок розвитку, наслідок.  

З‟ясовано, що масивна термічна деструкція тканин, особливо в поєднанні з 

грамнегативною флорою супроводжується розповсюдженою генералізованою 

активацією мононуклеарів (макрофагів). Відповідною реакцією є звільнення і 

масивного надходження в кровообіг цитокінів [428]. Найбільш важливе 

значення має фактор некрозу пухлин (TNF) як перший проксимальний 

медіатор, що запускає цитокіновий каскад. TNF стимулює виділення 

інтерлейкінів (IL-1, IL-6, IL-8), простагландинів, вільних радикалів кисню, 

окису азоту (NO), лейкотриєнів, тромбоксана2, кожен з яких є важливим 

фактором на своїй ділянці каскаду. 

Останні дані свідчать, що медіаторний процес [123] визначає 

спрямованість і клінічну картину розвитку сепсису при опіковій хворобі, 
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формуючи фазу дії ендотоксину (тканинних антигенів), фазу активації, 

медіаторну фазу, фазу імунопараліча і кінцеву фазу. Як при сепсисі будь-якої 

етіології, при опіковій хворобі має місце критичний розвиток подій зі 

зменшенням системного опору і падінням системного артеріального тиску, 

навіть, при збільшенні серцевого викиду, із пригніченням функції міокарда, 

метаболічними порушеннями (лактоцидозом, гіпоксією тканин, міокарда, 

генералізацією протеолізу), із проходженням патофізіологічних фаз сепсису: 

артеріальна гіпотензія – септичний шок – синдром поліорганної недостатності. 

У теперішній час науково обґрунтовано, що опіковий сепсис [419] не є 

наслідком прямої дії мікроорганізмів, а пов'язаний зі змінами в імунній 

системі – від стану гіперзапалення до стану імунодефіциту. 

Синдром поліорганної недостатності, як відомо [63; 123], 

включає:1) респіраторний дистрес – синдром дорослих; 2) гостру недостатність 

нирок; 3) гостру недостатність печінки; 4) ДВЗ – синдром; 5) порушення 

функції ЦНС. Летальність при поліорганній недостатності на фоні опікової 

хвороби сягає 90 %.  

 Важливе значення [123] у патогенезі сепсису і синдрому поліорганної 

недостатності мають легені як орган, функція якого декомпенсується дуже 

рано. Легені є першим «фільтром», в якому осідають активовані клітини 

«нейтрофільного респіраторного вибуху» (цитокіни, токсини, тканинний та 

клітинний детрит, мікрофлора). Не менш важливу роль відіграє асоційована зі 

слизовою оболонкою тонкої кишки лімфоїдна тканина, яка бере участь у 

синдромі системної запальної відповіді шляхом місцевої активації клітин 

імунної системи, утворення медіаторів, цитокінів. При певних обставинах 

(порушення мікроциркуляції, гіпоксія) мікрофлора з шлунково-кишкового 

тракту потрапляє в портальний, потім у системний кровообіг [156]. 

 Такий патогенез змін гомеостазу і перебігу ранового процесу визначають 

клінічні прояви опікової хвороби. Перебіг його поділяють [51] на чотири 

клінічних періоди: опіковий шок (тривалістю 24-72 год); гостра опікова 

токсемія (триває 8-15 діб практично для очищення опікових ран від 
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некротичних тканин); септикотоксемія (тривалість цього періоду визначається 

початковою важкістю травми, характером і важкістю виникаючих ускладнень, 

найбільш загрозливими з яких є сепсис і опікове виснаження); період 

реконвалесценції (починається з моменту повного завершення відновлення 

втраченого покриву шкіри і триває в середньому 3-5 років, а в дітей – до 

завершення росту скелета). 

 Опіковий шок є по суті [4; 52; 88] різновидом гіповолемічного шоку, що 

виник унаслідок масивної втрати плазми крові через опікову рану та 

розвивається, як правило, при певних масштабах пошкоджень. У дорослих шок 

виникає при поверхневих опіках на площі 15-20 %, при глибоких– 10-15 %. У 

людей похилого віку і дітей можливий розвиток опікового шоку при менших 

масштабах травми. 

 У патогенезі шоку [125] провідну роль відіграють компенсаторні реакції 

на гіповолемію, які забезпечують централізацію кровообігу для підтримки 

потрібного кровообігу в головному мозку і серці за рахунок інших органів 

(печінка, нирки, периферійні тканини). У стадії компенсації опікового шоку 

гіповолемія нівелюється шляхом гемодилюції за рахунок надходження в 

судинне русло рідини з позасудинного сектора. У подальшому, на фоні 

виникаючої при централізації кровообігу гіпоксії, ліквідується спазм 

прекапілярних сфінктерів, розширяються об‟ємні мікросудини (до 50-70 % 

сумарного об‟єму). Це обумовлює невідповідність об‟єму циркулюючої крові 

ємкості судинного русла, що при подальшій некомпенсованій втраті плазми (до 

50 % і більше) призводить до послаблення тонусу артеріол, розширення венул і 

капілярів, сповільнення кровообігу, агрегації формених елементів крові, 

збільшення її в‟язкості, прижиттєвомго утворення мікротромбів – ДВЗ-

синдрому. Клінічно стан хворого швидко погіршується за рахунок 

неконтрольованого падіння артеріального тиску, зменшення об‟єму 

циркулюючої крові, зниження всіх показників механічної роботи серця, 

зниження центрального венозного тиску до від‟ємних величин, анурії. При 

відсутності патогенетичного лікування швидко розвивається декомпенсація і 
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настає незворотний стан. Основу патофізіологічних порушень при опіковому 

шоці складає дисциркуляторний синдром, який порушує формування 

повноцінних перерозподільних лейкоцитарних реакцій у парабіотичній зоні. 

Він сприяє первинному заглибленню опікових ран, уповільнює та пригнічує 

формування захисних реакцій в рані. Зміни проникності аеро- і 

ентерогематичних бар‟єрів обумовлює транслокацію умовнопатогенної флори в 

кровоносне русло з розвитком раннього сепсиса. 

На 2-4-у добу після опіку [321; 458] при відновлені мікроциркуляції, 

центральної та периферичної гемодинаміки змінюється вектор 

транскапілярного транспорту в напрямку всмоктування рідини, білка, токсинів і 

метаболітів із рани і навколоранової зони в судинне русло, формується синдром 

ендогенної інтоксикації, складаючи суть періода гострої опікової токсемії. 

Найбільш виразними клінічними проявами гострої опікової токсемії є: 

порушення функції ЦНС (від легкої неадекватної поведінки до виражених 

психозів); патологічні зміни серцево-судинної системи і мікроциркуляції 

(тахікардія, токсичні міокардіти, гостра судинна недостатність); порушення 

функції дихання (тахіпное до 30-40 екс за 1 хв); гіпертермія, лихоманка, 

поліурія; зміни секреторної, кислотоутворюючої і евакуаторної функції шлунка, 

токсичні парези в тонкій та товстій кишках, дисбактеріоз, утворення гострих 

«стресових» виразок шлунково-кишкового тракту; швидка втрата маси тіла; 

порушення водно – електролітного балансу з утворенням різних форм 

дисгідрій. У лабораторній інформації переважає лейкоцитоз з зсувом формули 

вліво до юних форм, поява токсигенної зернистості лейкоцитів, лімфопенія, 

анемія, підвищення концентрації молекул середньої маси в сироватці крові [48; 

49]. 

До кінця першого тижня захворювання [51] суттєву роль починають 

відігравати токсини мікробного походження (стафілокок, синьогнійна паличка, 

протей, кишкова паличка). Розвивається депресія імунної системи у вигляді, 

зниження функціональної активності фагоцитів, абсолютного і відносного 

вмісту Т- та В- лімфоцитів, Т- активних лімфоцитів і хелперно-супресорного 
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коефіцієнта; не забезпечується і гуморальна ділянка імунітету внаслідок 

пониження комплементу, фібронектину, а2-макроглобуліна, імуноглобулінів 

всіх класів. Нестійкість тканинних, аерогематичних і ентерогематичних 

бар‟єрів сприяє розвитку бактеріємій, ранніх інфекційних ускладнень і сепсису.  

 Аналіз наукової літератури свідчить, що на сьогодні складні та 

різноманітні зміни внутрішніх органів умовно поділяють на патологію, котра 

має патогенетичний зв'язок з опіковою травмою, і зміни, які не мають цього 

зв‟язку [378]. Хронічні супутні захворювання в осіб з опіковою хворобою, як 

правило, загострюються, декомпенсуються в осіб літнього віку і нерідко стають 

причиною летального наслідку. 

Незважаючи на те, що в останні роки проводилося поглиблене вивчення 

розвитку і перебігу опікової хвороби, учені єдиної теорії патогенезу поки ще не 

розробили [393]. Однак не підлягає сумніву те, що пусковим механізмом 

розвитку патологічних реакцій в організмі у відповідь на термічну травму є 

різноманітні морфологічні та функціональні зміни у вогнищі опікової рани [51; 

164; 303; 419]. У зв‟язку з тим, що в рані виникає значний некроз і розвивається 

запальна реакція, тут утворюються і накопичуються у великій кількості 

продукти розпаду тканин та біологічно активні речовини різної молекулярної 

маси, які відіграють роль автотоксинів і є первинною ланкою у виникненні 

опікової інтоксикації [51]. 

Визнано, що опікова септикотоксемія обумовлюється нагноєнням і 

відторгненням некротичних тканин [5; 45]. Після очищення ран і розвитку 

грануляційної тканини зберігається значна втрата білка через рану, 

інтоксикація через нагноєння і посилення ролі ранової мікрофлори[205]. 

У цей період починають активізуватися захисні механізми шляхом 

формування захисного валу (грануляційної тканини), з‟являються і 

накопичуються в крові специфічні антитіла, відбувається активізації 

фагоцитозу. Кардинальною метою лікування в даний період, який триває 4-

6 тиж, є оперативне відновлення втраченого шкірного покриву шляхом 

автодермопластики на фоні дієвої інтенсивної терапії. Клінічний стан [243] 
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опікових хворих залишається тяжким, масштаби пошкоджень визначають 

ступінь компенсації гомеостазу, неспецифічної резистентності та імунологічної 

реактивності і обумовлюють вірогідність розвитку різноманітних, нерідко 

фатальних, ускладнень (гострі виразкові пошкодження шлунково-кишкового 

тракту з можливими перфораціями і кровотечами; виснаження, сепсис, гнійне 

пошкодження органів з формуванням їхньої недостатності, синдром системної 

запальної відповіді). У клінічній симптоматиці переважають гнійно-

резорбтивна лихоманка, апатія, в‟ялість, втрата маси тіла, порушення сну, 

функції травлення, швидко наростають анемія і гіпопротеїнемія, формується 

основа автоімунних ускладнень (лізис пересадженої шкіри, неприживання 

трансплантатів). 

Потреба своєчасного застосування інфузії дезінтоксикаційних розчинів для 

лікування опікової хвороби [29; 41; 51; 66; 183] пов‟язана з тим, що 

автоінтоксикація, головним чином гістогенного походження починається вже з 

перших годин після опіку і супроводжує всі стадії опікової хвороби. 

Етіопатогенетичні механізми її поки що остаточно не вивчені, але вважається, 

що опікова токсемія зумовлена накопиченням в організмі опечених низько-, 

середньо- та високомолекулярних сполук ендогенного походження, які мають 

токсичну дію [107]. 

На даний час визнано [51; 296], що виділені з ділянки термічного ураження 

високомолекулярні продукти денатурації тканинних і сироваткових білків 

діють як специфічні опікові токсини. Проте існує обґрунтована точка зору [312; 

378], що автотоксинами є неспецифічні фактори, до яких, зокрема відносять 

продукти протеолізу, що утворюються в надмірній кількості в результаті 

активації основних протеолітичних систем організму: згортальної, 

фібринолітичної систем, тканинних протеаз. 

Встановлено, що значне місце в утворенні токсичних речовин належить 

активації лізосомальних гідролітичних ферментів[116; 312]. Це пов‟язують 

[312] із руйнуванням під впливом термічного фактора мембранних структур 

клітин пошкоджених тканин і крові в ділянці опікової травми, а згодом (у міру 
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розвитку генералізованої запальної відповіді) у всіх внутрішніх органах. У 

результаті відбувається вихід ферментів лізосом у цитоплазму, міжклітинний 

простір і системну циркуляцію; виникає посилений розпад білків і підвищення 

вмісту в тканинах і крові сечовини, сечової кислоти, креатиніну. 

Дані літератури свідчать також і про те, що в стадії опікового шоку в 

системний кровообіг викидається велика кількість катехоламінів, які різко 

активують перекисне окислення ліпідів [204; 295; 361; 395]. При цьому в 

надмірній кількості утворюються гідроперекиси ліпідів і вільні радикали, які, у 

свою чергу, активно взаємодіють з основним субстратом автоокислення – 

ліпідами бішару клітинних мембран [168]. Деструкція мембранних систем 

клітин у стадії гострої опікової токсемії призводить до значних порушень 

структури і функції органів у наступних стадіях опікової хвороби [378]. 

З‟ясовано, що період реконвалесценції [142; 169] починається після 

відновлення шкірного покриву. Це самий довготривалий період опікової 

хвороби, який характеризується станом субкомпенсації діяльності внутрішніх 

органів, що триває після тяжкої опікової хвороби 2-5 років. Деякі хворі 

помирають у даний період від післяопікових нефрозонефритів, гепатитів, 

амілоїдозу нирок і печінки. 

У цілому викладені сучасні дані про травматизм, патогенез, клінічний 

перебіг і наслідки опікової хвороби свідчать про соціальну та економічну 

значимість даного виду травми для будь-якої держави. Медичні аспекти 

проблеми віддзеркалюють виняткову складність цього контингенту 

постраждалих; поліорганну спрямованість патології; довготривалість гострих 

періодів опікової хвороби (із необхідністю багатокомпонентної інтенсивної 

терапії); специфічні наслідки травми, які потребують різнобічної довготривалої 

терапії.  

 У сучасних умовах програма лікування хворих з опіковим шоком 

включає велику кількість препаратів інфузійної терапії [51; 52]. Визнано [4; 29; 

41; 66; 183], що для ефективного лікування опікового шоку потрібне якомога 

швидше відновлення об‟єму циркулюючої крові, яке дає змогу стабілізувати 
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гемодинаміку, відновити перфузію тканин і поліпшити їхню оксигенацію. 

Зазначено [66; 311; 378; 393; 419], що в процесі лікування треба боротися зі 

зростанням проникності капілярів для зменшення перерозподілу рідини в 

секторах, покращити умови функціонування органів, зменшити втрату білків та 

коригувати порушення кислотно-лужного стану. 

 Загальний контекст проаналізованих даних літератури свідчить, що 

сучасна медицина володіє арсеналом інфузійних розчинів, своєчасне введення 

яких поліпшує перебіг опікової хвороби. Однак вибір і успішне застосування 

різноманітних інфузійних розчинів передбачає чітке розуміння основних 

принципів їхніх індивідуальних впливів на стан деструкції та репарації клітин 

функціонально різних органів, який визначає послідовні фази розвитку опікової 

хвороби та одужання від неї [57; 66]. Основні причини більшості проблем у 

сфері інфузійної терапії опікової хвороби пов‟язані саме з невизначеністю 

загальної оцінки ефективності певного препарату, із необхідністю аналізу 

ситуації для вибору оптимального різновиду розчину і визначення тактики його 

застосування, спрямованої на поліпшення стану опеченого [125; 143]. Зазначене 

потребує різнобічної багатоаспектної оцінки певних новостворених інфузійних 

розчинів, порівняння їхньої дії з дією вже відомих (широко і давно 

впроваджених) розчинів, їхнього важливого і одночасно складного впливу на 

процеси поновлення структури та функцій внутрішніх органів за умов 

лікування опікової хвороби. 

На фармацевтичному ринку України є багато сучасних кровозамінників та 

перфузійних розчинів, які застосовуються в інтенсивній терапії [143], та в 

багатьох інших галузях медичної науки [41; 62]. У той же час визнається [143] 

потреба створення нових засобів дезінтоксикаційної, реологічної, енергетичної, 

протишокової дії, які б мали стати потужним терапевтичним інструментом у 

патогенетичному лікуванні більшості відомих захворювань. До таких 

препаратів, зокрема, наледить новий гіперосмолярний розчин «Лактопротеїн з 

сорбітолом» (фірмова назва «Лактопротеїн-С»), який серійно випускається 
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Київським ЗАТ «Біофарма» (Сертифікат про державну реєстрацію МОЗ 

України №464/09-300200000 від 12.03.2009 р.) 

 Лактопротеїн з сорбітолом – білково-сольовий препарат, який містить 

донорський альбумін – 5%, а також багатоатомний спирт сорбітол – 6%, натрію 

лактат 0,0075%, натрію гідрокарбонат – 0,01%. Іонний склад препарату: Na
+
 - 

343,5 ммоль/л, К
+
 - 1,0 ммоль/л, Са

++
-0,9 ммоль/л, Cl

-
 - 139,7 ммоль/л, НСО3

-
 - 

1,2 ммоль/л, СН3СН(ОН)СОО
-
 - 187,4 ммоль/л. Осмолярність препарату – 1020 

мосмоль/л. Лактопротеїн з сорбітолом показаний до застосування як засіб 

корекції кислотно-лужного стану і гіпопротеїнемії, поліпшення 

мікроциркуляції, зменшення інтоксикації, покращення гемодинаміки при 

травматичному, операційному, гемолітичному та опіковому шоку, при опіковій 

хворобі; у післяопераційному періоді після порожнинних операцій; при 

гіпопротеїнемії різноманітного походження, хронічних гепатитах, при різних 

інфекційних захворюваннях [51; 60; 62; 98; 101]. 

 Лактопротеїн з сорбітолом [51; 62; 156; 211] швидко підвищує 

артеріальний тиск і сприяє утриманню рідини в кров‟яному руслі. Володіє 

протишоковою і дезінтоксикаційною дією, сприяє нейтралізації метаболічного 

ацидозу, при повторних переливаннях призводить до нормалізації білкового 

обміну.  

Основними фармакологічно активними речовинами лактопротеїну з 

сорбітолом є альбумін, сорбітол та натрію лактат [60; 98]. Альбумін – 

плазмозамінний засіб; поновлює дефіцит та підвищує резерви білкового 

живлення. Має високу онкотичну активність та підтримує онкотичний тиск 

крові, що визначає його гемодинамічні властивості. Сприяє утриманню рідини 

в кровоносному руслі. Сорбітол – шестиатомний спирт, який при 

внутрішньовенному введенні швидко включається в загальний метаболізм: 80-

90% його утилізується в печінці і накопичується у вигляді глікогену, 5% 

відкладається в тканинах мозку, серцевому м‟язі і скелетній мускулатурі, 6-

12% - виділяється з сечею. У печінці сорбітол спочатку перетворюється на 

фруктозу, яка в подальшому перетворюється на глікоген. Частина сорбітолу 
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використовується організмом для термінових енергетичних потреб, інша 

відкладається як запас у вигляді глікогену. Ізотонічний розчин сорбітолу має 

дезагрегатну дію і таким чином покращує мікроциркуляцію і перфузію тканин. 

Натрію лактат належить [60; 101] до залужнюючих засобів сповільненої дії. 

При введенні в судинне русло натрію лактат вивільняє натрій, СО2H2O, які 

утворюють бікарбонат натрію і тим самим збільшують лужний резерв крові. 

Корекція метаболічного ацидозу за допомогою натрію лактату відбувається 

повільніше (по мірі включення натрію лактата в обмін речовин), та не викликає 

різких коливань рН. Дія натрію лактату проявляється через 20-30 хв. після 

введення. Активною вважається тільки одна половина введеного лактату 

(ізомер L), друга половина (ізомер D) не метаболізується і виводиться з сечею. 

Новим перспективним колоїдно-гіперосмолярним розчином для інфузійної 

терапії є також колоїдний розчин на основі гідроксиетильованого крохмалю 

HAES-LX-5%, дослідження впливу якого на організм піддослідних тварин ще 

тільки розпочалося [17; 68; 111; 155; 156].  

Колоїдно-гіперосмолярний HAES-LX-5%, розроблений в ДУ «Інститут 

патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (м. Львів). 

Препарат містить в якості колоїдної основи полі (0-2-гідроксиетил) крохмалю 

(середня молекулярна масаа 130000 Дальтон, ступінь молекулярного заміщення 

0,4) – 5%, а також багатоатомний спирт ксилітол – 5%, залужнювальний 

компонент натрію лактат – 1,5%, натрію хлорид – 0,8%, калію хлорид – 0,03%, 

кальцію хлорид – 0,02%, магнію хлорид – 0,01%. Іонний склад препарату: Na
+ 

- 

270,7 ммоль/л, K
+ 

- 4,0 ммоль/л, Ca
++

 - 1,8 ммоль/л, Mg
++

 - 1,1 ммоль/л, Cl
-
 - 

146,6 ммоль/л, CH3CH(OH)COO
- 

133,8 ммоль/л. Теоретична осмолярність 

препарату – 890 ммоль/л [101]. 

Проведені розробниками препарату HAES-LX-5% доклінічні дослідження 

з вивчення нешкідливості свідчать, що середньосмертельна доза LD50 при 

доочеревинному введенні білим мишам та білим щурам є більшою за 180 мл/кг 

маси тіла і лімітується об‟ємом введеної рідини. Розрахункова максимальна 

терапевтична доза складає 18-20 мл/кг маси тіла людини. Розрахункова середня 
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терапевтична доза становить 10 мл/кг маси тіла. Експериментальні данні 

вивчення впливу інфузійного розчину HAES-LX-5% на стан організму кролів 

підтвердили, що препарат у дозі 10 мл/кг маси тіла при щоденному введенні 

протягом 30 діб не має кумулятивного токсичного ефекту. Крім того, в 

експерименті на кролях на моделі токсичного гепатиту, викликаного 

підшкірними ін‟єкціями чотирихлористого вуглецю, препарат HAES-LX-5% у 

дозі 10 мл/кг маси тіла виявив значні дезінтоксикаційні властивості (НДР 

Інституту патології крові та трансфузійної медицини НАМН України 

«Створити нові комплексні колоїдні кровозамінники поліфункціональної дії та 

розчини для ресуспендування еритроцитів (лабораторно-експериментальне 

обґрунтування їх застосування в трансфузіології)» 2007-2009 рр., № 

держреєстрації 0107u001132). 

З огляду на зазначену вище актуальність новостворення гіперосмолярних 

інфузійних препаратів та потребу вивчення проявів їхньої дії було заплановано 

спільну науково-дослідну роботу «Експериментальне обґрунтування 

ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у 

тварин». Фрагментом цієї НДР стало наше дисертаційне дослідження 

протекторної та репараційної ефективності впливу інфузії комплексного 

колоїдного препарату HAES-LX-5% в порівнянні з лактопротеїном з сорбітолом 

таз 0,9 % розчином NaCl на структуру тимуса щура при експериментальній 

опіковій хворобі. 

До викладеного вище варто додати, що в теперішній час визнається [45] 

властивість опікової травми викликати ендотоксичний шок. Ще Г. Сельє в своїй 

роботі про адаптаційний синдром довів, що при стресі найбільш суттєві зсуви в 

системах, які регулюють гомеостаз організму, виникають зі сторони гіпофіза, 

надниркових залоз і тимуса [119]. Останні два десятиріччя проблеми стресу 

якого завгодно ґенезу викликають прискіпливу увагу імунологів [158; 162]. Це 

пов‟язано з нещодавно доведеним фактом тісного взаємозв‟язку імунної, 

нервової та ендокринної систем, сутність якого ми детально розглянемо в 

наступному підрозділі «Огляду літератури». Встановлення структурної та 
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функціональної подібності рецепторів нейроендокринної та імунної систем 

[80;365] дозволило припустити існування загальних факторів, дестабілізуючих 

функції однієї з цих систем, що можуть призвести до міжсистемної 

дисрегуляції та порушення гомеостазу. Аналіз літератури свідчить, що з 

відомої стресорної тріади Сельє «гіпофіз – надниркові залози – тимус» при 

опіковому шоку найменше вивчені структурні та функціональні зміни тимуса. 

Між тим порушення функцій тимуса при опіковій травмі в теперішній час не 

викликає сумнівів [203; 290], у зв‟язку з чим вивчаються терапевтичні 

можливості замісної імунокорекції опікового шоку препаратами тимуса [86]. 

 З‟ясовано, що термічний опік запускає в ураженому організмі ланцюг 

реакцій імунної системи, які призводять до складних імуномодуляційних змін 

[122; 203; 233]. Встановлено, що лімфодеструктивна, лімфодегенеративна і 

лімфопроліферативна дія стресу, який виникає в організмі при термічній 

травмі, здатна змінити імунний гомеостаз та призвести до довготривалого 

порушення імунної відповіді [208; 210; 242; 266; 333; 368; 402; 436; 456]. 

У теперішній час вводиться поняття метаболічного імунодефіциту як 

одного з проявів ендогенної інтоксикації. У даному випадку ендотоксини 

порушують регуляцію клітинного циклу імунопоезу– макрофагів і лімфоцитів, 

авторегуляцію імунної відповіді, відбувається пряме ушкодження клітинних 

структур та їхнього метаболізму [378]. Вищеописані механізми розвиваються 

при площі ураження більше 10-15 % із розвитком комплексу патологічних 

ланок розвитку SIRS, що призводить до важких наслідків – летальність при 

гострій токсемії складає 40-55 %, а при наступній септикотоксемії – 45-65 %, 

що вказує на суттєвість саме імунного чинника для розвитку опікової хвороби. 

Сама опікова хвороба розглядається деякими дослідниками як 

імунодефіцитне захворювання. що має раннє та тривале ушкодження всіх ланок 

імунної системи (Т- і В-ланки, неспецифічна резистентність) із паралельним 

дефіцитом пластичних та енергетичних запасів організму [88]. Незважаючи на 

досить суттєвий поліорганний вплив та широкий спектр пошкоджуючих 

елементів: ушкодження шкіри (і утворення воріт для інфекції), стрес під час 
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травми, автотоксини обпечених тканин та медикаментозний імунодепресивний 

вплив (антибіотики, наркотичні анальгетики, терапія глюкокортикоїдами), 

основною мішенню цих факторів є імунна система та тимус зокрема [42; 43].  

Саме основна роль ураження імунної системи й, окремо, тимуса 

(встановлена як експериментально так і при клінічних дослідженнях) 

призводить до комплексного імунодефіциту, хоча більшість дослідників 

указують на основну роль пригнічення саме Т-клітинного імунітету, тобто 

тимусзалежних клітин [72; 466]. Даний імунодефіцит [205; 389] призводить до 

розвитку місцевих і загальних інфекційних ускладнень, що практично в 100 % 

випадків ускладнюють перебіг опікової хвороби, і є надзвичайно важкими та 

суттєво погіршують прогноз цього захворювання. 

У цілому розвиток ураження тимуса на фоні опікової хвороби відбувається 

у відповідності до чотирьох стадій, які загальноприйняті для даної патології. 

Опіковий шок, як вже зазначалося вище, триває від 1 до 3 діб після травми. У 

тимусі в даний період описується пошкодження клітин шляхом апоптозу та 

некрозу [48]. Експериментально доведено, що саме на першу добу на фоні 18 % 

опікового ураження відбувається повне гальмування S фази клітинного циклу в 

тварин різного віку та різних генетичних ліній, що, на думку дослідників, 

указує на стресове гальмування проліферації тимоцитів (як загального 

пошкоджувального механізму в ранню стадію опікової хвороби), а також 

свідчить, що диференціюючі регулювання клітинного циклу може відігравати 

вирішальну роль у розвитку фенотипових змін в органах імунної системи після 

опікової травми [378]. 

У подальшому припинення утворення тимоцитів призводить до розвитку 

Т-клітинного імунодефіциту. При клінічних дослідженнях [86], зафіксовано 

розвиток Т-клітинного імунодефіциту зі зниженням загальної кількості Т-

лімфоцитів (CD3) субпопуляцій CD8, та зниження імунорегуляторного індексу 

(CD4/CD8), у порівнянні з групою практично здорових осіб. Варто, однак 

відмітити, що в даному випадку проводилося дослідження осіб з площею опіку 

близько 50 %. У дослідженні зафіксоване поступове й досить значне 
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пригнічення всіх ланок імунореактивності упродовж перших п‟яти діб опікової 

хвороби. 

Водночас дослідниками встановлено підвищення рівня фактору некрозу 

пухлини TNF-α, що, за сучасними даними [224], і спричиняє ушкодження 

клітин тимуса (найбільшої концентрації цей цитокін досягає на 1-у добу 

опікової хвороби). Саме в цей період зафіксовано найбільш виражену 

інволюцію тимуса, що супроводжується зниженням кількості тимоцитів. 

Вважається, що вторинний імунодефіцит може бути підсилений при 

опіковій хворобі підвищеним синтезом глюкокортикостероїдів, що порушує 

диференціювання Т-лімфоцитів та викликає акцидентальне виснаження та 

зниження концентрації гуморальних факторів тимуса. Апоптоз клітин тимуса і 

лімфоцитів CD4+ CD8+ зафіксовано різними методами (ДНК-цитометрія, 

електрофорез ДНК). Морфологічно це проявляється зниженням маси тимуса з 

паралельним зростанням рівня кортикостерону. Доведено, що в ранні терміни 

опіку (3 та 24 години) відбувається активація каспази-3 у клітинах тимуса 

кортикостероїдами, а FasL у даному випадку не є задіяним [272]. Результати 

цього дослідження вказуть на основну ушкоджуючу роль саме 

кортикостероїдів, які викликають акцидентальну інволюцію тимуса. При 

подальшому вивченні молекулярних механізмів індукції апоптозу в тимоцитах 

встановлено наявність субстанції 11β-HSD1, що підвищує їхню чутливість до 

індукції апоптозу глюкокортикоїдами [238]. Ці ж дослідники виявили, що на 

фоні опікової хвороби на 500 % збільшується рівень вільного кортикостерону 

на 2-у добу після опіку, що корелювало з суттєвим зниженням кількості клітин 

тимуса (на 50 %), за рахунок переважно клітин із рецепторами до 

глюкокортикоїдів [436]. 

Серед Т-лімфоцитів найбільш чутливою, за даними дослідників, є 

субпопуляція CD4+ клітин, що проявлялося підвищеною кількістю клітин з 

ознаками активації апоптозу навіть на 10-у добу після опіку [436] і було 

характерно лише для даної групи клітин. Встановлено, що активація апоптозу 

тимоцитів може бути пов‟язана з трансформуючим фактором росту – бета 
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(TGF-бета), що реалізує свою активність при наявності факторів транскрипції 

Smad 2 і Smad 3, які опосередковують ефекти вищезгаданого цитокіну [206]. 

Дослідники виявили збільшення експресії TGF-бета з 1-ї по 14-у добу опікової 

хвороби, а експресія Smad 2 та Smad 3 у той же час була знижена. Апоптоз у 

тимусі подвоївся в 1-у добу опіку, у порівнянні з групою контролю паралельно 

зі зниженням маси тимуса. Також автори відмітили, що така реакція виражена 

не в Т-клітинній, а епітеліальній частині тимуса, що дозволяє припустити, що 

саме ці клітини є відповідальними за збільшення апоптозу в тимусі. Вони 

виділили TGF-бета (1) і Smad 2/3 дисрегуляцію як потенційний механізм 

імуносупресії на фоні опікової хвороби. 

 Слід визнати, що (незважаючи на досягнені успіхи) на сьогодні не 

досягнуто цілковитого розуміння природи морфофункціональних змін у 

структурних компонентах тимуса і механізмів впливу термічної травми на 

даний орган. На думку T. Daniel et al. [368], це пов‟язано з недостатньою 

кількістю патоморфологічних досліджень присвячених вивченню деструкції та 

репарації функціонально різних клітин цього органа, що ускладнює розуміння 

закономірностей розвитку ефективної імунної відповіді й імунномодуляційних 

процесів при опіках. 

 Біохімічними методами встановлено [278], що опікова травма запускає 

«системну апоптозну відповідь» («systemic apoptotic response») у всіх 

внутрішніх органах і, зокрема, у тимусі. Однак проведені дослідження 

торкаються більшою мірою апоптозу тимоцитів, який суттєво збільшується вже 

через 3 год після нанесення опіку в експерименті [290] і пов'язаний із 

підвищенням активності каспази-3 [210; 273]. Інші механізми клітинної 

загибелі тимоцитів при опіковій хворобі до цього часу залишаються не 

вивченим; це ж стосується клітин іхнього мікрооточення. Між тим відомо [47], 

що усі функціонально різні клітини тимуса знаходяться в «загальному 

молекулярному спілкуванні», яке здійснюється за рахунок дистантних, 

короткодистантних і безпосередніх контактних (міжклітинних) впливів. 

Рангове значення різних клітин тимуса у забезпеченні його органоспецифічних 
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функцій різне, але зрозуміло, що випадіння навіть однієї ланки розриває 

загальний комунікативний ланцюг. 

В останні роки прогрес у вивченні молекулярних механізмів діяльності 

тимуса є дуже значним, але його структурне обґрунтування на клітинному рівні 

потребує подальшого з‟ясування [80]. Саме це обумовило вибір тимуса як 

об‟єкта нашого дослідження динаміки катаболітичних реакцій та оновлюючих 

процесів за умов розвитку опікової хвороби та її терапевтичного лікування. 

Спроба уточнення структурних механізмів забезпечення функцій тимуса при 

опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні здійснена за допомогою 

комплекса морфологічних методів та проточної цитометрії, яку широко 

проваджують останнім часом [146] для реєстрації різноманітних станів клітин 

імунної системи, оцінки процесів їхньої активації та вивчення механізмів 

формування дефектів їхнього функціонування. 

Аналіз наведених результатів свідчить, що невизначеність питання про 

деструктивні та репаративні процеси, про типи клітинної смерті в тимусі, 

узагалі, та при опіковій хворобі, зокрема, пов‟язана з фрагментарним 

характером досліджень та особливостями застосованого методичного підходу. 

Наприклад, що стосується апоптозу, то слід погодитися з думкою 

Z. Darzynkiewics et al. [234], які справедливо зауважили, що «відсутність доказу 

апоптозу, одержана за допомогою окремого методу, ще не служить доказом 

відсутності апоптозу». Проте, як свідчать сучасні оглядові статті [153; 174; 186; 

191; 340], навіть кілька випадково вибраних чи доступних методів виявлення 

апоптозних клітин не виключають можливості отримання хибнопозитивних чи 

хибнонегативних результатів. Важливо поєднувати декілька методик, 

заснованих на різних принципах виявлення типів клітинної загибелі. 

Своєрідним «золотим стандартом» серед методів виявлення апоптозу та інших 

типів клітинної смерті [340] є оцінка структурних змін клітин із використанням 

світлового та/або електронного мікроскопа і порівняння одержаних результатів 

з даними проточної цитометрії. 



36 

1.2. Актуальні проблеми щодо структурної організації та функції тимуса як 

центрального органа імунної системи 

 

Дослідженнями останніх років з‟ясовано, що імунна система має усі 

характеристики великих систем: наявність цілі, багатокомпонентність, 

багатозв‟язковість, багаторівнева ієрархічна структура, чисельні форми 

управління, складність поведінки, стабільність, надійність [117; 147; 148; 158; 

306; 307]. 

Доведено [106; 306], що імунітет буває двох різновидів: вроджений (innate) 

і адаптивний (adaptive). Саме за дослідження цих різновидів імунітету та 

відкриття ролі толл-подібних рецепторів в імунних реакціях Нобелівську 

премію в галузі медицини та фізіології за 2011 рік одержали Брюс Бетлер 

(Bruce Beutler), Жюль Хоффманн (Jules Hoffmann) і Ральф Стейнман (Ralph 

Steinman). Вроджений імунітет, який вивчали Б. Бетлер та Ж. Хоффманн [193; 

383], є найбільш філогенетично стародавньою формою імунітету. Вроджений 

імунітет – це захисна відповідь організму на зовнішнє вторгнення, яка є 

реакцією на типові антигени, характерні для небезпечних патогенних 

мікроорганізмів та молекулярних чинників. Адаптивний імунітет – це здібність 

організму знищувати чужорідні та потенційно небезпечні мікроорганізми або 

молекули, які вже потрапляли в організм раніше. Вставлено також, що 

найважливіша функція імунного оцінювання за принципом «свій/чужий» 

належить відкритим Р. Стейнманом в 1973 році [429] у лімфоїдних органах 

дендритним клітинам. 

Дендритні клітини посідають особливе місце серед клітин вродженої 

системи імунітету [102; 103; 150; 192; 193; 430]. У той час, коли основна 

функція нейтрофілів, макрофагів та натуральних кілерів полягає в 

безпосередній елімінації інфекційних збудників і пухлинних клітин, завдання 

дендритних клітин полягає в індукції та регуляції адаптивної імунної відповіді 

проти мікробних і пухлинних клітин. Для розпізнання та поглинання 

чужорідних антигенів дендритні клітини використовують паттерн-
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розпізнавальні рецептори, тобто той самий рецепторний апарат, що й інші 

клітини вродженого імунітету. Для індукції адаптивної імунної відповіді 

дендритні клітини мають набір антиген-презентуючих молекул, ко-

стимуляторних молекул і цитокінів, що забезпечують активацію СD4
+ 

та CD8
+
 

Т-клітин [304; 320; 376; 401]. Дендритні клітини – найбільш потужні антиген-

презентуючі клітини в організмі; і тільки вони здатні ефективно активувати 

наївні Т-клітини, тобто індукувати первинну адаптивну відповідь. 

Таким чином, дендритні клітини слугують сполучною ланкою, що зв‟язує 

вроджений і адаптивний імунітет: розрізняючи обмежену кількість антигенів за 

допомогою невеликого набору рецепторів вродженого імунітету, вони 

індукують адаптивну імунну відповідь, яка здатна елімінувати практичного 

будь-який антиген [192; 193; 383]. 

У теперішній час визнано, що імунна система включає центральні (тимус, 

червоний кістковий мозок) і периферійні (лімфатичні вузли, селезінка, 

мигдалики, лімфоїдні вузлики слизових оболонок, агреговані лімфоїдні вузлики 

червоподібного відростка та клубової кишки) органи [117]. Встановлено, що 

після завершення розвитку в центральних органах імунної системи лімфоцити 

залишають їх і заселяють периферійні лімфоїдні органи [147; 200; 463]. 

Організація периферійних органів імунної системи в повній мірі 

підпорядкована їхньому функціональному призначенню. Суть останнього 

полягає в ідентифікації та елімінації чужорідних субстанцій. Для виконання 

такої складної роботи вкрай необхідне чітко впорядковане заселення 

периферійного відділу імунної системи лімфоїдними клітинами, а також 

підтримання клітинних популяцій у динамічному стані.  

Лімфоцити периферійних лімфоїдних органів не затримуються в них 

надовго завдяки реалізації двох процесів, що забезпечують їхню невпинну 

круговерть – поновлення та рециркуляції [147; 463]. Рециркуляцію лімфоцитів 

розглядають як процес безперервного переміщення цих клітин з органів у 

лімфо- та кровоплин і їхнє наступне повернення (феномен хомінга). Мета 

рециркуляції полягає в постійному патрулюванні тканин організму 
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імунокомпетентними лімфоцитами, ефективному розпізнаванні чужорідних і 

власних (ендогенних) антигенів, наділенні органів імунної системи 

інформацією про наявні в тканинах антигени. Завдяки рециркуляції формується 

єдиний пул зрілих лімфоцитів і не припускаються навіть випадкові 

«викривлення» клонального репертуару в рівновіддалених ділянках організму. 

Міграція являє собою важливий процес також і для функціонування 

центральної ланки імунної системи. У цій ланці (при реалізації певних 

закономірностей і сигналів) у міграційні процеси залучаються стовбурові 

кровотворні клітини, попередники Т-лімфоцитів, дозріваючі В- і Т-лімфоцити 

[175; 355; 387]. 

Тимус спеціалізується на продукції Т-лімфоцитів (тимоцитів). 

Епітеліальна частина органа є стабільною складовою, що має місцеве 

походження (формується з ентодерми ІІІ зябрової кишені та з ектодерми ІІІ 

зябрової щілини за участю ектодерми нервового гребеня). Лімфоїдні елементи 

(власне тимоцити) є транзиторними: їхні попередники мігрують у тимус із 

червоного кісткового мозку, а більша частина дозрілих у тимусі Т-лімфоцитів 

мігрує в периферійний відділ імунної системи, де вони долучаються до 

виконання імунних реакцій [80].  

Розвиток Т- лімфоцитів і формування рециркулюючого пула цих клітин є 

головною функцією тимуса [306; 307; 404]. 

Загальновизнано [1; 42; 43; 77; 117; 147; 148; 157; 158; 159; 172; 368;423], 

що Т-лімфоцити розвиваються в тимусі (звідки і виникла їхня назва) з їхніх 

попередників (протимоцитів), що надходять у нього з червоного кісткового 

мозку. У тимусі Т-лімфоцити (тимоцити) проліферують і диференціюються, 

набуваючи: а-специфічні Т-клітинні рецептори (ТКР) або ТСR (від англ. Т-cell 

receptors), що розпізнають різні антигени; б-поверхневі маркери, які характерні 

для субпопуляцій лімфоцитів із певними функціями. 

Т-клітинні рецептори різноманітні [448] та обумовлені відносною 

нестабільністю генома лімфоїдних клітин-попередників, у результаті якої 

відбувається постійна перебудова (реаранжировка) їхнього генетичного 
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апарату, кодуючого специфічність Т-клітинні рецептори (порядка 10
9
 

варіантів). 

Поверхневі функціональні маркери [75] згідно з прийнятою міжнародною 

номенклатурою позначаються абревіатурою CD (от англ. Cluster of 

Differentiation – група диференціювання) з додаванням цифрових і літерних 

символів. Зокрема з Т-клітинними рецепторами на мембрані усіх Т-лімфоцитів 

пов‟язаний молекулярний комплекс CD3, який забезпечує передачу сигналу в 

цитоплазму лімфоцита з Т-клітинного рецептора після взаємодії з антигеном. 

З‟ясовано [423], що клітина-попередник Т-лімфоцитів надходить у тимус із 

кісткового мозку в плодовому періоді. Вона може експресувати на своїй 

поверхні диференційований Аг CD7. Далі вона синтезує цитоплазматичну 

форму молекули CD3, а пізніше виставляє на поверхні CD1 та CD2. 

Прототимоцити мають фенотип CD7
+
CD1

+
CD2

+
cCD3

+
CD4

-
CD8

-
. Молекула 

CD1 зникає, коли клітина стає зрілою, а цитоплазматична форма CD3 (cCD3) 

переходить у мембранну. По мірі збору α
-
 і β

-
 ланцюгів рецептора Т-лімфоцита 

протимоцити починають експресувати маркери CD4 і CD8, даючи початок 

більшості тимоцитів із фенотипом CD1
+
CD2

+
CD4

+
CD8

+
. Ці клітини здатні 

диференціюватися в двох напрямках: у клітини CD1
-
CD2

+
CD4

+
CD8

-
 та клітини 

CD1
-
CD2

+
CD4

-
CD8

+
 при наявності в обох підтипів мембранного маркера CD3 і 

αβ-рецептора Т-лімфоцита. Цим клітинам дозволено залишати тимус, вони 

з‟являються в периферійній крові та лімфоїдних органах. У нормальних умовах 

виселені з тимуса Т-лімфоцити експресують або CD4, абоCD8, а клітини 

фенотипу CD4
+
CD8

+
 відсутні.  

Незрілі Т-клітини складають лише декілька відсотків від загальної 

кількості клітин тимуса і характеризуються фенотипом CD4
-
CD8

-
. Дозріваючи, 

вони перетворюються в клітини з Т-клітинними рецепторами і поверхневими 

маркерами CD4 або CD8. Такі клітини, найбільш чисельні в тимусі, займають 

його кіркову речовину, в якій вони піддаються позитивній, а згодом (у мозковій 

речовині) і негативній селекції. Процес відбору (селекції) Т-лімфоцитів 

усередині тимуса [423; 448] призводить до загибелі більшої частини (90%), 
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утворених у ньому клітин шляхом апоптозу. При цьому гинуть тимоцити, які не 

мають необхідних рецепторів (і тому непотрібні) або ті, які мають рецептори до 

антигенів власного організму (і тому небезпечні). Т-лімфоцити, які пройшли 

селекцію, з тимуса надходять у кров, де вони складають 70-80% усіх 

лімфоцитів і циркулюють у ній протягом різного часу. 

Слід зазначити, що (навіть за умов прискіпливої уваги з боку клініцистів та 

імунологів) багато аспектів функції та будови тимуса залишаються 

дискутабельними. Як відзначили в надрукованому в 2006 році науковому огляді 

М. Nashino et al. [446], з часів Галена (130-200 р.н.е.) і до тепер тимус 

продовжує бути «органом-загадкою» («organ of mystery»). Зокрема, до цього 

часу не вирішене питання [75; 80] про наявність у тимусі лімфатичних судин 

та/або закапілярних венул з високим ендотелієм (а, відтак, залишилися не 

з‟ясованими структурні механізми загальної рециркуляції лімфоцитів, не 

ідентифіковані шляхи внутрішньоорганної міграції тимоцитів та їхніх 

попередників). Залишилося відкритим питання про генез і, навіть, структуру та 

функції тілець Гассаля [77]. Практично кожне питання щодо гістофізіології 

тимуса в нормі та патології має декілька альтернативних заперечних варіантів 

[77]. 

У теперішній час визнано, що тимус (загруднинна або вилочкова залоза) 

являє собою [117] центральний орган імунної системи, в якому відбувається 

антигеннезалежна проліферація і диференціація Т-лімфоцитів з їхніх 

попередників, що надходять із червоного кісткового мозку. Найбільшого 

розвитку залоза досягає в дитинстві, а після статевого дозрівання підлягає 

зворотній інволюції та частково заміщується жировою тканиною. Тимус 

покритий капсулою, яка продовжується в перегородки, що містять судини, та 

розділяють його на зв‟язані між собою часточки. Часточка складається з 

трьохвимірної сітки відросткових епітеліальних клітин, які формують строму 

органа, в петлях якої розміщуються лімфоцити (тимоцити). У кожній часточці 

виділяють кіркову і мозкову речовину. 
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Відповідно до цього розрізняють [28] кіркову та мозкову клітинні сітки. 

Кіркова клітинна сітка утворена епітеліоретикулоцитами І типу 

(навколосудинними епітеліоретикулоцитами) та епітеліоретикулоцитами ІІ 

типу. До мозкової клітинної сітки належать епітеліоретикулоцити IV та V 

типів, а також епітеліоретикулоцити VI типу (дендритні епітеліоретикулоцити). 

Слід однак зазначити, що більшість дослідників, що використовували для 

вивчення будови тимуса людини та експериментальних тварин метод 

електронної мікроскопії [271; 459] не притримуються зазначених вище 

класифікаційних вимог останньої редакції Міжнародної гістологічної 

термінології щодо епітеліоцитів тимуса. Зокрема Z. Milicevic et al. [459] у своїй 

останній за часом видання статті пропонують розрізняти 7 типів епітеліоцитів у 

мозковій речовині тимуса. 

Кіркова речовина тимуса [117] – більш темнозабарвлена внаслідок 

щільного скупчення тимоцитів (містить близько 90% їхньої кількості). 

Попередники Т-клітин (претимоцитів) надходять із червоного кісткового мозку, 

мігруючи через стінки судин кортико-медулярної зони; проліферуючі тимоцити 

розташовуються у вигляді скупчень між епітеліальними клітинами в так званій 

субкапсульній зоні, мають вигляд великих лімфоцитів і ще не мають рецепторів 

Т-клітин. Дозріваючі тимоцити, продовжують ділитися і переміщуються в 

більш глибокі частини кори, за рахунок реаранжировки генома утворюють Т-

клітинні рецептори до різних антигенів. Вони мають вигляд середніх і малих 

лімфоцитів. Тимоцити кори при стресі руйнуються (під дією кортикостероїдів), 

що викликає спустошення кори (акцидентальну інволюцію). 

Субкапсульна зона займає не більше 
1
/4 ширини кори безпосередньо під 

базальною мембраною часточок. Зовнішні субкапсульні епітеліоретикулоцити 

експресують цитокератини 
8
/18, 

5
/14, 

4
/13, 

10
/11, 17, 19, гангліозну А2В5, антиген 

Thy – 1 [299]. Вони слабо HLA – DR – позитивні, експресують молекули адгезії 

ICAM – 1(CD54), LFA - 3(CD58), а також рецептори до цитокінів ростових 

факторів, уміщують різні тимічні гормони (зокрема, а1 -, в3 -, в4 тимозини, 

тимопоетин, тимічний сироватковий фактор). Маркером секреторних клітин є 
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гангліозна GQ(A2B5). Епітеліоретикулоцити субкапсульної зони (так само як і 

епітеліоретикулоцити мозкової клітинної сітки) експресують мембранну 

молекулу ТЕ4, а також, можливо, продукують поліпептид масою 1000Д 

(хемоатрактант для претимоцитів) [47; 172; 299]. 

Епітеліоретикулоцити внутрішньої зони кори характеризуються 

експресією генів І (А, В, С) та ІІ (DR) класів системи HLA (лейкоцитарного 

гена людини), слабкою реакцією з антитілами до цитокератинів, частіше не 

вміщують гормонів [299].  

Мозкова речовина тимуса [117] – світліша від кіркової, містить меншу 

кількість більш зрілих (малих) тимоцитів, стійких до кортикостероїдів, які 

залишають тимус (можливо, проходячи через стінку закапілярних венул у 

кортико-медулярній зоні) і заселяють Т-залежні зони периферійних органів 

імунної системи. Епітеліальні клітини – більші і багаточисельніші, ніж у корі; в 

окремих ділянках, вони сплощуючись та зроговівши, накладаються один на 

одногоконцентричними нашаруваннями, утворюючи типічні епітеліальні тільця 

(Гассаля) діаметром до 100 мкм і більше. Функція тілець залишається 

предметом дискусії; їхня кількість та розміри збільшується з віком та при стресі 

різного ґенезу [77]. 

Сучасні дослідження дають підстави для припущення про центральну роль 

тілець Гассаля у формуванні специфічного мікрооточення в мозковій речовині 

тимуса [287; 379; 404]. Зокрема вважають [287], що клітини тілець Гассаля 

здійснюють презентацію тканиноспецифічних антигенів для елімінації 

автореактивних клітин у комплексі з МНС І (для CD8
+
) та МНС ІІ (для CD4

+
) як 

у мембранозв‟язаній, так і в розчинній формі; тобто тільця Гассаля є 

своєрідним центром негативної селекції. Крім того тільця Гассаля продукують 

низку цитокінів, які впливають на міграцію мастоцитів, макрофагів і 

дендритних клітин тимуса [292; 449; 469]. Разом із тим, до цього часу 

залишаються недостатньо вивченими багато питань щодо будови (предметом 

дискусії є навіть клітинний склад тілець), функції та життєвого циклу 
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(виникнення, розвиток, руйнація) тілець Гассаля за умов норми та за умов 

розвитку різних патологічних станів.  

При світлооптичному дослідженні [75; 80; 197] у мозковій речовині 

часточок тимуса можна розрізнити «темні» епітеліоретиколицити (що 

утворюють мозкову клітинну сітку) і більше за розмірами «світлі» 

епітеліоретикулоцити (що формують тільця Гассаля). Більшість мозкових 

епітеліоретикулоцитів є «темними» і їх, так само як і «темні» 

епітеліоретикулоцити кори, відносять [299] до окремої субпопуляції 

епітеліальних клітин ентодермального походження. Епітеліоретикулоцити 

тілець Гассаля та субкапсульної зони відносять до «світлих» клітин 

ектодермального походження. Варто, однак, зазначити, що в обох типах 

епітеліоретикулоцитів («світлих» і «темних») відмічена експресія 

різноманітних цитокератинів [299], що свідчить про умовність розподілу [80] 

епітеліоретикулоцитів тимуса на «світлі» та «темні». 

У мозковій речовині тимуса між «темними» епітеліальними клітинами 

вирізняються дендритні (інтердигітуючі) клітини, що мають мезенхімне 

походження [102; 103; 106; 469]. На ультраструктурному рівні дендритні 

клітини характеризуються великим ядром із варіабельним контуром, рясною 

цитоплазмою з довгими інтердигітуючими відростками, невеликою кількістю 

органел (у тому числі лізосом і фаголізосом). Відсутність десмосом і 

тонофіламентів дозволяє доволі легко відрізнити їх від епітеліоретикулоцитів. 

Дендритні клітини експресують антиген RFD1 (але не RDF7, як 

макрофаги), HLA – DR, іноді CD1 [103; 469]. Вони секретують IL – 1, 

простагландіни E2 та інші, що беруть участь у процесах диференціації та 

селекції Т-лімфоцитів [294; 304; 320; 401; 468]. 

У мозковій речовині, ближче до кортико-медулярної зони, накопичуються 

макрофаги, що мають у цитоплазмі велику кількість лізосом та фаголізосом. 

Вони продукують неспецифічну естеразу, експресують антиген RFD7, IL – 1 та 

інші цитокіни [227; 369]. Основною функцією макрофагів є фагоцитоз 
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апоптозних тимоцитів, представлення антигенів та, ймовірно, участь у 

диференціюванні Т-лімфоцитів через секрецію цитокінів [374]. 

Т-лімфоцити [75] здатні взаємодіяти з антигеном (відповідним за 

специфічністю їхньому Т-клітинному рецептору) тільки, якщо він 

представлений особливими антиген-представляючими клітинами (дендритними 

клітинами та макрофагами), в яких він раніше піддавався процесингу [376]. У 

результаті взаємодії з антигеном Т-лімфоцити активуються, проліферують 

(експансія клона), секретують різні цитокіни (лімфокіни), знову надходять у 

кров, а з неї – повторно в тканини (процес рециркуляції), де вони здійснюють 

захисні функції. Частина лімфоцитів перетворюється в довгоживучі Т-клітини 

пам‟яті (із фенотипом CD4 5RO+), які зберігають свій фенотип протягом всього 

часу їхнього існування, мають посилену експресію Т-клітинних рецепторів і 

низку маркерів, що визначають їхню високу чутливість до повторної дії даного 

антигену. Рециркулюючі Т-лімфоцити живуть 4-6 міс, Т-клітини пам‟яті 

зберігаються, переважно, у лімфоїдних органах протягом багатьох років. 

Специфіка участі Т-лімфоцитів у різних захисних реакціях зумовлена їхньою 

належністю до однієї з функціональних груп (субпопуляцій). Основні 

субпопуляції Т-лімфоцитів включають : Тх – Т-хелпери (від англ.tohelp– 

допомагати), Тс – Т-супресори (від англ. to suppress – пригнічувати), Тк-Т-

кіллери (Т-цитотоксичні лімфоцити), Тгзт-Т-клітини ГЗТ, Тп-Т-клітини пам‟яті. 

Найновіша редакція Міжнародної гістологічної термінології [28] пропонує 

терміни «кірковий тимоцит або подвійно позитивна Т-клітина» та «мозковий 

тимоцит або одинарно позитивна Т-клітина». Цією редакцією визначено, що 

кірковий тимоцит залишається (так само як і протимоцит) позитивним за Тd T
+
 

(дає позитивну реакцію на термінальну дезоксинуклеотилтрансферазу), 

ТСR
low

та СD3
+
,а також експресує СD4

+ 
та CD8

+
. Зазначено, що в міру 

просування до мозкової речовини, тимоцити набувають реактивності ТСR
high

, 

починають розпізнавати головні комплекси гістосумісності або МНС 

(скорочення від англ. Major Histocompatibility Complex) і перетворюються на 
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одинарно позитивні Т-клітини (мозкові тимоцити). Ці клітини розпізнають 

антигени класу МНС ІІ та стають Т-хелперами з реактивністю виключно CD8
+
.  

Окремо слід зазначити [50], що МНС (головний комплекс 

гістосумісності) – генний комплекс, який кодує молекули білків (частина з них 

бере участь у презентації антигенів під час імунного розпізнавання). Ці білки є 

маркерами «свого» (self) для імунної системи [307; 448]. За допомогою цих 

білків МНС імунна система відрізняє «своє» (self) від «чужого» (non-self). 

Молекули МНС класу І присутні на всіх ядерних клітинах організму. Молекули 

МНС класу ІІ експресуються на антиген-презентуючих клітинах (макрофагах та 

дендритних клітинах). 

Автореактивні Т-лімфоцити, що збереглися в організмі, за певних 

обставин можуть стати причиною зриву толерантності і розвитку автоімунного 

захворювання [448]. Варто також зазначити, що зрілі Т-клітини на своїй 

поверхні експресують антигенрозпізнавальні рецептори, які здатні розпізнати 

тільки один антиген, а точніше – одну детермінанту (епітоп). 

Більшість (90-95 %) тимоцитів, які утворилися в корі тимуса, у ній же і 

гине механізмом апоптозу [122; 423] у процесі відбору, який включає 

позитивну селекцію (виживання клітин, які здатні розпізнавати власні білки 

головного комплексу гістосумісності) і негативну селекцію (загибель клітин із 

рецепторами до власних антигенів). Загиблі клітини знищуються макрофагами. 

У корі утворюються субпопуляції Т-клітин: спочатку вони одночасно 

експресують маркери хелперів\індукторів (CD4), кілерів/супресорів (CD8) і Т-

клітинні рецептори, потім – Т-клітинні рецептори і тільки один з маркерів. 

Більш зрілі Т-клітини переміщуються в мозкову речовину. 

До важливих функціональних зон тимуса відносять [75; 80] 

внутрішньочасточкові периваскулярні простори, що утворені за рахунок 

розгалуження міжчасточкових перегородок та їхнього занурення в паренхіму 

часточок. Ці простори обмежені, з одного боку, базальною мембраною судин, з 

іншого – базальною мембраною епітеліоретикулоцитів кіркової та мозкової 

клітинних сіток. 
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Кіркова речовина часточок тимуса відрізняється вузькими 

внутрішньочасточковими периваскулярними просторами, потужними 

потовщеними базальними мембранами, безперервним шаром навколо- 

судинних епітеліоретикулоцитів. Внутрішньочасточкові периваскулярні 

простори кори, разом з ендотелієм кровоносних капілярів, вважаються 

структурною основою гематотимусного бар‟єру [77; 80; 117]. У мозковій 

речовині часточок моноцелюлярний шар навколо судинних 

епітеліоретикулоцитів і, відповідно, їхня базальна мембрана не є суцільними, 

тому морфологічно усталений гематотимусний бар‟єр є ознакою саме кіркової 

речовини [28]. 

Гематотимусний бар‟єр, перешкоджаючи вільному обміну клітинами та 

макромолекулами між кров‟ю та корою тимуса, забезпечує вибіркову 

проникність в орган претимоцитів і обмеженого набору інших клітин [117]. 

Механізми подолання гематотимусного бар‟єру рециркулюючими 

лімфоцитами практично не вивчені, але И. М. Кветной и соавт. [80] вважають, 

що внутрішньочасточкові периваскулярні простори (які за структурою та 

функцією свого вмісту відповідають периферійній лімфоїдній тканині) у 

кортико-медулярній зоні забезпечують транспорт лімфоцитів, а в корі є 

компонентом гематотимусного бар‟єру. З огляду на це, внутрішньочасточкові 

периваскулярні простори, які вміщують різну (у різних частинах тимуса) 

кількість різноманітних і функціонально значущих клітин (Т-лімфоцитів зі 

зрілим фенотипом, дендритних клітин, макрофагів, мастоцитів, гранулоцитів, 

фібробластів, обмаль плазматичних клітин та до 2% В-лімфоцитів) є активним 

елементом імунної системи, а також плацдармом розвитку компенсаторно-

пристосувальних тавласне патологічних процесів. 

З‟ясовано [15; 188; 449], що мастоцити (тучні клітини) мігрують у тимус і 

розташовуються вздовж судин у внутрішньочасточкових периваскулярних 

просторах. Продукуючи біологічно активні речовини (гепарин, гістамін, 

протеолітичні ферменти, простагландіни та інші), мастоцити регулюють 

міжклітинні взаємодії, проникність гематотимусного бар‟єру (у тому числі 
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контролюють міграцію Т-лімфоцитів). Їхній еозинофільний хемотаксичний 

фактор сприяє залученню еозинофільних лейкоцитів (ацидофільних 

гранулоцитів), що беруть участь у інактивації багатьох медіаторів мастоцитів. 

В останні роки накопичується все більше даних, що програмована 

клітинна загибель (апоптоз) як активний, генетично контрольований процес 

відіграє ключову роль у діяльності тимуса як центрального органа імуногенезу 

[75]. При цьому загальноприйнято, що процеси взаємодії рецепторів з 

адаптивними білками і ферментами, які призводять до апоптозу, складні і 

недостатньо вивчені [145]. 

Встановлено [122], що в залежності від ряду зовнішніх і внутрішніх 

факторів, процес активації імунокомпетентних клітин може мати, щонайменше, 

два протилежних наслідки. Якщо після активації імунокомпетентні клітини 

проходять типовий шлях свого розвитку – це позитивний процес. Якщо ж 

активація відбувається в змінених умовах (зовнішні і внутрішні фактори 

оточення клітин, дефіцит факторів, які забезпечують проліферацію і т.д.), то 

вона може призвести до протилежного ефекту – апоптозу імунокомпетентних 

клітин. Розвиток імунодефіцитного стану може бути опосередкований 

головним чином негативними наслідками активації, при якій відсутність 

другого сигналу сприяє запрограмованій загибелі. Апоптотична загибель 

активованих клітин імунної системи можлива при відсутності оптимальних 

рецепторних і медіаторних фізіологічних взаємодій, необхідних для 

подальшого розвитку імунної реакції. Концепція позитивних і негативних 

наслідків активації може мати більше значення для розуміння механізмів 

розвитку і перебігу багатьох імунопатологій. Наприклад, більшість набутих 

імунодефіцитних станів може бути пов‟язане з ефектом негативної активації 

[145]. 

Патогенетичний принцип підходу до оцінки імунної системи дозволив по-

іншому інтерпретувати процеси, що відбуваються у хворому організмі; 

відповідно до цього імунодефіцитні і автоімунні захворювання є по своїй суті 

процесами надмірної активації імунокомпетентних клітин. Проте при 
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імунодефіцитах їхня активація закінчується загибеллю (негативна активація, 

апоптоз), а при автоімунних захворюваннях активація призводить до 

накопичення автореактивних клонів (позитивна активація, відсутність 

апоптозу).  

Таким чином, у теперішній час визнано, що при адекватній регуляції 

апоптоз підтримує тканинний гомеостаз [8; 39; 67; 138; 157]. Проте при гіпер- і 

гіпофункції керуючої системи відбуваються небезпечні порушення тканинної 

рівноваги. Можна передбачити що те, що здійснює позитивний ефект при 

автоімунній патології, може бути згубним при імунодефіцитних станах. 

Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що стан імунної системи може 

бути в багатьох випадках вирішальним фактором при розвитку 

найрізноманітніших патологічних процесів. Імунологічні механізми так чи 

інакше беруть участь у розвитку практично будь-яких патологічних станів, 

виступаючи при цьому або їхньою причиною, або їхнім наслідком, і 

призводячи до хронізації головного захворювання і до його ускладнень. При 

цьому індуковані різноманітними факторами зміни в системі взаємодії 

імунокомпетентних клітин можуть призвести до порушення їхнього 

нормального функціонування [8; 10; 45].  

Останнім часом широкого поширення набула точка зору про те, що тимус 

є органом, в якому найбільш яскраво проявляються тісні молекулярні та 

клітинні нейроімуноендокринні взаємодії [40; 41], що відіграють провідну роль 

у забезпеченні локальних і загальнорегуляторних біологічних ефектів у нормі 

та патології [452].  

Особливого значення набуває факт, який слід розглядати як ключовий, - 

нервові та імунні клітини разом з апудоцитами присутні в більшості 

вісцеральних органів, де вони здатні виробляти регуляторні пептиди і біогенні 

аміни, ідентичні до пептидів, що синтезуються в центральній нервовій, імунній 

та ендокринній системах [42]. Таким чином тісні взаємозв'язки трьох 

регуляторних систем (нервової, ендокринної та імунної) обумовлені анатомо-

фізіологічними феноменом їхнього представництва в кожному вісцеральному 
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органі через пептид / амінергічні нейрони, імуннокомпетентні клітини і 

апудоцити [42; 50]. З огляду на це, виявилося можливим розширити поняття 

«дифузна нейроендокринна система», замінивши його поняттям «дифузна 

нейроімуноендокринна система», і розглядати її як єдину функціональну 

біологічну систему.  

Розглядаючи нейроімуноендокринні сигнальні молекули тимуса, 

виділяють [80]: власне тимічні гормони; гормони нетимусного походження, 

синтезовані в тимусних епітеліальних клітинах та сприйняті лімфоцитами і 

клітинами мікрооточення тимуса; короткорангові пептидні месенджери 

(цитокіни, хемокіни, інтегрини, молекули адгезії та інші фактори). Такий 

широкий спектр гормонально-активних молекул, синтезованих у тимусі, 

відображає його центральну роль у нейроімуноендокринній регуляціі 

гомеостазу.  

Справжні гормони тимуса є пептидами, що відповідають наступним 

критеріям: вони утворюються переважно або виключно в тимусі, мають 

відношення до функції тимуса (беруть участь у розвитку Т-лімфоцитів) і 

присутності в кровотоку [10]. Доведено, що гормони тимуса не тільки не 

можуть замінити відсутній тимус, а й повністю реалізувати його окремі 

ключові функції, пов'язані з розвитком Т-лімфоцитів (тимоцитів) [8], у зв'язку з 

цим ще більшої актуальності набувають дослідження, пов'язані з вивченням 

сигнальних молекул тимуса в реалізації його функцій. У даний час до 

справжніх гормонів тимуса відносять тимулін; а1-тимозин, що є продуктом 

процесингу протимозина а; тимопоетин I і II, а також їхній активний 

пентопептидний фрагмент - тимопентин (ТР-5). Усі перераховані речовини у 

даний час синтезовані і апробовані як засіб імунотерапії [21].  

До певної міри до гормонів тимуса може бути віднесений тимусний 

гуморальний фактор, що є комплексом пептидів тимуса, широко відомий як 

препарат, що викорисвується при комбінованому лікуванні пухлин і гепатиту 

В, хоча достовірні відомості про наявність тимусного гуморального фактора в 

кровотоці відсутні [8]. Вивчення біологічних ефектів гормонів тимуса 
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утруднено через відсутність чітких даних щодо їхніх рецепторів. Описано 

поверхневі структури клітин, специфічно пов'язані з основними гормонами 

тимуса. Так, зокрема, було встановлено, що α1- агтимозин/протимозин α 

можуть використовувати загальні рецептори з ІФН-α [6]. Однак рецептори 

гормонів тимуса так і не були чітко охарактеризовані; моноклональні антитіла 

до них до цього часу неотримані. Судячи з наявності ефектів in vitro, гормони 

тимуса діють на тимоцити і епітеліоретикулоцити, виступаючи в якості ко-

факторів при індукції і регуляціі продукції цитокінів, інших гормонів і 

нейроендокринних факторів усередині тимуса.  

Вважається, що основні клітини-мішені тимічних гормонів знаходяться 

поза тимусом. Це Т-лімфоцити, які нещодавно мігрували з тимуса і не 

отримали повний набір функціональних якостей, властивих периферійним 

наївним Т-лімфоцитам, зокрема здатності інтенсивно продукувати ІЛ-2 при 

активації. Насправді, тимулін та інші гормони тимуса посилюють утворення ІЛ-

2 активованими Т-клітинами [25], а також продукцію рецепторів для ІЛ-2. 

Спектр ефектів цих гормонів широкий, але недостатньо добре вивчений [10; 

47], однак він не обмежується дією на Т-лімфоцити і опосередковані ними 

процеси. Тимічні гормони посилюють активність природних кілерів (НК-

клітин), стимулюють ефекти, опосередковані макрофагами і В-клітинами (як 

правило, за участю Т-лімфоцитів). 

У загальному вигляді дію гормонів тимуса можна охарактеризувати як 

здатність коригувати індуковані імунодефіцитні стани (зокрема, вікові 

імунодефіцити) і регулювати імунні процеси, особливо при імунопатології. 

Імунофлюоресцентний методом було показано, що гормони тимуса 

синтезуються і секретуються субкапсульними і мозковими 

епітеліоретикулоцитами, причому тимулін, агтимозин і тимопоетін 

виробляються одними і тими ж самими клітинами [3]. Це ті ж секреторні 

клітини тимусного епітелію, які продукують гангліозид GQ, які продукують 

нейропептиди і цитокіни (зокрема, ІЛ-1). Основним шляхом секреції тимуліну є 

Са-залежний екзоцитоз, стимульований Zn
++

.  
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Оскільки тимектомія не призводить до зникнення з циркуляції жодного з 

тимусних гормонів, крім тимуліну [1], вважається, що тільки тимулін є 

гормоном, специфічним для тимуса. Вміст гормонів тимуса в циркуляції 

змінюється з віком. Максимальний рівень утворення гормонів тимуса 

спостерігається в ранньому віці – до початку статевого дозрівання. Із віком 

секреторна активність епітеліоретикулоцитів та концентрація гормонів тимуса 

в крові знижуються [47]. Добові ритми утворення тимуліну і α1-тимозина 

визначаються ритмами продукції мелатоніну. Кастрація і адреналектомія 

викликають тимчасове падіння вмісту тимуліну в сироватці і його збільшення в 

тимусі.  

Багато клітин мікрооточення тимуса виконують функцію тканинного 

каркасу і є джерелом сигналів для тимоцитів, що реалізуються за рахунок 

прямих клітинних контактів. Взаємодія тимоцитів, які дозрівають, із клітинами 

мікрооточення слугує важливою умовою процесу позитивної селекції, в якій 

провідну роль відіграють епітеліальні клітини, що несуть на свої поверхні 

продукти МНС ІІ класу [448; 452].  

Наслідком таких взаємодій є взаємна активація лімфоїдних і епітеліальних 

клітин. Відомо, що не тільки нормальний розвиток епітеліальної сітки тимуса є 

умовою заселення тимуса лімфоїдними елементами. Це заселення є необхідною 

умовою для підтримання нормального функціонального стану епітелію тимуса, 

формування епітеліальної сітки і кортикомедулярної структури тимуса в 

процесі онтогенезу. Зокрема, роботами останніх років [459] доведене існування 

в епітеліоцитах мозкової речовини тимуса гена, експресія якого призводить до 

продукції протеїна, що отримав назву «автоімунний регулятор» («avtoimmune 

regulator», або скорочено «Aire»). З‟ясовано, що Aire є центральною ланкою в 

ланцюзі молекулярних подій, що забезпечують негативну селекцію тимоцитів у 

мозковій речовині тимуса (клональну делецію автореактивних тимоцитів).  

Аналіз представлених у цьому підрозділі «Огляду літератури» даних 

дозволяє вважати, що регуляція багатоскладової різнобічної функціональної 

діяльності тимуса здійснюється великою кількістю утворених в ньому 
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сигнальних молекул. Враховуючи результати сучасних молекулярно-

біологічних досліджень, можна константувати, що тимус, є класичним 

первинним органом імунної системи, але повинен розглядатися також, як 

первинний ендокринний орган. У той же час, він є місцем зосередження і 

місцем утворення нейроендокринних факторів, включаючи нейропептиди, що 

дозволяє розглядати його і як орган, який має ознаки належності до нервової 

системи. 

Наведені вище дані свідчать про те, що саме тимус є найбільш виразною 

ілюстрацією найтісніших взаємозв‟язків між трьома регуляторними 

системами – нервовою, імунною та ендокринною, які забезпечують необхідний 

молекулярний комунікаційний діалог, що спрямований на здійснення 

фізіологічних процесів у живому організмі. На кінець, слід підкреслити, що (як 

свідчить аналіз даних наукової літератури) вивчення морфології тимуса суттєво 

відстає від досліджень його функцій, це знайшло свій відбиток, навіть, у 

невизначеному ставленні фахівців до гістологічних номенклатурних термінів, 

що позначають певні структури тимуса. Ці та інші наведені у даному підрозділі 

«Огляду літератури» актуальні аспекти гістології та гістофізіології тимуса 

обумовили виконання нашого дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали дослідження 

Дослідження структурних змін у тимусі при опіковій хворобі за за умов 

застосування інфузійних препаратів, а саме: 0,9 % розчину NaCl, референс-

препарату – розчину лактопротеїну з сорбітолом та нового досліджуваного 

препарату – розчину HAES-LX-5%, після опікової травми шкіри і без опіку 

шкіри були виконані в рамках угод про наукове співробітництво між 

Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова і 

Державною установою “Інститут патології крові та трансфузійної медицини 

НАМН України” (м. Львів) а також Національним медичним університетом 

імені О.О. Богомольця та Вінницьким національним медичним університетом 

імені М.І. Пирогова, на 226 білих щурах-самцях масою 155-160 г, отриманих із 

віварію Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН 

України».  

Щурів утримували в умовах науково-експериментальної клініки 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова на 

стандартному водно-харчовому раціоні, при вільному доступі до води та їжі у 

вигляді збалансованого комбікорму відповідно до встановлених норм. 

Температура в приміщенні, де утримувались тварини, підтримувалась на рівні 

24-25 °С, вологість повітря – у межах 40-60%. 

Експеримент з моделювання опікової хвороби шляхом нанесення опікової 

травми шкіри, введення інфузійних розчинів та рештою пов‟язаних із цим 

процедур проводили на базі проблемної науково-дослідної лабораторії 

функціональної морфології та генетики розвитку науково-дослідного центру 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, яка 

сертифікована ДФЦ МОЗ України (посвідчення № 003/10 від 11.01.2010 року) 

та лабораторії кафедри фармакології Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова, яка сертифікована ДФЦ МОЗ України 

(посвідчення №000679 від 11.01.2008 року). 
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Утримання та будь-які маніпуляції з тваринами здійснювали в повній 

відповідності до вимог «Загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) 

із неухильним дотриманням рекомендацій «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей» (Страсбург, 1985), положень «Правил доклінічної оцінки 

безпеки фармакологічних засобів (GLP)» [129] та правил гуманного ставлення 

до експериментальних тварин, що затверджені комітетом з біоетики 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 95 

від 04 травня 2016 року). 

Новий досліджуваний колоїдно-гіперосмолярний препарат HAES-LX-5% 

розроблений в ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України” (м. Львів). Розчин як колоїдну основу вміщує полі(0-2-

гідроксиетил)крохмалю (середня молекулярна маса становить 130 000 Дальтон, 

ступінь молекулярного заміщення 0,4) – 5 %, а також багатоатомний спирт 

ксилітол – 5 %, залужнювальний компонент натрію лактат – 1,5 %, натрію 

хлорид – 0,8 %, калію хлорид – 0,03 %, кальцію хлорид – 0,02 %, магнію хлорид 

– 0,01 %. Іонний склад розчину має наступну структуру: Na
+ 

– 270,7 ммоль/л, 

K
+ 

– 4,0 ммоль/л, Ca
++ 

– 1,8 ммоль/л, Mg
++ 

– 1,1 ммоль/л, Cl
- 
– 146,6 ммоль/л, 

СН3СН(ОН)СОО
- 

– 133,8 ммоль/л. Теоретична осмолярність препарату, який 

підлягає, дослідженню, складає 890 мосмоль/л, що в 3 рази перевищує 

осмолярність ізотонічного розчину NaCl та осмолярність плазми крові [101].  

В якості референс-препарату застосували гіперосмолярний розчин 

лактопротеїну з сорбітолом [98], що серійно випускається Київським ЗАТ 

«Біофарма» (Сертифікат про державну реєстрацію МОЗ України № 464/09-

300200000 від 12.03.2009 року) та є білково-сольовим розчином, який містить 

донорський альбумін – 5 %, а також багатоатомний спирт сорбітол – 6 %, 

натрію лактат – 2,1 %, натрію хлорид – 0,8 %, кальцію хлорид – 0,01 %, калію 

хлорид – 0,0075 %, натрію гідрокарбонат – 0,01 %. Іонний склад препарату має 

наступну структуру: Na
+ 

– 343,5 ммоль/л, K
+ 

– 1,0 ммоль/л, Ca
++

– 0,9 ммоль/л, 
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Cl
- 

– 139,7 ммоль/л, НСО3
- 

– 1,2 ммоль/л, СН3СН(ОН)СОО- – 187,4 ммоль/л. 

Осмолярність розчину становить 1020 мосмоль/л.  

В якості контрольного інфузійного препарату застосовували стерильний 

0,9 % розчин NaCl. 

Проведені нами попередні дослідження показали (табл. 2.1), що щури-

самці без будь-якої фармакокорекції за умов опікової травми шкіри гинули всі 

на 9-у добу експерименту, а на 7-у добу летальність складала 80%, у зв‟язку з 

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

кількісному відношенні, групу контролю з чистим опіком шкіри без лікування. 

Тому задля контролю лікувальної дії гіперосмолярних розчинів ми опиралися 

на групу тварин, які на фоні опіку шкіри отримували 0,9 % розчин NaCl 

(ізотонічний розчин). 

 

Таблиця 2.1 

Летальність щурів після опікової травми шкіри без введення будь-яких 

фармакологічних розчинів 

Кількість 

щурів 

Термін спостереження (доба) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n=10 n=3 n=1 n=2 n=0 n=1 n=0 n=1 n=0 n=2 
 

 

У групі тварин з опіковою травмою шкіри, яким вводили 0,9 % розчин 

NaCl, виявлене (табл. 2.2) прогресуюче збільшення показника летальності від 

5% через 1-у добу до 11% у проміжку від 4-ї до 7-ї доби з наступним 

поступовим зменшенням величини даного показника до 3% у проміжку від 22-ї 

до 30-ї доби після опіку шкіри. Загальний показник летальності в групі щурів 

самців, яким після опіку шкіри вводили 0,9 % розчин NaCl склав 43,5%. Окрема 

курсова інфузійна терапія щурів з опіковою травмою шкіри розчином HAES-

LX-5% подібно до такої  лактопротеїном з сорбітолом (обидва в дозі 10 мл/кг) 

істотно перешкоджала загибелі тварин упродовж усього спостереження. 
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Таблиця 2.2 

Вплив фармакотерапії 0,9 % розчином NaCl, лактопротеїном з сорбітолом та 

HAES-LX-5% на показники летальності щурів з опіковою травмою шкіри 

 

Умови досліду 

Летальність тварин (n- %) 

Термін спостереження (доба) 

1 2-3 4-7 8-14 15-21 22-30 

Опік + 0,9 % 

розчин NaCl 

(n=200) 

n=10 

(5%) 

n=21 

(10,5 

%) 

n=22 

(11 %) 

n=17 

(8,5%)‟ 

n=11 

 (5,5 %) 

n=6 

(3%) 

Опік + HAES-

LX-5% (n=120) 

n=2 

(1,7%) 

n=4 

(3,3%)‟ 

n=5 

(4,2 %)‟ 

n=4 

(3,3 %)# 

n=2 

(1,7%) 

n=1 

(0,8 %) 

Опік + 

лактопротеїн з 

сорбітолом 

(n=120) 

n=1 

(0,8 %)‟ 

n=4 

(3,3%)‟ 

n=3, 

(2,5 %)‟ 

n=3 

(2,5%)‟ 

n=1 

(0,8 %)‟ 

n=3 

(1,7 %) 

Примітки: 

1. „–достовірна різниця відносно контролю (опік + 0,9 % NaCl); 

2. # –тенденція різниці відносно контролю (опік + 0,9 % NaCl). 

 

Зважаючи на наведені вище обставини, дослідні тварини були розділені 

(табл. 2.3) на 7 груп: І – інтактні тварини; ІІ, ІІІ, ІV – щури без термічної 

травми, яким проводилась окрема інфузія 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5% відповідно в дозі 10 мл/кг; V, VІ, VІІ – тварини з 

опіком, яким за аналогічною схемою та в такому ж дозовому режимі проводили 

окреме введення досліджуваних речовин. 

 

2.2. Методи дослідження 

У проведеному нами дослідженні експериментальну опікову травму 

шкіри, що призвела до розвитку опікової хвороби, здійснювали у відповідності 

до запропонованої в 1992 році базової моделі [396], яка була дещо 

модифікована і оптимізована в 1997 році [280] і знайшла широке 

розповсюдження серед фахових дослідників в Україні [13; 17; 32-37; 53-55; 68; 

92; 94; 111; 120; 121; 127; 152; 155 та ін]. 
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Таблиця 2.3  

Розподіл тварин за групами досліджень 

Групи тварин Кількість щурів 

І група - інтактні щури (катетеризовані та депільовані) 10 

Щури без термічної травми, яким проводилась інфузія: 

-  0,9 % розчину NaCl (ІІ група – 36 щурів); 

- розчину лактопротеїну з сорбітолом (ІІІ група – 36 щурів); 

- розчину HAES-LX-5%(ІV група – 36 щурів); 

108 

Щури з опіком, яким проводилась інфузія: 

- 0,9 % розчину NaCl (V група –36 щурів); 

- розчину лактопротеїну з сорбітолом (VІ група –36 щурів); 

- розчину HAES-LX-5% (VІІ група –36 щурів) 

108 

 

Усім щурам перед моделюванням патологічного стану голили бічні 

поверхні тулуба механічною машинкою та безпечною бритвою. Опікову травму 

викликали шляхом прикладання до бічних поверхонь тулуба тварин чотирьох 

мідних пластинок (по дві пластинки з кожного боку, площа поверхні кожної 

пластинки складала 13,86 см
2
), які попередньо тримали протягом 6 хв  у воді з 

постійною температурою 100 ºС. Загальна площа опіку у щурів зазначеної маси 

складала 21-23 % поверхні тіла (рис. 2.1), експозиція становила 10 с, що є 

цілком достатнім для формування опіку ІІ-ІІІ ступеня та розвитку шокового 

стану середнього ступеня важкості та ініціації опікової хвороби [48; 59; 83; 88]. 

Для визначення важкості ураження при термічній травмі, застосовували 

індекс тяжкості ушкодження (ІТУ), який враховує дані щодо площі і глибини 

опіків. Встановлено, що середня площа поверхні тіла піддослідних щурів 

склала 240±26 см
2
 і, отже, опік від експозиції чотирьох нагрітих пластин 

загальною площею (S = 55,44 см
2
) відповідав 21-23% поверхні тіла тварини. 

Глибину опіків встановлювали згідно з прийнятою в Україні 

чотирьохступеневою градацією [48; 59]. Відповідно до неї 1 % опіку 1-2-

го ступеня приймають за 1 одиницю ІТУ; 1 % опіку 3А ступеня – за 2 одиниці 
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ІТУ; 1 % опіку 3Б ступеня – за 3 одиниці ІТУ; 1 % опіку 4 ступеня – за 

4 одиниці ІТУ. Склавши знайдену величину визначали ступінь важкість 

опікового шоку на підставі урахування глибини ураження. Відзначимо, що 

величина ІТУ в межах до 30 одиниць свідчила про наявність опікового шоку 

легкого ступеня; величина ІТУ в межах від 31 до 60 одиниць – опіковий шок 

середнього ступеня важкості; величина ІТУ в межах від 61 до 90 одиниць – 

важкий опіковий шок; при ІТУ величиною понад 90 одиниць – вкрай важкий 

опіковий шок. У здійснених дослідженнях величини ІТУ коливались у межах 

від 52 до 56 одиниць, що відповідає опіковому шоку середнього ступеня 

важкості. 

 

 

Рис. 2.1. Фото піддослідного щура на 7-у добу експерименту після 

моделювання опікової травми шкіри з катетером для введення інфузійного 

розчину, що встановлений. 

 

Ступінь інтоксикації при опіковій хворобі визначали за рівнем молекул 

середньої маси [61; 82; 124] та лейкоцитарним індексом інтоксикації (ЛІІ), який 

розраховується за формулою Я. Кальф-Каліфа [108]: 

ЛІІ = ﴾(4М + 3Ю +2П + С) × (Пл + 1)﴿ / ﴾(Л + Мо) × (Е + 1)﴿;    (2.1) 

де ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації, ум. од.; М – мієлоцити; Ю – 

юні форми; П – паличкоядерні нейтрофіли; С – сегментоядерні нейтрофіли; 

Пл – плазмоцити; Л – лімфоцити; Мо – моноцити; Е – еозинофіли. 
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Формула крові у щурів [85] відрізняється від формули крові людини, 

тому експериментальним шляхом було встановлено, що у щурів величина ЛІІ у 

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

межах від 0,20 до 0,40 ум. од. – засвідчує наявність ознак легкої ендогенної 

інтоксикації (у людини – 2,0-4,2 ум. од.), величина ЛІІ в межах від 0,35 до 0,55 

ум. од. – виявляє середній ступінь ендогенної інтоксикації (у людини – 3,1-5,3 

ум. од.), величина ЛІІ в межах від 0,45-0,95 ум. од. – визначає важку ендогенну 

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

При виконанні досліджень, які були проведені нами на початковому етапі 

виконання дисертації спільно з групою виконавців наукової роботи науково-

дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені 

М.І. Пирогова «Експериментальне обґрунтування ефективності комплексних 

інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин» та були спрямовані 

на вивчення ступеня ендогенної інтоксикації [36], встановлено, що рівень 

молекул середньої маси та лейкоцитарного індексу інтоксикації є статистично 

значуще нижчим у щурів без опіку, ніж у щурів з опіком упродовж усього 

періоду спостережень (р<0,05-0,001) та статистично значуще вищим (р<0,05) у 

щурів з опіком шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl, у порівнянні з 

тваринами, яким проводили інфузію розчинів лактопротеїну з сорбітолом або 

HAES-LX-5%.  

Рівень молекул середньої маси та лейкоцитарного індексу інтоксикації у 

щурів з опіком, яким вводили розчини лактопротеїн з сорбітолом або HAES-LX-

5%, у віддалений період опікової травми досягав свого максимуму через 14 діб, 

мінімуму – через 30 діб після термічного ураження (табл. 2.4; табл. 2.5). 

Особливо варто підкреслити той факт, що у щурів, яким вводили розчини 

лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5%, значення досліджуваних 

показників через 30 діб після опікової травми статистично значуще не 

відрізнялись (р>0,05) від показників у щурів без опіку, і досягали нормативних.  
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Таблиця 2.4 

Рівень молекул середньої маси упродовж місяця після опіку шкіри за умов 

здійснення інфузійної терапії опікової хвороби 

Mean+SD
Mean-SD

Mean+SE
Mean-SE

Mean

GRUP

M
O

L
_
S

R
_
M

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

 
Позначення: тут і в подальшому Mean – середня вибірки; MeanSE – 

похибка середньої; MeanSD – стандартне відхилення середньої; GRUP – 

шкала груп дослідження; MOL_SR_M – шкала рівня молекул середньої маси; 

1 – через 1 добу, ізотонічний розчин; 2 – через 1 добу, лактопротеїн з 

сорбітолом; 3 – через 1 добу, HAES-LX-5%; 4 – через 1 добу, опік + ізотонічний 

розчин; 5 – через 1 добу, опік + лактопротеїн з сорбітолом; 6 – через 1 добу, 

опік + HAES-LX-5%; 7 – через 3 доби, ізотонічний розчин; 8 – через 3 доби, 

лактопротеїн з сорбітолом;9 – через 3 доби, HAES-LX-5%; 10 – 3 доба, опік + 

ізотонічний розчин; 11 – через 3 доби, опік + лактопротеїн з сорбітолом; 12 – 

через 3 доби, опік + HAES-LX-5%; 13 – через 7 діб, ізотонічний розчин; 14 – 

через 7 діб, лактопротеїн з сорбітолом; 15 – через 7 діб, HAES-LX-5%; 16 – 

через 7 діб, опік + ізотонічний розчин; 17 – через 7 діб, опік + лактопротеїн з 

сорбітолом; 18 – через 7 діб, опік + HAES-LX-5%; 19 – через 14 діб, ізотонічний 

розчин; 20 – через 14 діб, лактопротеїн з сорбітолом; 21 – через 14 діб, HAES-

LX-5%; 22 – через 14 діб, опік + ізотонічний розчин; 23 – через 14 діб, опік + 

лактопротеїн з сорбітолом; 24 – через 14 діб, опік + HAES-LX-5%; 25 – через 

21 добу, ізотонічний розчин; 26 – через 21 добу, лактопротеїн з сорбітолом; 27 – 

через 21 добу, HAES-LX-5%; 28 – через 21 добу, опік + ізотонічний розчин; 

29 – через 21 добу, опік + лактопротеїн з сорбітолом; 30 – через 21 добу, опік + 

HAES-LX-5%; 31 – через 30 діб, ізотонічний розчин; 32 – через 30 діб, 

лактопротеїн з сорбітолом; 33 – через 30 діб, HAES-LX-5%; 34 – через 30 діб, 
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опік + ізотонічний розчин; 35 – через 30 діб, опік + лактопротеїн з сорбітолом; 

36 – через 30 діб, опік + HAES-LX-5%. 

Таблиця 2.5 

Рівень лейкоцитарного індексу інтоксикації (LII) упродовж місяця після опіку 

шкіри за умов здійснення інфузійної терапії опікової хвороби 

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean

GRUP

L
II

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

Позначення: LII – шкала рівня лейкоцитарного індексу інтоксикації. 

 

Інфузія лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% призводить також до 

покращення загального стану поновлення поведінкових реакцій і маси тіла 

опечених тварин. 

Отже одержані дані свідчать, що здійснена експериментальна опікова 

травма шкіри викликає характерну для опікової хвороби ендогенну 

інтоксикацію, яка коригується і нормалізується інфузією застосованих 

комбінованих гіперосмолярних розчинів. 

Інфузію коригуючих розчинів проводили в каудальну порожнисту вену 

після її катетеризації в асептичних умовах через стегнову вену. Катетер 

підшивали під шкіру, його просвіт за всією довжиною заповнювали титрованим 

розчином гепарину (0,1 мл гепарину на 10 мл 0,9 % розчину NaCl) після 

кожного введення речовин. Перше введення здійснювали через 1 год після 

моделювання патологічного стану, наступні інфузії виконували 1 раз на добу 

протягом перших 7 діб проведення експерименту. 
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Гоління тварин, нанесення опіків, катетеризацію магістральних судин та 

декапітацію тварин здійснювали в умовах внутрішньовенного пропофолового 

наркозу, виходячи з розрахунку 60 мг/кг маси тварини. Упродовж окремого 

дослідження було виявлено, що постановка катетера під час експерименту не 

впливала на структуру тимуса.  

Забір матеріалу для морфологічного дослідження проводився під 

глибоким тіопенталовим внутрішньочеревним наркозом через 1, через 3, через 

7, через 14, через 21, через 30 діб після нанесення експериментальної опікової 

травми шкіри. У тварин після декапітації робили розтин грудної порожнини і 

після вилучення тимуса вирізали за допомогою леза невеликі тканинні блоки. У 

подальшому одержаний матеріал обробляли за загальноприйнятими методами. 

Для гістологічного дослідження тканинні блоки тимуса фіксували в 10 % 

розчині нейтрального формальдегіду. Після фіксації матеріал промивали, 

зневоднювали в серії спиртів, що відзначалися зростаючою концентрацією, 

проводили через хлороформ та заливали в парапласт [21; 30]. Зрізи тканини 

товщиною 7-8 мкм готували на ротаційному мікротомі, розміщували на склі, 

забарвлювали гематоксиліном-еозином та гематоксилін-пікрофуксином і 

заливали в канадський бальзам. Гістологічне дослідження тимуса здійснювали 

на мікроскопі Olympus BX51. 

Для електронномікроскопічного дослідження щурам під глибоким 

тіопенталовим внутрішньочеревним наркозом проводили розтин грудної 

порожнини. Шматочки тимуса розрізали на невеликі блоки та фіксували в 

розчині глютарового альдегіду. Після стандартної проводки матеріал заливали 

в суміш аралдиту з епоксидними смолами [20; 140]. 

Подальші етапи електронномікроспічного дослідження були виконані на 

базі відділу електронної мікроскопії (науковий керівник – професор 

Л.О. Стеченко) Інституту проблем патології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця. Напівтонкі та ультратонкі зрізи готували 

на ультрамікротомі LKB-3 (Швеція). Напівтонкі зрізи забарвлювали 

толуїдиновим синім та метиленовим синім – азур II. Ультратонкі зрізи 
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контрастували на мідних опорних сіточках уранілацетатом і цитратом свинцю 

за Рейнольдсом. Фотографування під час електронномікроскопічного 

дослідження здійснювали на електронному мікроскопі ПЕМ-125К. 

Експериментальне дослідження впливу інфузійних розчинів на показники 

клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин тимуса виконано методом 

проточної цитометрії (Рис. 2.2) на 108 щурах-самцях масою 155-160 грамів з 

опіковою травмою шкіри та на 108 відповідних тваринах без опіку шкіри. 

 

 

Рис. 2.2. Лазерний проточний цитофлюориметр PARTEC “PAS”, Німеччина. 

 

Суспензії ядер із клітин тимуса отримували за допомогою спеціального 

розчину для дослідження ядерної ДНК CyStain DNA фірми Partec, Німеччина, 

відповідно до протоколу-інструкції виробника. Зазначений розчин надає 

можливість швидко і одночасно виконувати екстракцію ядер та маркувати 

ядерну ДНК діамідинофеніліндолом (DAPI), який входить до його складу [111]. 

У процесі виготовлення нуклеарних суспензій використовувалися спеціальні 

одноразові фільтри CellTrics 50 мкм (Partec, Німеччина). Проточний аналіз 

виконували на багатофункціональному науково-дослідному проточному 

цитометрі “Partec PAS" фірми Partec, Німеччина, на базі науково-дослідного 

центру Вінницького національного медичного університету імені 

М.І. Пирогова. 

Для збудження флуоресценції DAPI застосовували ультрафіолетове 

випромінювання. Із кожного зразка нуклеарної суспензії аналізу підлягало 

20 тис. подій. Циклічний аналіз клітин виконувався засобами програмного 
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забезпечення FloMax (Partec, Німеччина) у повній цифровій відповідності 

згідно з математичною моделлю, де визначались: 

G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин 

клітинного циклу (вміст ДНК = 2c); 

S – відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх клітин 

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

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

клітинного циклу (ДНК = 4c); 

IP – індекс проліферації, який визначається за сумою показників S + G2 + M; 

BP – блок проліферації, який оцінюється за співвідношенням S/(G2 + M) 

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

про затримку проліферації в стадії G2 + M).  

Визначення фрагментації ДНК (апоптоз) виконано шляхом виділення 

SUB-G0G1 ділянки на ДНК-гістограмах RN1 перед піком G0G1, яка вказує на 

ядра клітин із вмістом ДНК < 2с. 

Cтатистична обробка отриманих результатів проведена в пакеті 

“STATISTICA 6.1” (належить науково-дослідному центру Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова, ліцензійний 

№ BXXR901E246022FA) із застосуванням процедур описової статистики та 

параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів. 

Аналізували правильність розподілу ознак за кожним з отриманих варіаційних 

рядів, середні значення кожної ознаки, що вивчалася, та стандартне 

квадратичне відхилення. Достовірність різниці значень між незалежними 

кількісними величинами визначали при нормальному розподілі за критерієм 

Стьюдента, в інших випадках – за допомогою U-критерію Мана-Уітні [11]. 
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РОЗДІЛ 3.РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Структурні зміни щурів з експериментальною опіковою хворобою за 

умов застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl 
 

Дослідження впливу окремої внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину 

NaCl, лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% щурам без термічної травми 

шкіри (ІІ, ІІІ, ІVекспериментальні групи) показало відсутність структурних змін 

у тимусі. У всіх випадках тимус зберігав свою типову гістологічну та 

ультраструктурну організацію, притаманну інтактним щурам (І група). Ці дані 

служать додатковою підставою для підтвердження аргументованого в 

попередніх дослідженнях іншими авторами висновку про нешкідливість дії 

0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% у 

застосованій дозі на організм вцілому та на структуру функціонально різних 

органів щурів без опіку шкіри та інших патологій [18; 19; 32-37; 53-55; 68; 92; 

94; 111; 120; 121; 127; 152; 155]. 

Упродовж усього терміну спостереження (упродовж 30 діб) тимус щурів 

І-ІVгруп характеризувався наявністю тонкої сполучнотканинної капсули, від 

якої всередину органа відходять перегородки, що розділяють тимус на численні 

часточки (Рис. 3.1; Рис. 3.2). Епітеліоретикулоцити – особливі епітальні клітини 

зірчастої форми, з’єднуючись між собою довгими розгалуженими відростками, 

утворюють тривимірний епітеліальний каркас органа. У комірках цієї 

епітеліальної сітки – каркаса містяться клітини паренхіми тимуса. Часточки 

тимуса чітко поділяються на кіркову речовину (розташована периферійно, на 

гістологічних препаратах дещо темніша) та на мозкову речовину (розташована 

центрально, на гістологічних препаратах дещо світліша).  

Епітеліоретикулоцити мозкової речовини – більш великі та численні, ніж 

у кірковій речовині; в окремих ділянках вони, сплющуючись і зроговіваючи, 

накладаються один на одного концентричними шарами, утворюючи (Рис. 3.3; 

Рис. 3.4) епітеліальні тільця Гассаля (забарвлюються оксифільно). 
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Рис. 3.1. Часточки тимуса щура без опіку шкіри через 30 діб за умов введення 

0,9 % розчину NaCl. Стрілкою відмічене тільце Гассаля. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксилін-еозин.  Зб. 40. 

 

 

Рис. 3.2. Часточки тимуса щура без опіку шкіри через 30 діб за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін-еозин.  Зб. 40. 
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Рис. 3.3. Тільця Гассаля (відмічені стрілками) у тимусі щура без опіку шкіри 

через 30 діб за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Мікрофотографія. 

Заб.: гематоксилін-еозин.  Зб. 100. 

 

 
Рис. 3.4. Тільце Гассаля (відмічено стрілкою) у тимусі щура без опіку шкіри 

через 30 діб за умов введення HAES-LX-5%. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксилін-еозин.  Зб. 200. 
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Варто ще раз підкреслити, що структура тимуса І-ІVгруп, за нашими 

даними, не відрізняється від такої, що описана в підручниках гістології та в 

оригінальних роботах, присвячених будові тимуса за умов норми. Зважаючи на 

це, ми вважали більш доцільним не зупинятися на описі будови клітин щурів І-

ІV груп і далі в тексті дисертації посилалися на встановлені нами особливості 

норми (підтверджені мікрофотографіями) тільки за умов їхнього порівняння з 

виявленими реактивними та патологічними змінами в тимусі опечених тварин. 

Нами встановлено, що на етапах розвитку опікової хвороби за умов 

застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl частина клітин 

тимуса гине шляхом апоптозу, некрозу, апонекрозу, зроговіння, мітотичної 

катастрофи та автофагії. 

Для тимуса щурів з експериментальною опіковою хворобою, яким 

вводили 0,9 % розчин NaCl, через 1, 3, 7 та 14 діб експерименту (терміни, коли 

зареєстроване збільшення та стабілізація величини показника летальності) 

найбільш характерним загальним проявом патоморфологічних змін була 

альтерація функціонально різних клітин органа та стінок судин 

гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного міжклітинного та 

паравазального набряку. З урахуванням визначених у даному дослідженні 

рівнів ендогенної інтоксикації обпечених щурів [36], зрозуміло, що альтерація 

клітин тимуса носить вторинний характер. Ушкодження клітин передусім 

спричинює порушення структури клітинної мембрани, мітохондрій і структур, 

що стосуються синтезу та упаковування протеїнів і ДНК. 

Уже через 1 добу розвитку опікової хвороби міжклітинний набряк був 

настільки виразним, що здавалося клітини тимуса «плавають у рідині» (Рис. 

3.5; Рис. 3.6; Рис. 3.7). Розвиток набряку супроводжувався активацією 

мастоцитів (Рис. 3.8), появою крапкових крововиливів (Рис. 3.9), в яких поруч з 

еритроцитами визначалися еозинофільні лейкоцити (ацидофільні гранулоцити) 

на різних етапах функціональної активності і загибелі. 
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Рис. 3.5. Виразний міжклітинний набряк у тимусі щура через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.6. Виразний міжклітинний набряк і некроз клітин у тимусі щура через 1 

добу розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. 

Позначення: 1 – ядро тимоцита; 2 – клітинний детрит. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Рис. 3.7. Виразний міжклітинний набряк у тимусі щура через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – 

цитоплазма мітотичного тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 
Рис. 3.8. Масована дегрануляція мастоцитів із руйнацією їхньої плазмолеми в 

тимусі щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % 

розчину NaCl. Позначення: 1 – ядро мастоцита; 2 – гранули мастоцита з 

зруйнованою плазмолемою. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 



71 

Нашими дослідженнями підтверджене відоме положення [282], що у 

нормі дегрануляція в мастоцитах (тучних клітинах) відбувається за рахунок 

везикулярної секреції. Натомість, масована дегрануляція, що має місце в 

мастоцитах тимуса при опіковій хворобі здійснюється за рахунок екзоцитозу і 

часто супроводжується (або закінчується) частковою або тотальною руйнацією 

плазмолеми. 

 
Рис. 3.9. Крапковий крововилив у тимусі щура через 1 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – еритроцит; 2 – 

некротично змінений еозинофільний лейкоцит. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 15000. 

 

Через 3 доби розвитку опікової хвороби характерним було розширення 

просвіту артеріол тимуса та поява біля їхньої стінки мастоцитів (тучних 

клітин), які мали ознаки дегрануляції і, навіть, руйнації цитоплазми (Рис. 3.10). 

Реакція розслаблення міоцитів судинної стінки описана в науковій літературі, 

як типова при дії гістаміну мастоцитів [344]. Відомо, що мастоцит продукує 

також гепарин, протеази, хімази, певні цитокіни, що дає змогу розглядати його 

в якості мультимодального ефектора і чинника підвищення судинної 

проникності та розвитку запального процесу. 
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Рис. 3.10. Дегрануляція мастоцита і розширення просвіту міжчасточкової 

артеріоли тимуса через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 

0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – гранули мастоцита; 2 – просвіт артеріоли; 

3 – ядро ендотеліоцита; 4 – цитоплазма міоцита стінки артеріоли. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 6000. 

 
Рис. 3.11. Стаз еритроцитів у просвіті міжчасточкової збиральної венули тимуса 

щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину 

NaCl. Позначення: 1 – еритроцити в просвіті венули; 2 – ядро ендотеліоцита; 

3 – просвітлений матрикс набряклої паравазальної сполучної тканини; 4 – ядро 

тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 
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Певним антагоністом мастоцитів є еозинофільні лейкоцити [344].  

Завдяки наявності ферменту гістамінази, еозинофільні лейкоцити здатні до 

інактивації гістаміну. Крім того, вони можуть накопичувати цю речовину, 

формуючи гранули, що містять гістамін, а також адсорбувати його на 

плазмолемі, яка містить рецептори до гістаміну. За цих обставин, виявлена 

нами при розвитку опікової хвороби руйнація (некроз) еозинофільних 

лейкоцитів (які локалізовані паравазально біля мастоцитів) призводить до 

втрати «запобіжника» наслідків гіперпродукції гістаміну. 

Просвіт венул тимуса також був розширеним і заповненим великою 

кількістю варіабельних за формою і різноманітних за щільністю 

цитоплазматичного матрикса еритроцитів (Рис. 3.11). 

У цей період у зонах безпосереднього прилягання мастоцитів до стінки 

кровоносних капілярів спостерігається набряк ендотеліоцитів, їхній 

парціальний і тотальний некроз, відбувається потоншення та локальна руйнація 

базальної мембрани (Рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Утворення та екструзія гранул мастоцита, розташованого біля стінки 

кровоносного капіляра тимуса щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічено частково збережена 

базальна мембрана кровоносного капіляра. Позначення: 1 – ядро мастоцита; 2 – 

гранули мастоцита; 3 – ядро ендотеліоцита зі зруйнованою цитоплазмою. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 
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У стінці деяких кровоносних капілярів ендотеліальне покриття стає 

тонким, за рахунок структурної реорганізації цитоскелета відбувається 

ретракція ендотеліоцитів (вони набувають зморшкуватого вигляду), у ділянках 

простих за формою і невеликих за довжиною міжендотеліальних контактів 

з’являються розширені міжендотеліальні щілини або трансендотеліальні 

канали, які в зонах відповідних до них локусів руйнації базальної мембрани 

мають вигляд наскрізних трансмуральних дефектів (Рис. 3.13).  

Подальшій прогресії некрозу клітин сприяє руйнація макрофагів 

(Рис. 3.14; Рис. 3.15) і вихід ферментів пошкоджених лізосом в оточуючий 

клітинний детрит. За такої «насильницької» загибелі клітин, як відомо [168; 

265] у середовище, що їх оточує, вивільняються різноманітні біологічно активні 

речовини (ейкозаноїди, цитокіни, кініни), які спричиняють розвиток запалення. 

У зонах некрозу і запалення можна спостерігати також скупчення плазмоцитів, 

що свідчить про суттєве порушення гематотимічного бар’єру (Рис. 3.16). 

Ультраструктура цих клітин характеризується наявністю в цитоплазмі добре 

розвиненої гранулярної ендоплазматичної сітки, яка займає більшу частину 

клітини.  

Описані трансмуральні дефекти разом з прилеглими і розширеними (у 

результаті розвитку набряку) міжклітинними просторами часточок тимуса є 

місцями протікання і внутрішньоорганного проникнення плазми та клітин 

крові, що призводить до прогресування набряку та до появи крапкових 

крововилив і зон некрозу клітин.  

Плазмоцити в тимусі в цей період можна поділити на «світлі» (у 

розширених канальцях гранулярної ендоплазматичної сітки визначається вміст 

невисокої електронної щільності) та «темні» (у розширених канальцях 

ендоплазматичної сітки визначається вміст середньої електронної щільності).  
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Рис. 3.13. Утворення наскрізного дефекту (трансендотеліального каналу та 

відповідного до нього локусу зникнення базальної мембрани) у стінці 

кровоносного капіляра тимуса щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілкою відмічений наскрізний дефект 

кровоносного капіляра. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті кровоносного 

капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.14. Зруйнований макрофаг у тимусі щура через 3 доби розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – ядро макрофага; 

2 – залишки апоптозного тіла в цитоплазмі макрофага; 3 – еритроцит; 4 – 

плазмоцит. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Рис. 3.15. Клітинний детрит із залишками фагоцитованих апоптозних тіл та 

лізосомального апарату макрофага в тимусі щура через 3 доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000.  

 

 

Рис. 3.16. «Світлі» та «темні» плазмоцити в тимусі щура через 3 доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Поруч із плазмоцитами можна бачити некротичні перетворення 

апоптозних тіл (Рис. 3.17) та мітотичні тимоцити на різних стадіях некротичної 

загибелі: від набряку мітохондрій та вакуолізації канальців ендоплазматичної 

сітки до повної руйнації органел, появи дефектів плазмолеми і каріолеми, 

перетворення ядерного матеріалу на однорідну щільну масу і її розпаду на 

окремі фрагменти (Рис. 3.18). Часткове руйнування клітинних мембран, 

порушення їхньої цілісності і безперервності призводить до того, що клітина 

або апоптозне тіло як єдине ціле починають розпадатися. 

Утворення наскрізних дефектів у стінці кровоносних капілярів тимуса 

щура є розповсюдженим явищем через 3 доби та через 7 діб розвитку опікової 

хвороби (Рис. 3.19). Воно супроводжується типовою картиною набряку і 

розвитку крапкових крововиливів (Рис. 3.20). Більш поширені окремі крапкові 

крововиливи та більші за розмірами осередкові крововиливи мають тенденцію 

до переважного розташування в мозковій речовині часточок тимуса (Рис. 3.21; 

Рис. 3.22). 

 

 
Рис. 3.17. Зруйновані апоптозні тіла в складі клітинного детриту в тимусі щура 

через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. 

Позначення: 1 – мітотичний тимоцит; 2 – некроз апоптозних тіл. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Рис. 3.18. Мітотичні тимоцити (1) на різних стадіях некротичної загибелі в 

тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % 

розчину NaCl. 2 – ядро плазмоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Рис. 3.19. Утворення наскрізних дефектів (трансендотеліальних каналів та 

відповідних до них локусів зникнення базальної мембрани) у стінці 

кровоносного капіляра тимуса щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічені наскрізні дефекти 

кровоносного капіляра. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті кровоносного 

капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 
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Виявлені паравазальні та міжклітинні набряки можна розглядати як 

прояви запального та/або токсичного набряків, які за визначенням [395] є 

переважно локальними (місцевими).  У патогенезі запального і токсичного 

набряків основну роль відіграє зменшення онкотичного тиску крові та 

збільшення онкотичного тиску тканин унаслідок підвищення проникності 

стінки кровоносних капілярів і активації протеолітичних ферментів в 

ушкоджених тканинах. Певне значення в патогенезі цих набряків має [357; 377] 

підвищення гідростатичного тиску крові внаслідок розвитку артеріальної та 

венозної гіперемії, які виникають під впливом вазоактивних медіаторів 

(біологічно активних речовин і метаболітів). Надлишкова рідина, яка надходить 

у міжклітинні простори, накопичуються переважно в основній 

речовині сполучної тканини, збільшуючи масу немобільної, фіксованої 

міжклітинної рідини. 

 

 

Рис. 3.20. Крапковий крововилив та зона некрозу в тимусі щура через 7 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 

1 – структурно збережений еритроцит в осередку клітинного детриту; 2 – ядро 

двоядерного тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Рис. 3.21. Множинні крапкові крововиливи (відмічені стрілками) у мозковій 

речовині часточки тимуса щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов 

введення 0,9 % розчину NaCl. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 200. 

 

Рис. 3.22. Крововилив (відмічений стрілками) у мозковій речовині часточки 

тимуса щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % 

розчину NaCl. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 
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Клітини, функції яких активуються в тимусі під час запалення за умов 

розвитку опікової хвороби, можна розділити на дві групи за місцем їхнього 

перебування; перша – макрофаги та мастоцити, що містяться в тимусі постійно 

(клітини-резиденти); друга – інші клітини, що надходять у зону запалення 

ззовні (клітини-емігранти). До них належать гранулоцити і лімфоцити. 

Разом з іншими клітинами запалення в цей час в тимусі виявлені 

плазмоцити амебоподібної та гантелеподібної форм (Рис. 3.23), що є 

свідченням їхньої активної міграції з зон крововиливів і паравазальних 

просторів (рис. 3.24). Цікаво, що іншим місцем, в якому у цей період можна 

виявити плазмоцити, є «ядро» тільця Гассаля (Рис. 3.31; Рис. 3.33). 

Визначені нами вище особливості розвитку набряку в тимусі при опіковій 

хворобі є настільки невід’ємною частиною решти послідовних змін, що для 

спрощення викладення і з метою уникнення термінологічних непорозумінь ми 

в подальшому будемо позначати ймовірні (розширені міжендотеліальні щілини 

та трансендотеліальні канали) та сформовані трансмуральні дефекти терміном 

«протікання», а потенційні шляхи міжклітинного внутрішньоорганного 

розповсюдження плазми крові – терміном «проникнення». 

Нами встановлено, що на етапах розвитку опікової хвороби за умов 

застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl частина клітин 

тимуса гине шляхом апоптозу, некрозу, автофагії, зроговіння і мітотичної 

катастрофи.  

У порівнянні з нормою тимоцити (лімфоцити тимуса або Т-лімфоцити), 

що перебувають у стані мітоза (у пізній профазі, метафазі та анафазі, коли 

ядерце та каріолема зникають,  а каріоплазма «змішується» з цитоплазмою) за 

умов розвитку опікової хвороби відрізняються характерними морфологічними 

ознаками. Такими ознаками є: а − реактивні та деструктивні зміни органел (у 

першу чергу мітохондрій); б – мозаїчне підвищення електронної щільності та 

нерівномірний розподіл ядерного матеріалу в цитоплазмі. 

 



82 

 
Рис. 3.23. Плазмоцит (1) гантелієподібної форми в зоні локального некрозу (2) у 

тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 %  

розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 
Рис. 3.24. Паравазальні плазмоциди в тимусі щура через 14 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 %  розчину NaCl. Позначення: 1 – 

просвіт кровоносного капіляра; 2 – ядро плазмоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Подібні зміни ми спостерігали як у мітотичних тимоцитах, що 

перебували в щільному (характерному для норми) контакті з сусідніми 

тимоцитами і дендритними клітинами (Рис. 3.25), так і в паравазальних 

мітотичних тимоцитах, що втратили цей контакт унаслідок розвитку 

міжклітинного набряку (Рис. 3.26). В останньому випадку міжклітинний набряк 

є однією з причин і структурним свідченням порушення важливої для селекції 

тимоцитів міжклітинної кооперації та комунікації. 

При опіковій хворобі мітохондрії відрізняються різним ступенем 

пошкодження матрикса, крист, внутрішньої мембрани. Деструктивні зміни 

мітохондрій можуть бути розділені на дві стадії: 1) вогнищеві зміни зі 

збереженням частини крист і мембран, що обмежують органелу; 2) інтенсивне 

набухання, що закінчується перетворенням органел у вакуолі з 

електроннопрозорим вмістом. Іноді висока ступінь вакуолізації цитоплазми 

мітотичних тимоцитів супроводжується появою дефектів зовнішньої мембрани 

вакуольно трансформованих мітохондрій, ділянковим пошкодженням 

цілісності плазмолеми, різким зниженням електронної щільності 

цитоплазматичного матрикса (набряк), що є проявами некрозу (Рис.3.26), який 

завершується повною руйнацією (лізисом) клітини. 

Наслідком описаних вище структурних змін мітотичних клітин стає те, 

що у телофазі навколо нерівномірно розподілених у цитоплазмі конденсованих 

хромосом поновлюється каріолема і відбуваються типові для мітотичної 

катастрофи морфологічні зміни, що включають мікронуклеацію (тобто 

формування мікроядер) і мультинуклеацію, тобто утворення множинних ядер 

(двох чи більше, однакового чи різного розміру). Зазначений дефект 

реконструкції ядер не завершується перешнуровкою цитоплазми (цитотомією) і 

утворенням дочірніх клітин. У результаті цього характерною для тимуса тварин 

з опіковою хворобою є поява (Рис. 3.27) багатоядерних (головним чином, 

двоядерних) тимоцитів і тимоцитів з мікроядрами (Рис. 3.28), розташування 

яких є ніби відбитком хаотичного розподілу ядерного матеріалу в цитоплазмі 

тимоцита в початковому стані мітотичної катастрофи (Рис. 3.29). 
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Рис. 3.25. Деструкція мітохондрій (відмічені стрілками) у цитоплазмі 

мітотичного тимоцита в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – ядро тимоцита. Електронна 

мікрофотографія. 3б. 10000. 

 

 
Рис. 3.26. Некроз мітотичного тимоцита (відмічений стрілкою) у тимусі щура 

через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. 

Позначення: 1 – ядро тимоцита. Електронна мікрофотографія. 3б. 20000. 
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Рис. 3.27. Багатоядерний тимоцит (відмічений стрілкою) у тимусі щура через 3 

доби розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. 

Електронна мікрофотографія. 3б. 12000. 

  
Рис. 3.28. Тимоцит з мікроядрами (відмічений одинарною стрілкою) у тимусі 

щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину 

NaCl. Подвійною стрілкою відмічена ділянка цитоплазми тимоцита з групою 

мікроядер. Електронна мікрофотографія. 3б. 7000. 
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Рис. 3.29. Нерівномірна електронна щільність і нерівномірний розподіл 

ядерного матеріалу в цитоплазмі мітотичного тимоцита (відмічений стрілкою) у 

тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % 

розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. 3б. 15000. 

  

Тимоцити з мультинуклеацією у подальшому гинуть шляхом некрозу або 

апоптозу, таку смерть деякі дослідники [460] називають «клітинною смертю з 

попередньою мультинуклеацією». Апоптозні зміни в клітинах з 

мультинуклеацією мають особливості, які полягають у тому, що 

суперконденсація ядерного матеріалу відбувається, у першу чергу, саме в 

мікроядрі, яке потім разом із прилеглою ділянкою цитоплазми відшнуровується 

(Рис. 3.30), що призводить до утворення апоптозного тіла.  

Таке апоптозне тіло має цілісну плазмолему і каріолему. При цьому 

«материнський» тимоцит позбавляється мікроядра і, одночасно, зберігає 

неушкоджене друге ядро та прилеглу до нього ділянку цитоплазми, що 

дозволяє говорити про парціальний характер апоптозу. 
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Рис. 3.30. Відокремлення апоптозного мікроядра (відмічене подвійною 

стрілкою) разом із прилеглою ділянкою цитоплазми від багатоядерного 

тимоцита в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов 

введення 0,9 % розчину NaCl. Одинарною стрілкою відмічене мікроядро в 

багатоядерному тимоциті. Позначення: 1 – ядро тимоцита;  2 – ядро 

багатоядерного тимоцита. Електронна мікрофотографія. 3б. 10000. 

 
Рис. 3.31. Тільце Гассаля в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби 

за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – зруйновані 

епітеліоретикулоцити; 2 – цитоплазма плазмоцита. Електронна 

мікрофотографія. 3б.10000.  



88 

У випадку, коли апоптозу підлягає багатоядерний тимоцит із приблизно 

однаковими за розмірами ядрами, апоптозні (конденсація цитоплазми та 

каріоплазми) або некротичні зміни мають рівномірний характер, що дозволяє 

говорити про тотальний апоптоз або некроз. 

При опіковій хворобі епітеліоретикулоцити тимуса гинуть, переважно, 

шляхом апоптозу, некрозу та автофагії. Характерною особливістю 

епітеліоретикулоцитів мозкової речовини тимуса при опіковій хворобі є те, що 

вони гинуть шляхом зроговіння. 

У результаті нашарування апоптозно змінених зроговілих і незроговілих 

епітеліоретикулоцитів мозкової речовини утворюються структури, що 

нагадують [15] «перлини зроговіння» (Рис. 3.31; Рис. 3.32; Рис. 3.33). В центрі 

«ядра» цих структур виявляються зруйновані тимоцити, епітеліоретикулоцити,  

макрофаги та плазмоцити. Є усі підстави вважати, що саме таким чином 

формуються і поступово збільшуються за розмірами тимічні тільця (тільця 

Гассаля), ядро яких, найчастіше, утворене клітинним детритом, що пронизаний 

залишками кератинізованих епітеліоретикулоцитів, у тому числі їхніми 

зміненими тонофіламентами (Рис. 3.32).  

Сучасні дослідження дають підставу для припущення про центральну 

роль тілець Гассаля у формуванні специфічного мікрооточення в мозковій 

речовині тимуса [379; 380; 404].  

За останніми даними [287] тільця Гассаля містять тимічний стромальний 

лімфопоетин, який сприяє визначенню дегенеруючих автореактивних 

тимоцитів та забезпечує можливість їхнього залучення до тілець із наступним 

фагоцитозом їхніх деградованих залишків. 

Одержані нами дані свідчать, що тільця Гассаля в нормі відрізняються за 

своєю будовою, яка залежить від їхніх розмірів. 
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Рис. 3.32. Центр («ядро») тільця Гассаля в тимусі щура через 7 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічені 

змінені тонофіламенти. Позначення: 1 – ядро зруйнованого тимоцита. 

Електронна мікрофотографія. 3б. 20000. 

 
Рис. 3.33. Плазмоцити (1) у клітинному детриті «ядра» тільця Гассаля в тимусі 

щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину 

NaCl. Електронна мікрофотографія. 3б. 1000 
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Рис. 3.34. Тільце Гассаля в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби 

за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін-

еозин. 3б. 200. 

  

 У «центрі» дрібних тілець Гассаля розташовані «світлі» кератинізовані 

епітеліоретикулоцити, в електроннопрозорому матриксі яких виразно 

виявляються гранули кератогіаліна і різноманітні за конфігурацією та ступенем 

структурованості складові цитоскелета – пучки тонофіламентів, кератинові 

фібрили (Рис. 3.35). За своєю будовою такі кератинізовані 

епітеліоретикулоцити нагадують зернисті кератиноцити епідермісу [15; 20]. 

Гранули кератогіаліна в цитоплазмі епітеліоретикулоцитів тілець Гассаля не 

оточені мембраною і групуються в маси різної конфігурації.  Кератогіалінові 

маси асоційовані з пучками тонофіламентів і, разом із локалізованими поруч 

рибосомами, складають тонофібрилярно – кератогіалінові комплекси. 

Тонофібрилярно-кератогіалінові комплекси, за рахунок того, що кератогіалін 

просочує тонофіламенти є безпосереднім морфологічним попередником 

кератинових фібрил. 
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Рис. 3.35. Тільце Гассаля в тимусі інтактного щура (норма). Позначення: 1 – 

ядро «світлого» кератинізованого епітеліоретикулоцита; 2 – цитоплазма 

«світлого» кератинізованого епітеліоретикулоцита; 3 – цитоплазма «темного» 

кератинізованого епітеліоретикулоцита; 4 – цитоплазма макрофага. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

 
Рис. 3.36. Комплекс міжклітинних контактів (збільшена деталь Рис. 3.31) між 

«світлими» кератинізованими епітеліоретикулоцитами в центрі тільця Гассаля в 

тимусі інтактного щура (норма). Стрілками відмічені десмосоми. Позначення: 1 

– цитоплазма «світлого» кератинізованого епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 30000. 
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Зазвичай «центр» дрібних тілець Гассаля утворюють 2-3 зазначених 

епітеліоретикулоцита, що з‟єднані потужними комплексами міжклітинних 

контактів у вигляді різних комбінацій симетричних і асиметричних десмосом 

(Рис. 3.36). Ці спеціалізовані міжклітинні контакти переважно являють собою 

симетричні і паралельні ділянки ущільнення сусідніх плазмолем 

(десмосомальні пластинки). Десмосомальні пластинки розділені проміжком, в 

якому добре помітні центральна і дві бічні ламели дрібнозернистої будови, 

відокремлені одна від одної та від плазмолеми світлими проміжками. До 

десмосомальної пластинки з боку цитоплазми прилягають тонофіламенти, які 

з‟єднуються з нею поперечними філаментозними нитками. Асиметричні 

десмосоми у складі описаних комплексів міжклітинних компонентів мають 

вигляд половини звичайної десмосоми. 

Решта кератинізованих епітеліоретикулоцитів тільця Гассаля 

розміщується концентрично навколо описаного «центра». Серед них можна 

розрізнити «світлі» та «темні» (із цитоплазматичним матриксом високої 

електронної щільності) епітеліоретикулоцити. При цьому слід підкреслити, що 

морфологічні прояви ступеня розвитку елементів цитоскелета  кератинізованих 

епітеліоретикулоцитів не залежить від ступеня щільності їхнього 

цитоплазматичного матрикса.  

«Світлі» та «темні» кератинізовані епітеліоретикулоцити розміщуються 

по периферії тілець Гассаля в довільному порядку. Між ними визначаються 

поодинокі десмосоми, але випадковий характер їхньої локалізації свідчить, що 

концентричність розподілу кератинізованих епітеліоретикулоцитів у тимічних 

тільцях не є наслідком складного топологічного розподілу десмосом, а, 

скоріше, є результатом простого «нашарування». У останньому випадку 

зрозуміло, що надлишкові десмосоми мали б гальмувати «скручування» 

епітеліоретикулоцитів (до речі, так само як і «розкручування»). 

Обов‟язковим компонентом тілець Гассаля всіх розмірів є розташовані 

між епітеліоретикулоцитами макрофаги, у цитоплазмі яких (Рис. 3.35) 
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виявляються лізосоми з електроннощільним вмістом та різні за розміром і за 

вмістом фаголізосоми.  

У центрі великих тілець Гассаля в нормі можна розрізнити «ядро»,що нагадує 

округлу порожнину, заповнену тимоцитами зі збереженою нормальною 

структурою ядра, цитоплазми та органел (Рис. 3.37). У цитоплазмі 

кератинізованих епітеліоретикулоцитів таких тілець Гассаля визначаються 

(крім кератогіалінових гранул і кератинових фібрил) поодинокі округлі 

гіалінові комплекси.  

 

 

Рис. 3.37. «Ядро» у центрі тільця Гассаля в тимусі інтактного щура (норма). 

Позначення: 1 – тимоцити зі збереженою структурою в «ядрі» тільця Гассаля; 

2 – цитоплазма кератинізованих епітеліоретикулоцитів; 3 – гіаліновий комплекс 

у цитоплазмі  кератинізованого епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000. 

 

При опіковій хворобі «ядро» тілець Гассаля утворене пучками змінених 

тонофіламентів, кератиновими фібрилами та клітинами (тимоцитами, 

макрофагами, епітеліоретикулоцитами, плазмоцитами) на різних стадіях 

деградації та лізиса. Складається враження, що за умов розвитку опікової 
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хвороби всі сценарії клітинної смерті в «ядрі» тілець Гассаля фатально 

закінчується некрозоподібною реакцією. У цьому випадку тільця Гассаля 

сприяють сегрегації (об‟єднанню клітин, що підлягають клітинній смерті), 

секвестрації (відділенню загиблих і повністю зруйнованих клітин, від решти 

клітин) і, кінець кінцем, ефективно запобігають негативному впливу клітин 

(автореактивних?), що поступово гинуть, на клітини мікрооточення. 

Не виключено, що вихід продуктів розпаду «ядра» тілець Гассаля за межі 

тілець контролюється пошарово розміщеними кератинізованими 

епітеліоретикулоцитами. У цьому випадку тільце Гассаля має діяти як 

своєрідний паракриновий утвір, що може бути структурним підтвердженням 

його регуляторної функції стосовно забезпечення негативної селекції тимоцитів 

[287]. 

 

 

Рис. 3.38. Зникнення вмісту та колапс  «ядра»  тільця тимуса, руйнація 

епітеліоретикулоцитів  тільця і зв‟язаних з ним епітеліоретикулоцитів  мозкової 

клітинної сітки в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – кровоносний капіляр. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. 
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Одержані нами дані свідчать, що, незважаючи на характерний 

поліморфізм, тільця Гассаля мають доволі сталу структурну організацію, яка 

забезпечує їхню участь у компенсаторно-пристосувальних реакціях тимуса. У 

той же час стосовно загальної архітектоніки тілець Гассаля складається 

враження, що зафіксоване на препараті розташування клітин та позаклітинного 

компоненту (виключаючи клітинний детрит та кератинові фібрили) ніби 

віддзеркалює миттєвість ротаційного руху відповідного тільця (Рис. 3.38). 

У контексті зазначеного варто згадати дані [75] про те, що в культурі 

тканини (за умов активного формування тілець Гассаля при утворенні 

надлишку клітин в обмеженому просторі) тимічні тільця здійснюють ротаційні 

рухи та пульсують. Таким чином, тільця Гассаля (за своїми структурними 

особливостями) здатні виконувати функцію динамічного «депо» загиблих 

клітин тимуса, контролювати кількісний вміст «ядра», а також, можливо, 

регулювати кількісні та якісні параметри короткодистантних впливів 

біохімічних продуктів, що утворюються в результаті розпаду компонентів 

«ядра».     

Зникнення вмісту та колапс «ядра» тільця Гассаля може бути свідченням 

закінчення його розвитку та ознакою початку його дегенеративних 

перетворень. До цих перетворень долучаються сусідні кровоносні капіляри, 

судинний просвіт яких облітерується при збереженні базальної мембрани 

(Рис. 3.39). 

На кінцевому етапі дегенерації (руйнації і виродження) тільце Гассаля 

набуває вигляду масивного цитоплазматичного конгломерату, в якому 

розташовані ядра на різних етапах апоптозних перетворень (Рис. 3.40). Маса, 

що утворюється за рахунок повного знищення плазмолеми і взаємного злиття 

цитоплазматичного матриксу групи кератинізованих епітеліоретикулоцитів, 

підтримує свою цілісність, форму і просторову визначеність за рахунок 

наявності в її доволі щільному узагальненому цитоплазматичному матриксі 

тонофіламентів і кератинових фібрил (Рис. 3.41). 
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Рис. 3.39. Кровоносний капіляр з облітерованим просвітом та збереженою 

базальною мембраною (відмічена стрілками) у тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

 
Рис. 3.40. Дегенерація і перетворення «ядра» тільця Гассаля в масивний 

конгломерат залишків цитоплазми і ядер кератинізованих 

епітеліоретикулоцитів у тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Описані вище дегенеративні тільця Гассаля розташовані в мозковій 

речовині часточок тимуса, зазвичай, на віддалені від решти інших клітин 

тимуса і зв‟язані з епітеліоретикулоцитами так званої «мозкової клітинної 

сітки» [28]. Складається враження, що на початку розвитку тільця Гассаля 

виконують своєрідну і визнану [379; 380] роль «цвинтаря» різноманітних 

клітин (тимоцитів, макрофагів, плазмоцитів, епітеліоретикулоцитів), а на 

кінцевому етапі своєї дегенерації стають «цвинтарем» тільки для 

кератинізованих епітеліоретикулоцитів мозкової клітинної сітки. 

 

 

Рис. 3.41. Тонофіламенти і кератинові фібрили в щільному узагальненому 

цитоплазматичному матриксі «ядра» тільця Гассаля в тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 30000. 

 

Частина епітеліоретикулоцитів тимуса при опіковій хворобі підлягає 

автофагії. Цей тип клітинної смерті відбувається за відсутності конденсації 

хроматину, але супроводжується автофагійною вакуолізацією цитоплазми 

(Рис. 3.42; Рис. 3.43). На противагу апоптозу і некрозу, клітини, що гинуть із 
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морфологічними ознаками автофагії («самопоїдання»), не асоційовані з 

макрофагами.  

 
Рис. 3.42. Автофагічні зміни епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 3 доби 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками 

відмічені автофагосоми. Позначення: 1 – велика автофаголізосома  зі 

збереженим вмістом; 2 – велика автофаголізосома зі зруйнованим вмістом. 

Електронна мікрофотографія. 3б. 20000. 

 
Рис. 3.43. Автофагічні зміни епітеліоретикулоцита  в тимусі щура через 7 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками 

відмічені автофагосоми. Позначення: 1 – ядро автофагічного 

епітеліоретикуцита. Електронна мікрофотографія. 3б. 15000. 
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Автофагія епітеліоретикулоцитів тимуса при опіковій хворобі 

характеризується секвестрацією цитоплазматичного матеріалу в автофагосоми 

(Рис. 3.44). Автофагосоми є двомембранними структурами, які містять 

органели, що руйнуються, та/чи цитозолі.  

 

 

Рис. 3.44. Автофагосоми (відмічені стрілками) на різних фазах утворення в 

цитоплазмі епітеліоретикулоцита тимуса через 3 доби розвитку опікової 

хвороби за умов умов введення 0,9 % розчину NaCl. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 30000. 
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Нами визначено, що злиття автофагосом із лізосомами призводить до 

утворення автофаголізосом із наступним руйнуванням (перетравленням) вмісту 

порожнини і внутрішньої мембрани.  

Продукти перетравлення поглинаються і засвоюються цитоплазмою 

клітин, але деяка частина матеріалу залишається неперетравленою. 

Автофагійна вакуоль, що містить частково неперетравлений матеріал, 

спрямовується до плазмолеми і її вміст виводиться назовні.  

У деяких випадках неперетравлений матеріал зберігається у вигляді 

залишкових тілець. Варто підкреслити, що в певних межах автофагія є 

нормальним процесом, що забезпечує видалення ушкоджених органел і ділянок 

цитоплазматичного матрикса, і, на думку деяких авторів, нерідко сприяє 

виживанню клітин.  

Типовою для тимуса щурів з опіковою хворобою є наявність у кірковій та 

мозковій речовині апоптозних тимоцитів, що на напівтонких та ультратонких 

зрізах характеризуються ущільненням ядра, конденсацією та зморшкуватістю 

цитоплазми. Значне ущільнення ядра супроводжується звивистістю його 

контурів, появою булавоподібних випинань, рідше перетинок.  

Відзначається агрегація хроматину у вигляді брилок різноманітної форми 

та розмірів. Морфологічні зміни в частини описаних тимоцитів відбуваються 

(при  збереженні цілісної плазмолеми і каріолеми) за сценарієм розвитку 

класичного апоптозу і закінчуються утворенням апоптозних тіл, що підлягають 

фагоцитозу.  

У частини апоптозних тимоцитів відбувається локальна ділянкова (і, у 

решті-решт, субтотальна чи тотальна) деструкція каріолеми та вихід ядерного 

матеріалу в цитоплазму (Рис. 3.45; Рис. 3.46). Спостерігається проникнення 

мітохондрій у каріоплазму через дефекти каріолеми, злиття каріолеми з 

мембранами вакуольно трансформованих мітохондрій, пошкодження 

плазмолеми, потрапляння вмісту цитоплазми в позаклітинний простір. Така 

клітинна загибель (що починається як апоптоз, а закінчується як некроз) 

одержала назву «апонекроз» [176].  
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Рис. 3.45.Апонекротичні зміни тимоцитів у тимусі щура через 3 доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічені 

локуси деструкції каріолеми та виходу ядерного матеріалу в цитоплазму. 1– 

ядро апонекротичного тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Слід підкреслити, що апонекроз (первинною ознакою якого є руйнація 

каріолеми апоптозного ядра) за умов розвитку опікової хвороби у щурів даної 

експериментальної групи є характерним як для звичайних одноядерних 

тимоцитів, так і (меншою мірою) для багатоядерних тимоцитів. В останьому 

випадку він може починатися з руйнації каріолеми апоптозного мікроядра 

(Рис. 3.46).  

У науковій літературі питання про морфологічну та біохімічну сутність 

апонекрозу є предметом дискусії [211; 228; 229], але є підстави вважати, що 

апонекроз є альтернативним інваріантом клітинної загибелі, що поєднує в собі 

властивості некрозу та апоптозу. 

За нашими даними апонекроз особливо часто визначається в тимусі при 

опіковій хворобі, коли апоптоз набуває надлишкового характеру. Іноді апоптоз 

у тимусі щурів з опіковою хворобою є настільки розповсюдженим (Рис. 3.47), 

що це призводить до втрати чіткого розмежування кіркової і мозкової 

речовини, яке добре виявляється за умов норми (Рис. 3.48). 
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Рис. 3.46. Апонекротичні зміни тимоцитів у тимусі щура через 7 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Одинарними стрілками 

відмічені локуси деструкації каріолеми та виходу ядерного матеріалу в 

цитоплазму. Подвійними стрілками відмічені вакуольно трансформовані 

мітохондрії. Потрійними стрілками відмічені проникнення вакуольно 

трансформованих мітохондрій через локуси деструкції каріолеми в 

каріоплазму. Позначення: 1 – ядро апонекротичного тимоцита; 2 – цитоплазма 

тимоцита з мікроядрами. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Результати проведеного дослідження свідчать, що в тимусі в нормі та за 

умов розвитку опікової хвороби апоптозні клітини та їхні апоптозні тіла 

(обмежені плазматичною мембраною фрагменти цитоплазми та ядра) 

поглинаються макрофагами.  

Макрофаги вирізняються наявністю чисельних фагосом, фаголізосом, 

залишкових тілець. Частина фагоцитованого матеріалу характеризується 

високою щільністю; і за розмірами та консистенцією вона може бути 

ідентифікована як залишки ядерної складової апоптозних тіл та апоптозних 

тимоцитів, цитоплазматична складова яких підлягає швидкоплинному лізису 

(Рис. 3.49).  
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Рис. 3.47. Поява великої кількості тимоцитів з ознаками апоптозних змін 

(ущільнення ядра, конденсація, зморшкуватість цитоплазми) у тимусі щура 

через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. 

Стрілками відмічене тільце Гассаля видовженої конфігурації. Напівтонкий зріз. 

Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 

 

Рис. 3.48. Кіркова (1) та мозкова (2) речовини часточки тимуса інтактного щура 

(норма). Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 
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Варто пам‟ятати, що роль зазначених макрофагів не обмежується 

фагоцитозом [310]. У цих клітинах синтезуються [161; 162; 375; 395; 428] понад 

100 біологічно активних прозапальних цитокінів, фосфоліпаз, протеїназ, 

лізосомальних гідролаз, факторів комплементу, ейкозаноїдів, активних 

кисневих радикалів тощо. 

Частина макрофагів тимуса при опіковій хворобі (під впливом 

здійсненого терапевтичного лікування) підлягає автофагії. Кульмінацією 

автофагійних змін іноді є масована автофагійна вакуолізація цитоплазми 

(Рис. 3.50), що закінчується загибеллю макрофага (Рис. 3.51; Рис. 3.52).  

 

 

Рис. 3.49. Макрофаг тимуса щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення 0,9 % розчину NaCl. Одинарною стрілкою відмічена 

автофагосома. Подвійною стрілкою відмічений фагофор, просвіт якого 

заповнений вмістом фаголізосоми. Позначення: 1 – фаголізосома. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Морфологічною подією, що свідчить про ініціацію автофагії є оточення 

та секвестрація клітинних органел і локусів ущільнення дрібногранулярного 

цитоплазматичного матрикса (агрегованих протеїнів?) подвійною ізолюючою 
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мембраною (фагофором). Найбільш типовим та розповсюдженим варіантом 

утворення фагофорів у цитоплазмі макрофагів є концентричне групування 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки навколо «ядра» (агрегованих 

протеїнів, ушкоджених мітохондрій та канальців ендоплазматичної сітки). 

Канальці ендоплазматичної сітки  з‟єднуються  своїми кінцями і утворюють 

кільце замкненого навколо автофагосоми, фагофора. 

 

 

Рис. 3.50. Цитоплазма макрофага тимуса щура через 3 доби розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Одинарними стрілками відмічені 

канальці гранулярної ендоплазматичної сітки з електроннощільним вмістом. 

Подвійними стрілками відмічені місця злиття фаголізосом з канальцями 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000.  

 

Крім зазначеного «типового» варіанту розвитку автофагійних змін, які 

можна визнати проявами її селективності, нами вперше морфологічно 

зареєстрований факт злиття фаголізосом та канальців гранулярної 

ендоплазматичної сітки (Рис. 3.49; Рис. 3.50) з утворенням замкнених 

кільцеподібних та/або розгалужених вакуольно-канальцевих структур з 

електроннощільним вмістом. Якщо перше явище можна розцінити як процес 
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об‟єднання фаголізосом/автофаголізосом з автофагосомами, то друге варто 

розглянути як розповсюджену (але все ж таки селективну) автофагію 

гранулярної ендоплазматичної сітки, а саме – ретикулофагію. Про останнє 

свідчить заповнення (в деяких випадках тотальне) просвіту канальців 

гранулярної ендоплазматичної сітки електроннощільним вмістом фаголізосом і 

утворенням єдиного «вакуольно-канальцевого комплексу», етапом розвитку 

якого (при повному дієвому перетравленні або екструзії вмісту) є масована 

автофагійна вакуолізація цитоплазми макрофага, а кінцевою стадією – його 

клітинна загибель (Рис. 3.51). Загибель макрофагів призводить до утворення в 

тимусі різних за розміром осередків (кист?), заповнених залишками 

фагоцитованого макрофагами матеріалу (Рис. 3.52). 

 

 

Рис. 3.51. Некротичні зміни макрофага тимуса щура через три доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – ядро 

макрофага з некротичними змінами; 2 – еритроцит у просвіті кровоносного 

капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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Рис. 3.52. Загибель макрофагів тимуса щура через 7 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl з утворенням дрібних осередків 

(1), заповнених залишками фагоцитованого макрофагами матеріалу. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

 

У контексті динаміки типів клітинної загибелі зрозуміло, що 

ретикулофагія може допомагати здійснювати гомеостатичні контроль у клітині 

за рахунок акумуляції спотворених  та/чи невірно синтезованих протеїнів, що 

знаходяться в просвіті канальців гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Ретикулофагія  також є механізмом, за рахунок якого відбувається редукція 

відгалужених та розширених ділянок ендоплазматичної сітки. Крім того 

ретикулофагія може бути запобіжником апоптозу. 

 Нами в макрофагах тимуса відмічена автофагія, яка полягає у формуванні 

різних за розміром і вмістом автофагосом, їхньому злитті з фаголізосомами, 

автофаголізосомами та канальцями гранулярної ендоплазматичної сітки (в 

останньому випадку ендоплазматична сітка відіграє роль ефективного 

посередника внутрішньоклітинного поширення автофагії). Можна передбачити, 

що подальша доля кожного макрофага (виживе він чи загине) залежить  саме 

від розмірів описаного вище «вакуольно-канальцевого комплексу». Окремо 

слід підкреслити, що автофагія в тимусі всіх тварин з опіковою хворобою є 
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постійною ознакою катаболічної реакції (внутрішньоклітинного  розпаду 

складних органічних сполук) тимуса і морфологічним показником ступеня її 

зворотності/незворотності. Загалом за певних зазначених умов автофагія (і, 

зокрема, ретикулофагія) має діяти як захисник більшості потенційно здатних до 

некрозу макрофагів від несприятливої дії на компоненти цитоплазматичного 

матрикса і на органели агресивних, незапрограмованих стимулів (цитотоксичні 

агенти). Якщо ретикулофагія не може завадити прогресивній деструкції і 

зневілювати непередбачену ситуацію, вона робить свій внесок у клітинну 

загибель макрофагів тимуса при опіковій хворобі. 

 Ураховуючи усе зазначене вище варто наголосити, що макрофаги тимуса 

при опіковій хворобі гинуть за рахунок реалізації своєрідної (suigeneris) 

послідовності морфологічних змін, яку можна визначити окремим типом 

клітинної смерті – ретикулонекрозом. Цей тип клітинної загибелі суттєво 

відрізняється від усіх інших, що зазначені в останньому переліку 

Номенклатурного комітету з клітинної смерті [229]. 

 Загальновідомо [379], що (за рахунок проліферації) щоденний приріст 

кількості тимоцитів у нормі складає 25%, з них 95-98% гине в тимусі шляхом 

апоптозу в процесі селекції. У теперішній час [310; 374] визнається, що 

макрофаги забезпечують селекцію тимоцитів в якості клітин, що здійснюють 

представлення антигену, а також елімінацію апоптозних клітин та апоптозних 

тіл. Зрозуміло, що описаний нами ретикулонекроз макрофагів тимуса при 

опіковій хворобі призводить до порушення «репертуарного» представництва 

різних клонів тимоцитів (впливає на селекцію та, ймовірно, на рівень 

проліферації тимоцитів). З огляду на зазначене динаміка процесу автофагії 

(селективна мікроавтофагія/макроавтофагія), що забезпечує виживання та 

смерть макрофагів тимуса, відіграє провідну роль у компенсаторно-

пристосувальних процесах у тимусі при опіковій хворобі, яка є наслідком 

опікової травми шкіри. 

На відміну від макрофагів, дендритні клітини, що розташовані у мозковій 

речовині часточок тимуса, мають практично неушкоджену цитоплазму і ядро. 
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Відсутність демосом і тонофіламентів дозволяє доволі легко відрізнити їх від 

епітеліоретикулоцитів. Дендритні клітини характеризуються рясною 

електроннопрозорою цитоплазмою з довгими численними відростками, що 

проникають між сусідніми клітинами і глибоко впинаються в цитоплазму 

(Рис. 3.53). За ступенем електронної щільності цитоплазматичного матриксу  

вони, умовно,можуть бути поділені на «світлі» та «сірі». 

 

Рис. 3.53. Дендритні клітини тимуса щура через 3 доби розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – інтердигітальні 

відростки дендритних клітин; 2 – цитоплазма дендритної клітини. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000.   

 

Одержані данні свідчать, що з двох антиген-презентуючих клітин 

(макрофагів і дендритних клітин), що забезпечують негативну селекцію 

тимоцитів (індукуючи апоптоз автоспецифічних клонів), більш стійким до дії 

негативних впливів катаболічної реакції на ранніх етапах розвитку опікової 

хвороби (гострий період через 1, через 3 та через 7 діб) є дендритні клітини. 

Логічним буде припустити, що за умов гіпертрофії дендритних клітин 

негативна селекція прискорюється і охоплює значну кількість потенційно 

автореактивних тимоцитів, які зазнають апоптозних змін.  



110 

Автофагійна смерть макрофагів призводить до порушення фагоцитозу 

апоптозних тимоцитів, який у нормі має «випереджувальний» характер. Процес 

апоптозу тимоцитів, за таких умов, ніби «розтягується у часі». Апоптозні 

тимоцити та їхні апоптозні тіла не підлягають фагоцитозу, а, натомість, 

підлягають некрозу. Саме таким чином, на нашу думку, за рахунок 

балансу/дисбалансу процесу «клітинна смерть макрофагів /виживання 

дендритних клітин» змінюється динаміка типів клітинної смерті тимоцитів: 

апоптоз → апонекроз; апонекроз→некроз; некроз. 

У тимусі тварин  у пізні терміни експерименту (через 14, через 21, через 

30 діб) на тлі клітинної загибелі макрофагів відмічені структурні зміни 

дендритних клітин. Типовою є наявність апоптозних дендритних клітин, що 

характеризуються ущільненням ядра, конденсацією та зморшкуватістю 

цитоплазми. В окремих випадках цей процес є дуже виразним. Так, зокрема, 

конденсація цитоплазми може сприяти підвищенню її електронної щільності до 

ступеня електронної щільності суперущільненого ядра (Рис. 3.54). 

 
Рис. 3.54. Апоптоз дендритної клітини в тимусі щура через 14 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – 

ущільнене ядро в ущільненій цитоплазмі апоптозної дендритної клітини; 2 – 

ущільнена цитоплазма апоптозної дендритної  клітини; 3 – ядро звичайної 

дендритної клітини; 4 – відросток звичайної дендритної клітини. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Ущільнення ядра дендритних клітин супроводжується звивистістю його 

контурів, появою булавоподібних випинань, рідше перетинок (які 

відокремлюють фрагменти ядра). Відзначається агрегація хроматину у вигляді 

брилок різноманітної форми та розмірів. Морфологічні зміни в частині 

описаних дендритних клітин відбуваються (за умов збереження цілісної 

плазмолеми і каріолеми) за сценарієм розвитку класичного апоптозу і 

закінчуються утворенням апоптозних тіл, що підлягають фагоцитозу. 

У частини апоптозних дендритних клітин відбувається локальна ділянкова 

(і, у решті-решт, субтотальна чи тотальна) деструкція каріолеми та вихід 

ядерного матеріалу в цитоплазму (Рис. 3.55; Рис. 3.56), що відповідає 

характерному розвитку подій за сценарієм апонекрозу.  

 

 

Рис. 3.55. Апонекротичні зміни дендритної клітини в тимусі щура через 21 добу 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілкою 

відмічений локус деструкції каріолеми та виходу ядерного матеріалу в 

цитоплазму. Позначення: 1 – ядро апонекротичної дендритної клітини. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 
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Рис. 3.56. Апонекротичні зміни дендритної клітини в тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Одинарними 

стрілками відмічені локуси деструкції каріолеми та виходу ядерного матеріалу 

в цитоплазму; подвійною стрілкою відмічений пучок тонофіламентів в 

цитоплазмі епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 14000.  

 

За умов наявної опірності антиген-презентуючих клітин (макрофагів і 

дендритних клітин), які (разом з епітеліретикулоцитами) забезпечують 

необхідне для функціонування тимоцитів мікрооточення більшість часточок 

тимуса в пізні терміни експерименту зберігається. Але вони зменшуються в 

розмірах за рахунок утворення характерних для акцидентальної інволюції [56; 

117] «місць спустошення». Часточки набувають вигляду «острівців», оточених 

окремими жировими клітинами (Рис. 3.57; Рис. 3.58) або, іноді, їхніми 

чималими скупченнями (Рис. 3.59). 
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Рис. 3.57. Жирові клітини в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби 

за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічені мастоцити. 

Позначення: 1 – просвіт артеріоли; 2 – просвіт закапілярної венули; 3 – просвіт 

збиральної венули; 4 – жирова клітина. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – 

азур ІІ. Зб. 400. 

 
Рис. 3.58. Жирові клітини в тимусі щура через 21 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Позначення: 1 – просвіт 

збиральної венули; 2 – жирова клітина; 3 – тимоцити. Напівтонкий зріз. 

Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 400. 
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Рис. 3.59. Скупчення жирових клітин у тимусі щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення 0,9 % розчину NaCl. Стрілками відмічені 

кровоносні капіляри.1 – жирова клітина; 2 – просвіт закапілярної венули. 

Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 400. 

 

Є всі підстави вважати, що жирові клітини заповнюють «втрачені 

території» тих часточок тимуса, в яких функціонально різні клітини загинули, 

головним чином, унаслідок [6; 278] апоптозу (системна апоптозна відповідь на 

опік) та некрозу (системна запальна відповідь на опік). Зважаючи на одержані 

дані, ці дві системні відповіді є найбільш суттєвими чинниками деструктивних 

змін у тимусі при опіковій хворобі. 

 

Коротке узагальнення 

 

Загальним проявом патоморфологічних змін у тимусі при опіковій 

хворобіза умов щодобового застосування упродовж перших 7 діб 

внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl є альтерація функціонально різних 

клітин органа та стінок судин гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного 

паравазального та міжклітинного набряку.  
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Уперше з‟ясовано, що на етапах розвитку опікової хворобі частина клітин 

тимуса гине шляхом апоптозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, дендритні 

клітини ендотеліоцити), некрозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, макрофаги, 

ендотеліоцити), мітотичної катастрофи (тимоцити), апоневрозу (тимоцити та 

дендритні клітини), автофагії (епітеліоретикулоцити та макрофаги) та 

зроговіння (епітеліоретикулоцити тілець Гассаля).  

Якщо апоптоз є регулятором генетичного гомеостазу в тимусі, то некроз є 

свідченням суттєвого порушення такого гомеостазу, а також чинником і 

складовою частиною запального процеса, який супроводжується 

плазмоцитарною і лейкоцитарною реакціями, активацією мастоцитів. У цьому 

контексті описана нами автофагія може сприяти виживанню клітин шляхом 

перешкоджання розвитку некрозу (зокрема, за рахунок ретикулофагії) та 

апоптозу (зокрема, за рахунок мітофагії). 

На жаль, дані наукової літератури не дозволяють однозначно трактувати 

явище автофагії. Віддзеркаленням цього є доволі провокативна назва оглядової 

статті F.Scarlatti et al. [248] «Does autophagy have a licens to kill mammalian 

cells?» («Хіба автофагія має ліцензію на вбивство клітин ссавців?»), та назва 

оглядової статті B. Levine, J. Yuan [325] «Autophagy in cell death: an innocent 

conviet?» («Автофагія в клітинній смерті: безневинний засуджений?»). 

Згідно класичної точки зору  [326], селективні форми автофагії можуть 

призвести до загибелі клітин без масивного перетравлення, а надмірний обсяг 

самопертравлення через макроавтофагію є клітинно-руйнівним механізмом. 

Останнім часом переважає думка [326; 356] про те, що активація автофагії має 

сприяти виживанню клітини (за рахунок активації цитопротекторного сигналу, 

який дозволяє подолати стресорний вплив), а пригнічення автофагії сприяє 

прискоренню клітинної загибелі. 

Мітотична катастрофа є характерною особливістю реакції частини 

тимоцитів на опікову травму та розвиток опікової хвороби за умов 

внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl. Мітотична катастрофа тимоцитів 

пов`язана з відхиленнями у виконанні тимоцитами мітозу, коли дефекти 
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реконструкції ядер не завершуються перешнутовкою цитоплазми (цитотомією) 

Більшість тимоцитів, які зазнали мітотичної катастрофи відрізняються 

мультинуклеаціею та накопиченням мікроядер. Ці порушення в кінцевому 

випадку закінчуються наступним тотальним або парціальним апоптозом 

тимоцитів. 

Виявлений нами в тимусі обпечених щурів апонекроз тимоцитів та 

дендритних клітин є інваріантом клітинної смерті, яка початково проявляеться 

морфологічними ознаками апоптозу, а закінчуеться як некроз (повною 

руйнацією мембран і органел клітини). Апонекроз тимоцитів(наявність якого 

засвідчена упродовж всіх досліджених термінів розвитку опікової хвороби) і 

апонекроз дендритних клітин (відмічений у пізні терміни розвитку опікової 

хвороби: через 14-30 діб після опікової травми) є свідченням змін характеру та 

швидкості селекції тимоцитів, а також показником зриву компенсаторно-

пристосувальних реакцій в тимусі. У цьому випадку апонекроз є механізмом 

проміжної зміни сценарія клітинної загибелі (з апоптозу на некроз клітин). 

Наслідком такої зміни (переключення) є підтримка запального процесу в тимусі 

і перехід його з гострої у хронічну фазу. 

Запальний процес в тимусі при експериментальній опіковій хворобі за 

умов застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl супроводжується активацією (а 

точніше – гіперактивацією і руйнацією) мастоцитів. Визнано [343; 344], що 

гіперактивні мастоцити продукують гістамін, який ініціює появу давно відомих 

і добре описаних у науковій літературі «histamine leaks» [126]. Саме проявом 

цього феномена ми пояснюємо утворення наскрізних трансмуральних дефектів 

у стінці кровоносних капілярів і закапілярних венул тимуса (яким ми дали 

умовну назву «протікання») і відповідних, пов‟язаних з ними, 

внутрішньоорганних паравазальних і міжклітинних розширень (яким ми дали 

умовну назву «проникнення»).  

Є певний зв‟язок між ступенем розвитку «протікань», поширеністю 

«проникнень», виразністю паравазального та міжклітинного набряків, 

виникнення крапкових та осередкових внутрішньоорганних крововиливів.  
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Поява «протікань» і «проникнень» є визначальною ланкою 

патоморфологічних перетворень в тимусі обпечених щурів тому, що вони: 1) є 

структурними свідченнями втрати захисної функції гісто-гематичного бар‟єру в 

тимусі; 2) опосередковують вихід плазми, клітин крові та ендотоксинів в 

паренхіму органа; 3) забезпечують ініціацію і підтримку запального процесу за 

рахунок міграції лейкоцитів та мастоцитів; 4) додають запальному процесу 

автоімунний компонент (за рахунок міграції В-лімфоцитів і відповідної їхньої 

плазмоцитарної трансформації); 5) є потенційними шляхами потрапляння і 

розповсюдження в паренхімі тимуса обпечених компонентів інфузійних 

лікарських препаратів. 

 

 

3.2. Структурні змінив тимусі щурів з експериментальною опіковою 

хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії лактопротеїну з 

сорбітолом 

3.2.1. Мембранопластичний вплив внутрішньовенної інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом на позаклітинний матрикс у тимусі  щурів з 

експериментальною опіковою хворобою. 

Нами встановлено, що на етапах розвитку опікової хвороби за умов 

застосування внутрішньовенної інфузії лактопротеїну з сорбітолом частина 

клітин тимуса гине шляхом апоптозу, некрозу, апонекрозу, зроговіння, 

мітотичної катастрофи та макроавтофагії. З’ясовано також, що введення 

лактопротеїну з сорбітолом гальмує структурні прояви клітинної загибелі та 

чинить вплив на цитоархітектоніку тимуса. 

У щурів з опіковою хворобою, яким за схемою експерименту був 

введений  лактопротеїн з сорбітолом,в тимусі не виявлені суттєві пошкодження 

стінки кровоносних судин та крововиливи, а також відповідно не зареєстровані 

потужні (описані у підрозділі 3.1) паравазальний та міжклітинний набряки. Це 

свідчить про ангіопротекторні властивості застосованого комбінованого 
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гіперосмолярного розчину, які пов’язані з доволі специфічною і до 

теперішнього часу не описаною мембранопластичною дією цього препарату.  

Через 1 добу в тимусі тварин з опіковою травмою, яким був введений 

лактопротеїн з сорбітолом, у просвіті кровоносних капілярів (Рис. 3.60; 

Рис. 3.61) та закапілярних венул (Рис. 3.62), а також у паравазальному матриксі 

виявлений пилоподібний аморфний матеріал з дрібноглобулярними 

включеннями помірної (на межі візуалізації) електронної щільності. У цей же 

час, в дещо набряклому паравазальному просторі зареєстровані локуси 

залишків (клітинний детрит) зруйнованих некротичних клітин. 

 

 

Рис. 3.60. Пилоподібний аморфний матеріал (1) у просвіті кровоносного 

капіляра тимуса щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Стрілками відмічені дефекти (узурації) в 

паравазальному скупченні пилоподібного аморфного матеріалу. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 20000. 
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Рис. 3.61. Дефекти (узурації) в паравазальному скупченні пилоподібного 

аморфного матеріалу (відмічені стрілками) у тимусі щура через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – 

еритроцит у просвіті кровоносного капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 

15000. 

 

Паравазальний пилоподібний матеріал є схильним до узурації 

(руйнуванню з утворенням електроннопрозорих дефектів). Це може бути 

свідченням його незрілості (раннього утворення) і механічної нестійкості до 

впливів «пульсації» непостійних за розмірами набряків (віддзеркаленням їхніх 

динамічних змін). Одночасно, узурація є доказом первинної гомогенності 

пилоподібного аморфного матеріалу, який, за зазначених умов, варто 

ідентифікувати як власне лактопротеїн з сорбітолом або результат біохімічних 

трансформацій його компонентів (вплив антитоксичної та метаболічної 

діяльності печінки, взаємодія з ендотоксинами та гемолізованою кров’ю). 
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Рис. 3.62. Пилоподібний аморфний матеріал (відмічений одинарними 

стрілками) у просвіті закапілярної венули тимуса щура через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Подвійними 

стрілками відмічене паравазальне скупчення пилоподібного аморфного 

матеріалу. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 7000. 
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Рис. 3.63. Нерівномірний розподіл (відмічений стрілками) пилоподібного 

аморфного матеріалу в паравазальному просторі кровоносного капіляра тимуса 

щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті кровоносного капіляра; 2 – 

ядро ендотеліоцита; 3 – мітоз тимоцита; 4 – клітинний детрит. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Паравазальний пилоподібний матеріал (Рис. 3.63) доволі нерівномірно 

розподіляється у паравазальному просторі кровоносних капілярів і закапілярних 

венул, які, водночас, мають мінливий за конфігурацією і нерівномірний за 

розмірами (аж до повного замкнення) просвіт. Контекст оформлення 

паравазального пилоподібного матеріалу у вигляді «навколосудинних муфт» 

свідчить про їхню істотну роль в укріпленні судинної стінки та про їхнє значення 

як запобіжника появі внутрішньоорганних набряків і крововиливів. Цікавою 

особливістю «муфт» є те, що вони часто оточують кровоносні капіляри та 

закапілярні венули із замкненим судинним просвітом (Рис. 3.64; Рис. 3.65). 
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Рис. 3.64. «Муфта» (відмічена одинарними стрілками) навколо кровоносного 

капіляра із замкненим просвітом у тимусі щура через 1 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Подвійною стрілкою 

відмічене скупчення пилоподібного аморфного матеріалу поза межами 

паравазального простору. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита.  Зб. 15000. 
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Рис. 3.65. «Муфта» (відмічена стрілками) навколо кровоносного капіляра із 

замкненим просвітом у тимусі щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро 

ендотеліоцита; 2 – клітинний детрит. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 
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Незважаючи на існування описаного механізма укріплення судинної 

стінки, її загальна бар‟єрна функція є вразливою; про це свідчить наявність у 

паренхімі тимуса окремих плазмоцитів (Рис. 3.66). Крім того, є підстави 

вважати, що пилоподібний аморфний матеріал частково підлягає фагоцитозу. 

Про це свідчить наявність в цитоплазмі макрофагів і в клітинному детриті 

(Рис. 3.66) значної кількості гетерофагосом. Не виключено, що матеріал 

гетерофагосом (тобто пилоподібний аморфний матеріал, який не піддався 

остаточному перетравленню) приєднується до решти паравазального 

пилоподібного аморфного матеріалу і забезпечує його подальші трансформації. 

 

 

Рис. 3.66. Плазмоцит (1) та гетерофагосоми (відмічені стрілками) клітинного 

детриту в тимусі щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро плазмоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Слід зазначити, що у щурів з опіковою хворобою, яким за схемою 

експерименту був введений лактопротеїн з сорбітолом в капсулі та часточках 

тимуса в значній кількості виявляються мастоцити типової будови (Рис. 3.67). В 
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їхній цитоплазмі розташовуються специфічні гранули різноманітної, частіше 

сферичної форми. Ці гранули оточені мембраною і заповнені дрібнозернистою 

речовиною, щільність якої варіює в окремих гранулах від помірної до високої. 

Вміст деяких гранул неоднорідної (включає щільні часточки, занурені у більш 

світлий матрикс). Мастоцити характеризуються, як правило, непошкодженою 

плазмолемою. При цьому можна бачити дрібні перигранулярні везикули, які 

поодиноко (або утворюючи ланцюжки) здійснюють транспорт речовин з 

мастоцита назовні. 

 

Рис. 3.67. Мастоцит у тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро мастоцита. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 

Вже через 3 доби в тимусі тварин з опіковою травмою, яким був введений  

лактопротеїн з сорбітолом, навколо кровоносних судин та в зоні базальної 

мембрани судинної стінки відзначене нерівномірне накопичення 

гетероморфного електроннощільного матеріалу (складається з неоднаково 

розподілених в аморфному матриксі дрібних фібрил та гранул). Загальна 

електронна щільність цього матеріалу є меншою ніж щільність матриксу 

еритроцитів у судинному просвіті. Цей матеріал на електронограмах 



126 

відрізняється від розташованого у судинному просвіті лактопротеїну з 

сорбітолом, який візуально є гомогенним і аморфним (Рис. 3.68; Рис. 3.69; 

Рис. 3.70). 

 

Рис. 3.68. Аморфний електроннощільний вміст (відмічений потрійною 

стрілкою) у просвіті кровоносного капіляра та його розповсюдження за межі 

судини через «проникнення» (відмічені одинарними стрілками) у тимусі щура 

через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 10000. 

 

Паравазальний характер розташування зазначеного електроннощільного 

матеріалу свідчить, що його поява пов’язана з специфікою транспорту 

складових лактопротеїну з сорбітолом після опікової травми через 

«протікання» судинної стінки, які вони чітко декорують. За рахунок цього 

контури міжендотеліальних щілин виглядають ніби намальованими чорною 

фарбою. Не виключено, що деякі складові лактопротеїну з сорбітолом (які на 

електронограмах мають низьку щільність), транспортуються через систему 

мікропіноцитозних пухирців, але беззаперечних структурних свідоцтв на 

користь цього нами не виявлено.  
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Рис. 3.69. Розташування електроннощільного вмісту судинного просвіту в 

заглибинах люмінального контура ендотеліоцитів (відмічене одинарними 

стрілками), нерівномірне накопичення гетероморфного електроннощільного 

матеріалу (відмічене подвійними стрілками) в зоні базальної мембрани 

кровоносного капіляра та формування специфічних мембраноподібних 

структур в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Потрійною стрілкою відмічений 

фагоцитований гетероморфний матеріал в цитоплазмі паравазального 

макрофага. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті кровоносного капіляра. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 
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Рис. 3.70. «Протікання» (відмічені стрілками) стінки кровоносного капіляра в 

тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – електроннощільний вміст у 

просвіті кровоносного капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 25000. 

 

Рис. 3.71. Еритроцити (1) у електроннощільному вмісті просвіту кровоносних 

капілярів, який «декорує» розширені міжклітинні щілини судинної стінки і ніби 

«розливається» навколо судин тимуса щура через 7 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїнуз сорбітолом. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 4000. 
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Складові лактопротеїну з сорбітолом, що потрапили у судинну стінку та 

розповсюдилися через «проникнення» паравазально, частково підлягають 

фагоцитозу з боку макрофагів, а частково модифікуються за рахунок 

синтезуючої діяльності прилеглих епітеліоретикулоцитів (Рис. 3.72; Рис. 3.73; 

Рис. 3.74). Про останнє свідчать ознаки активації органел синтетичного апарату 

паравазальних епітеліоретикулоцитів (більшою мірою розширення 

розгалужених канальців гранулярної ендоплазматичної сітки та їхнє заповнення 

пилоподібним вмістом середньої електронної щільності). Результатом 

співдружньої діяльності ендотеліоцитів, макрофагів та епітеліоретикулоцитів є 

формування  (на основі залучених до зберігання в «проникненнях» депозитів) 

специфічних мембраноподібних структур в тимусі щурів тільки і винятково VI 

експериментальної групи. Ці специфічні мембраноподібні структури 

складаються з паралельних пучків фібрил, розміщених в щільному аморфному 

матриксі (Рис. 3.72).  
 

 
Рис. 3.72. Формування специфічної мембраноподібної структури тимуса щура 

через 7 доби розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – специфічна мемраноподібна структура; 2 – 

розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 32000. 
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Рис. 3.73. Фагоцитований матеріал у цитоплазмі макрофага тимуса щура через 

7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Позначення: 1 – вакуоль; 2 – фаголізосома. Електронна мікрофотографія. Зб. 

12000. 

 

Рис. 3.74. Фагоцитований матеріал (1) в цитоплазмі зруйнованого макрофага 

тимуса щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїнуз сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 
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Рис. 3.75. Плямистий конгломерат (1) вторинних фаголізосом у міжклітинному 

просторі в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 32000. 

 

Ущільнення аморфного матриксу в міжклітинних просторах, 

концентрація і агрегація його складових (у грудки і ланцюжки), поява фібрил 

може також бути результатом самозборки мембран. У окремих фрагментах 

мембран переважає волокниста складова і вони є електронносвітлішими; інші 

фрагменти мембран є електроннощільними. 

За рахунок міжклітинного просякнення компонентів лактопротеїну з 

сорбітолом і утворення мембраноподібних структур судинна стінка деяких 

кровоносних капілярів стає багатошаровою (рис. 3.76).  

З огляду на те, що до стінки кровоносних капілярів тимуса у нормі 

прилягають навколосудинні епітеліоретикулоцити, можна вважати, що саме 

вони (разом з ендотеліоцитами та перицитами) перетворюються на 

інтрамуральний клітинний компонент колової мембраноподібної структури. За 

цих обставин бар’єрна функція судинної стінки зростає, що заважає 

проникненню в орган цитотоксичних чинників, а також запобігає розвитку 

набряків і крововиливів. Одночасно слід визнати, що для цих судин функція 
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трансендотеліального газообміну та транспорту речовин стає значно 

утрудненою. Однак вона залишається, про що свідчить структурна 

збереженість компонентів судинної стінки навіть у плазматичних кровоносних 

капілярів та закапілярних венул зі замкненим судинним просвітом, який 

виглядає як тонка щілина (Рис. 3.77; Рис.  3.78). Не виключено, що у подібних 

кровоносних капілярів опорна (каркасна) функція переважає транспортну. 

Зважаючи на практичну відсутність просвіту та можливу ригідність 

(негнучкість) багатошарової стінки (яка не може забезпечити розширення 

судинного просвіту), можна припустити, що ці судини (як шляхи коаксіального 

транспорту та трансмуральної міграції тимоцитів) виключаються з кола шляхів 

рециркуляції тимоцитів. 

 

 
Рис. 3.76. Утворення мемраноподібних структур (відмічені одинарними 

стрілками) і формування багатошарової судинної стінки кровоносного капіляра 

в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Подвійними стрілками відмічені відгалуження 

мембраноподібних структур і місця їхнього розподілу поза межами судинної 

стінки. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма перицита; 3 – 

цитоплазма епітеліоретикулоцита, долученого до складу судинної стінки. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 
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Рис. 3.77. закапілярна венула зі замкненим судинним просвітом у тимусі щура 

через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Одинарними стрілками відмічені мембраноподібні структури 

судинної стінки; подвійною – їхнє відгалуження, яке розташоване 

внутрішньоклітинно. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 7000. 

 

Рис. 3.78. Кровоносний капіляр зі замкненим судинним просвітом у тимусі 

щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну 

з сорбітолом. Одинарними стрілками відмічені мембраноподібні структури 

судинної стінки; подвійними стрілками відмічені їхні відгалуження. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма епітеліоретикулоцита, 

долученого до складу судинної стінки. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Специфічні мембраноподібні структури в тимусі не є тимчасовими 

реактивними утворами в тимусі, що зникають через деякий час після інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом (остання здійснюється лише упродовж 7 діб).  

Окремі описані специфічні мембраноподібні структури об’єднуються і 

відокремлюють групи (кластери) клітин, сприяють їхній ізоляції від решти 

клітин тимуса та, можливо, забезпечують їхній захист від шкідливих впливів 

цитотоксичних чинників. Тимоцити, що об’єднані у кластери (по 3-12 клітин), 

характеризуються збереженістю структур цитоплазми та ядра (Рис. 3.79; Рис. 

3.80). 

 

 

Рис. 3.79. Кластер тимоцитів, оточений специфічною мембраноподібною 

структурою, у тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – специфічна 

мембраноподібна структура. 2 – ядро тимоцита. 3 – ядро епітеліоретикулоцита. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

 



135 

 

Рис. 3.80. Складові мембраноподібного комплекса (відмічені стрілками) у 

тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – кластери тимоцитів, оточені 

специфічною мембраноподібною структурою. Напівтонкий зріз. Метиленовий 

синій – азур ІІ. Зб. 200. 

 

Через 21 та 30 діб експерименту специфічні мембраноподібні структури  

в судинній стінці (Рис. 3.81; Рис. 3.82; Рис. 3.84; Рис. 3.85) в кірковій та 

мозковій речовині часточок тимуса, утворюють розгалужений 

мембраноподібний комплекс, в комірках якого локалізовані клітини тимуса, що 

мають типові ознаки морфологічної норми. 

Особливу увагу викликають компоненти розгалуженого 

мембраноподібного комплекса, що розташовані поблизу закапілярних (пост 

капілярних) венул із високим ендотелієм. Інтерес до цих венул має тривалу 

контраверсійну  історію, про що свідчить назва оглядової статті [355] 

M. Miysaka, T. Tanaka («Lymphocyte trafficking across high endothelial venules: 

dogmas and enigmas.») та назва критичного нарису [463] D. Vestweber, M. K. 

Wild («A new player in lymphocyte homing»). 
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Рис. 3.81. Специфічна мембраноподібна структура в стінці закапілярної венули 

з високим ендотелієм тимуса щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Одинарними стрілками відмічена 

мембраноподібна структура між високими ендотеліоцитами. Подвійними 

стрілками відмічена мембраноподібна структура в зоні базальної мембрани 

венули. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті венули; 2 – ядро високого 

ендотеліоцита; 3 – цитоплазма високого ендотеліоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000. 

 

Наявність в стінці закапілярної венули з високим ендотелієм 

мембраноподібної структури, яка викликає її конформативні зміни (Рис. 3.81), є 

важливим показником змін умов трансмуральної міграції Т-лімфоцитів з 

судинного просвіту в тимус і забезпечення, таким чином, процесу хомінгу 

[151]. 

Закапілярні венули з високим ендотелієм локалізуються на межі кіркової і 

мозкової речовини часточки тимуса (рис. 3.83). Вони відрізняються від решти 

звичайних закапілярних венул надзвичайною висотою ендотеліоцитів, яка, у 

більшості випадків, значно переважає поперечний розмір Т-лімфоцита. 

Встановлено, що найповільніший кровоток має місце в закапілярних венулах з 
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високим ендотелієм [387].Останнє забезпечує можливість тісного контакту Т-

лімфоцита з високими ендотеліоцитами таподальше включення механізмів 

хомінгової рецепції, вирішальне значення при якій належить адгезивним 

молекулам. 

 

 

Рис. 3.82. Розгалужений мембраноподібний комплекс (відмічений одинарними 

стрілками) у тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом (паравазальна ділянка речовини тимуса з 

Рис. 3.81). Позначення: 1 – цитоплазма високого ендотеліоцита венули; 2 – ядро 

високого ендотеліоцита венули; 3 – ядро макрофага. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000.    

 

Частина протяжного і розгалуженого специфічного мембраноподібного 

комплексу в тимусі щурів через 21 та 30 діб після опіку шкіри фрагментується. 

Фрагменти мембраноподібного комплексу фагоцитуються макрофагами і 

дендритними клітинами. В останньому випадку вони довготривало 

зберігаються в цитоплазмі дендритних клітин у вигляді депозитів (детальний 

опис яких поданий у підрозділі 3.2.1 дисертації). 
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Інша частина відгалужень мембраноподібного комплексу  оточується 

підковоподібно або колоподібно цитоплазмою окремих епітеліоретикулоцитів, 

що, іноді, нагадує картину внутрішньоклітинного розташування овальних, 

полігональних і пластинчастих за формою поперечного перерізу відгалужень 

(Рис. 3.77; Рис. 3.83). Складається враження, що деякі дрібні відгалуження 

мембраноподібного комплексу дійсно розташовані безпосередньо в цитоплазмі, 

що супроводжується підвищенням синтезуючої активності відповідного 

епітеліоретикулоцита, але не супроводжується появою лізосом.  

 

 

Рис. 3.83. Закапілярна венула з високим ендотелієм (зовнішній контур її 

відмічений подвійними стрілками), через стінку якої з судинного просвіту іде 

масова міграція Т-лімфоцитів. Тимус щура через 21 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – кіркова 

речовина; 2 – мозкова речовина; 3 – судинний просвіт звичайної закапілярної 

венули. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 
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Рис. 3.84. Відгалуження мембраноподібного комплекса (відмічені одинарними 

стрілками), що оточені цитоплазмою епітеліоретикулоцитів, у тимусі щура 

через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – цитоплазматичні відростки дендритних клітин. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 7000. 

 

Зрозуміло, що у останньому випадку «новий сполучнотканинний каркас» 

(крім захисної, опорної, розділяючої та розподіляючої функції) виконує 

функцію підлеглого матриксу для епітеліоретикулоцитів (які повинні 

налагодити порушені міжклітинні молекулярні взаємодії). 

Мембраноподібний комплекс в тимусі через 30 діб розвитку опікової 

хвороби набуває нові характерні ознаки. Його мембрани стають грубішими, 

нерівномірно потовщеними. Деякі деформовані (спотворені?) мембрани 

скручуються у клубки (Рис. 3.85). Ці скручені мембрани мають характерний (не 

типовий для інших термінів опікової хвороби) «мармуровий» вигляд за рахунок 

чередування складових різної електронної щільності. Є усі підстави вважати, 

що подібні зміни мембраноподібного комплекса є віддзеркаленням його 

«старіння» та поступової деградації. 
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Рис. 3.85. Розгалужений мембраноподібний комплекс (відмічені одинарними 

стрілками) у тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита; 2 – ядро тимоцита; 3 – скручена у клубок «мармурова» 

мембрана. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Коротке узагальнення 

 

Лактопротеїн з сорбітолом за умов розвитку опікової хороби проявив 

уперше виявлені мембранопластичні властивості, що полягають в утворенні в 

зонах «протікань» та «проникнень» (описаних нами в підрозділі 3.1 дисертації) 

системи взаємозв‟язаних мембраноподібних структур (мембраноподібного 

комплексу). Ці структури відрізняються гетерогенністю і гетероморфністю, і є 

результатом активної переробки та/або модифікації компонентів лактопротеїну з 

сорбітолом (або продуктів їхньої біохімічної трансформації в печінці за 

додаткових умов можливої взаємодії з ендотоксинами та гемолізованою кров‟ю). 

Детальний механізм (біохімічні та патофізіологічні аспекти) впливу цих 

«додаткових умов» буде предметом наших подальших досліджень. Це є 

важливим з огляду на те, що мембранопластичні властивості лактопротеїну з 

сорбітолом мають бути враховані за умов надання невідкладної допомоги та 

призначення відновлювальної терапії при лікуванні захворювань, які 

супроводжуються втратою цілісності судинної стінки, крововиливами, 

набряками та появою дефектів тканин. 

При аналізі результатів мембранопластичної дії лактопротеїну з сорбітолом 

постає ряд питань. Лактопротеїн з сорбітолом (або його окремі компоненти) є 

тригерами (які запускають репаративні процеси) чи розхідним матеріалом? 

Проведені нами дослідження показали, що – і тригерами, і розхідним 

матеріалом. Мембранопластичний комплекс в тимусі перетерпає еволюцію: від 

ініціації процесу утворення (пилоподібний аморфний матеріал) до його піку 

(розвинений мембраноподібний комплекс). Не виключено, що деградація 

мембраноподібного комплекса (складові якого стали настільки «рідними», що 

остаточно не руйнуються макрофагами) пов‟язана з нестачею своєчасного 

надходження відповідних сполук (внутрішньовенну інфузію лактопротеїну з 

сорбітолом за умовами експерименту здійснювали тільки упродовж 7 діб). 

При оцінці позитивної дії лактопротеїну з сорбітолом слід враховувати 

вперше встановлений нами феномен того, що поява при опіковій хворобі 
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системи мембраноподібних структур в тимусі призводить до розвитку «нового 

сполучнотканинного каркасу» та до становлення «нової цитоархітектоніки» 

тимуса (конформативних змін стінки судин гемомікроциркуляторного русла та 

ізоляції кластерів клітин тимуса). Ці структурні зміни можна трактувати як 

свідчення компенсаторно-пристосувального процесу або як прояви патоморфозу 

в тимусі (наслідку суттєвих і стійких змін характеру захворювання під впливом 

інфузії лактопротеїну з сорбітолом). 

 

3.2.2. Особливості деструктивних та репаративних процесів у 

функціонально різних клітинах тимуса щурів з експериментальною 

опіковою хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом 

Одержані нами дані свідчать, що попадання вмісту кровоносних судин 

тимуса щурів з опіковою хворобою за умов застосування внутрішньовенної 

інфузії лактопротеїну з сорбітолом через «протікання» і «проникнення» в 

паренхіму органа має різний, але визначальний вплив на долю клітин. При 

збереженні характерної для опікової хвороби (див. підрозділ 3.1 дисертації) 

гіперактивної макрофагальної реакції (яка доволі часто закінчується 

ретикулонекрозом макрофагів) інфузія лактопротеїну з сорбітолом сприяє 

пригніченню запальної реакції, гальмує некроз, оптимізує апоптоз, забезпечує 

опірність дендритних клітин і тимоцитів, викликає гіперактивацію ендокринних 

епітеліальних клітин. Крім прямих впливів (утворення специфічного 

мембраноподібного комплекса) інфузія лактопротеїну з сорбітолом чинить 

непрямі впливи, які забезпечують протекцію функціонально різних клітин та 

сприяють структурній збереженості судинної стінки («протікання» і 

«проникнення» у цьому випадку не утворюються). Через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом в ендотеліоцитах 

кровоносних капілярів зареєстровані чисельні мітофагосоми (Рис. 3.86). Загалом 

мітофагію можна оцінити як частину механізму захисту ендотеліоцитів за 

рахунок гальмування мітохондріального шляху передачі апоптозного сигналу. 
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Підтвердженням цього є те, що у цей час і подальші терміни експерименту 

апоптозу з відшаруванням ендотеліоцитів (анойкіса) ми не спостерігали. 

 

Рис. 3.86. Структура тимуса через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Одинарними стрілками відмічені 

мітофагосоми в ендотеліоцитах кровоносного капіляра; подвійною стрілкою 

відмічений пилоподібний аморфний матеріал у судинному просвіті. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 2 – ядро перицита; 3 – ядро лімфоцита; 4 – ядро 

плазмоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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У просвіті закапілярних венул і кровоносних капілярів (Рис. 3.86) відмічена 

наявність пилоподібного аморфного матеріалу та лімфоцитів (з структурними 

ознаками, що є типовими для B-лімфоцитів). Виявлені також паравазальні 

плазмоцити, що є свідченням порушень захисної функції гістотимічного бар‟єру. 

Пилоподібний аморфний матеріал наявний не тільки у просвіті деяких 

кровоносних капілярів, але і паравазально (Рис. 3.87). Паравазально 

утворюються також локуси некрозу. Зазвичай, проявами розвитку некрозу клітин 

є набряк мітохондрій, вакуолізація цистерн ендоплазматичної сітки, збільшення 

числа лізосом. Спостерігається також: зморщування ядерного матеріалу з 

уворенням однорідної гіперхромної маси (пікноз ядра); розпад ядра на окремі 

фрагменти (каріорексис); розчинення ядра (каріолізис) та лізис усієї клітини. 

Іноді, на фоні каріопікноза, органели і цитоплазма залишаються відносно 

збереженими. У цьому випадку спостерігаються протрузії цитоплазми через 

дефекти каріолеми в каріоплазму (Рис. 3.87). 

 

Рис. 3.87. Локус паравазального некрозу в тимусі щура через 1 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Одинарними 

стрілками відмічені протрузії цитоплазми у каріоплазму; подвійними стрілками 

відмічені паравазальні скупчення пилоподібного аморфного матеріала. 

Позначення: 1 – ядро тимоцита; 2 – цитоплазма ендотеліоцита кровоносного 

капіляра; 3 – клітинний детрит. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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В тимусі виявлені тимоцити у стані мітозу та супутньої руйнації 

мітохондрій (Рис. 3.88). Таких термінальних фаз руйнації мітотичних тимоцитів, 

які зареєстровані за умов введення 0,9 % розчину NaCl, ми у цієї групи 

експериментальних тварин не зустрічали. Проте, схильні розцінювати їхні 

структурні зміни як початкові щодо мітотичної катастрофи. Побічним 

свідченням подальшого помірного розвитку мітотичної катастрофи є постійна 

наявність у тимусі двоядерних тимоцитів та тимоцитів з 3-5 мікроядрами. 

 

 

Рис. 3.88. Тимоцит у стані мітотичної катастрофи (1) у тимусі щура через 1 добу 

розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Одинарною стрілкою відмічений  ендотеліоцит кровоносного капіляра; 

подвійною стрілкою відмічене паравазальне скупчення пилоподібного 

аморфного матеріала. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 

 

Подібна картина структурних змін клітин тимуса спостерігається і через 3 

доби розвитку опікової хвороби. Так само типовими є руйнація мітохондрій та 

просвітлення цитоплазматичного матрикса в епітеліоретикулоцитах (Рис. 3.89). 
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Рис. 3.89. Руйнація мітохондрій та просвітлення цитоплазматичного матрикса в 

епітеліоретикулоцитах тимуса щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Одинарними стрілками відмічені 

паравазальні скупчення пилоподібного аморфного матеріала; подвійними 

стрілками відмічені його міжклітинні скупчення. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита; 2 – ядро ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 12000. 
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Через 7 днів розвитку опікової хвороби в тимусі зустрічаються (Рис. 3.90) 

доволі великі ділянки, де електроннощільний вміст просвіту кровоносних 

капілярів «декорує» розширені міжклітинні щілини судинної стінки 

(«протікання») і ніби «розливається» навколо («декорує проникнення»).  

 

Рис. 3.90. Електроннощільний вміст (1) у просвіті кровоносних капілярів, який 

«декорує» розширені міжклітинні щілини судинної стінки (відмічені 

одинарними стрілками) і ніби «розливається» (відмічено подвійними стрілками) 

навколо судин  тимуса щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Потрійними стрілками відмічені апоптозні 

тільця. 2 – ядро ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 
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Описані події справляють позитивний ефект на клітини тимуса, які 

залишаються збереженими структурно і функціонально. Про останнє свідчить 

нормальний перебіг апоптозу, який закінчується утворенням звичайних 

апоптозних тілець. 

У цей проміжок часу в тимусі визначені ділянки, в яких просвіт 

кровоносних капілярів і венул не заповнений електроннощільним вмістом, в 

судинній стінці немає «протікань» і пов‟язаних з ними проникнень (Рис. 3.91; 

Рис. 3.92).  

 

Рис. 3.91. Відсутність «протікань» і пов‟язаних з ними «проникнень» в тимусі 

щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Одинарною стрілкою відмічений локус дрібного міжклітинного 

розширення, заповнений клітинним детритом. Подвійною стрілкою відмічені 

автофагійні вакуолі в епітеліоретикулоциті. Позначення: 1 – еритроцит у 

вільному просвіті неушкодженого кровоносного капіляра. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 8000. 

 

За відсутності крововиливів, паравазального і міжклітинних набряків 

клітини тимуса щільно прилягають одна до одної, що є типовим для норми. 
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Ідентифікуються лише дуже маленькі (менші за розміром ніж середній тимоцит) 

поодинокі локуси клітинного детриту (Рис. 3.91). Все жтаки, деякі «сусідні 

протікання»досягають описаних ділянок і підлягають частковому фагоцитозу з 

боку макрофагів (Рис. 3.92). Відтак, одержані дані свідчать, що заповнені 

електроннощільним вмістом «протікання» і «проникнення» (які потім 

перетворюються на компоненти мембраноподібного комплекса) мають широке 

(але не безмежне) розповсюдження в паренхімі тимуса. 

 

 

Рис. 3.92. Відсутність «протікань» і пов‟язаних з ними «проникнень» в тимусі 

щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – апоптозні тіла; 2 – фагоцитовані фрагменти вмісту 

деяких «сусідніх проникнень»; 3 – вільний просвіт неушкодженого кровоносного 

капіляра. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Електронномікроскопічне дослідження показує, що кровоносні капіляри 

паренхіми тимуса у межах одного ультратонкого зріза (представленого на 

Рис. 3.90; Рис. 3.91; Рис. 3.92; Рис. 3.93) пропускають електроннощілний вміст 

через свій просвіт. Свідченням цього є те, що електроннощільний вміст з 

кровоносних капілярів прикінцево потрапляє в міжчасточкові збиральні венули і 
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визначається в їхньому просвіті (Рис. 3.93). Проте, варто зауважити, що 

«протікань» в міжчасточкових перетинках тимуса нами не виявлено. 

 

 

Рис. 3.93. Електроннощільний вміст (1) у просвіті неушкодженої міжчасточкової 

венули тимуса щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. 2 – ядро ендотеліоцита; 3 – ядро фібробласта. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 

 

Подібна картина патоморфологічних змін у тимусі (апоптоз тимоцитів і 

епітеліоретикулоцитів; автофагія в тимоцитах, епітеліоретикулоцитах і 

макрофагах; фагоцитоз і не повне перетравлення компонентів формуючогося 

мембраноподібного комплекса) характерні також і через 14 діб розвитку опікової 

хвороби (Рис. 3.94). 

Гіперактивна реакція макрофагів, які у цей часовий період фагоцитують 

апоптозні тіла та деякі фрагменти мембраноподібного комплекса, закінчується 

ретикулонекрозом (Рис. 3.95). Вивільнення епітеліоретикулоцитів від 

спотворених катаболічною реакцією ділянок цитоплазми і окремих груп органел 

здійснюється за рахунок автофагії (Рис. 3.95). 
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Рис. 3.94. Апоптоз тимоцитів і епітеліоретикулоцитів, автофагія в тимоцитах, 

епітеліоретикулоцитах і макрофагах, фагоцитоз і неповне перетравлення 

компонентів формуючогося мембраноподібного комплекса щура через 14 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Одинарною стрілкою відмічений початковий етап апоптозної зміни ядра 

тимоцита; подвійною стрілкою відмічений етап розділу апоптозного тимоцита на 

два апоптозних тіла; потрійною стрілкою відмічений фагоцитований матеріал 

макрофагами компонентів мембраноподібного комплекса. Позначення: 1 – мітоз 

тимоцита; 2 – апоптозне ядро епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 4000. 

 
Рис. 3.95. Ретикулонекроз макрофага (1) та автофагійні вакуолі (2) в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 

12000. 
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Компоненти мембраноподібного комплекса через 14 діб розвитку опікової 

хвороби мають як міжклітинну, так і внутрішньоклітинну локалізацію (більшою 

мірою в цитоплазмі макрофагів і дендритних клітин; меншою мірою – в 

цитоплазмі епітеліоретикулоцитів). Якщо їхня поява в цитоплазмі макрофагів 

супроводжується виразною (навіть бурною) лізосомальною реакцією, то їхня 

поява в цитоплазмі дендритних клітин лізосомальною реакцією не 

супроводжується. Більш того, компоненти мембраноподібного комплекса, що 

розташовані в дендритних клітинах внутрішньоклітинно, за своєю структурою 

принципово не відрізняються від тих, що розташовані позаклітинно (Рис. 3.96). 

 

 

Рис. 3.96. Компоненти мембраноподібного комплекса, які розташовані 

внутрішньоклітинно (позначені одинарною стрілкою) в дендритній клітині та 

позаклітинно (позначені подвійною стрілкою), у тимусі щура через 14 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 

Особливістю змін епітеліоретикулоцитів (Рис. 3.97; Рис. 3.98) у цей 

проміжок часу є інтенсивний розвиток синтетичного апарату (збільшення 
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кількості рибосом, компонентів комплексу Гольджі, цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки). Неушкоджені органели синтетичного апарату 

виявляють схильність до угрупування в центрі цитоплазми (Рис. 3.97).  

 

 

Рис. 3.97. Угрупування структурно неушкоджених органел синтетичного апарату 

в центрі цитоплазми епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 14 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – 

ядро епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 

Така ж схильність до угрупування і до утворення «ядра» притаманна і 

ушкодженим органелам. Навколо «ядра» концентрично групуються потенційні 

джерела ізолюючої мембрани. Відбувається замикання ізолюючої мембрани з 

формуванням автофагосом, які зливаються з лізосомами і утворюють 

автофаголізосоми (Рис. 3.98). За рахунок деградації (руйнації) вмісту 

автофаголізосом утворюються вакуолі, які вивільняються назовні. 

Через 14 діб і, особливо, у пізні терміни експерименту (через 21 та 30 діб 

після опікової травми) серед епітеліоретикулоцитів мозкової речовини тимуса 

щурів нами виявлені (розташовані поодиноко та у вигляді скупчень) епітеліальні 

клітини з виразними ультраструктурними ознаками активації ендокринної 
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функції (Рис. 3.99; Рис. 3.100; Рис. 3.101). Ці ендокринні епітеліальні клітини 

мають округлу форму і вміщують овоїдне ядро з ексцентричним ядерцем. 

Особливою ознакою цих епітеліальних клітин є наявність в цитоплазмі великих 

вакуоль, порожнина яких вистелена мікроворсинками (Рис. 3.102; Рис. 3.103). 

Присутність вакуоль з мікроворсинками пов‟язують [80] з підвищенням 

секреторної функції епітеліальних клітин мозкової речовини тимуса. 

 

 

Рис. 3.98. Автофагосоми, лізосоми, автофаголізосоми, автофагійні вакуолі в 

цитоплазмі епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 

Секреторні гранули, які досягають своїх максимальних розмірів, поблизу 

клітинної мембрани поступово втрачають високу електронну щільність. Інколи 

мембрана гранул стає переривчастою та їхній вміст потрапляє у цитоплазму. Не 

виключено, що видалений таким чином гранулярний вміст може дифундувати 

через мембрану клітини у міжклітинний простір.  
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Рис. 3.99. Ендокринна епітеліальна клітина в тимусі щура через 14 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Стрілками 

відмічені специфічні мембраноподібні структури. Позначення: 1 – ядро 

ендокринної епітеліальної клітини. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 
Рис. 3.100. Епітеліальні клітини мозкової речовини тимуса щура з виразними 

ознаками активації ендокринної функції через 21 добу розвитку опікової хвороби 

за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Одинарною стрілкою відмічена 

цистерна гранулярної сітки щільно заповнена дрібногранулярним вмістом; 

подвійними стрілками відмічена специфічнамембраноподібна структура. 

Позначення: 1 – секреторні гранули в цитоплазмі епітеліальної клітини. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 7000. 
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Є підстави вважати, що гранулолізис не є єдиним шляхом виведення 

речовин із ендокринних епітеліальних клітин тимуса. Частина секретованих 

речовин вивільняється з цитоплазми шляхом екзоцитозу. Про це свідчить злиття 

мембран деяких гранул з клітинною мембраною, у результаті чого вміст гранули 

(екзоцитозного пухирця) потрапляє у міжклітинний простір.  

Ендокринні епітеліальні клітини тимуса мають розвинену гранулярну 

ендоплазматичну сітку; її розширені канальці та численні поліморфні цистерни 

щільно заповнені дрібногранулярним вмістом (Рис. 3.101). В цитоплазмі 

розташовані мітохондрії (структурно збережені та зі зруйнованими кристами), 

рибосоми об‟єднані у полісомні агрегати. Гіпертрофований комплекс Гольджі 

представлений переважно великою кількістю різноманітних пухирців, мішечків, 

трубочок. Зона комплексу Гольджі, який (як відомо) є місцем накопичення та 

упаковки синтезованого матеріалу, розповсюджується по усій цитоплазмі, що 

свідчить про відсутність поляризації даних секреторних клітин. У цитоплазмі 

відмічена наявність великої кількості електроннощільних округлих секреторних 

гранул, які оточені мембраною і відрізняються одна від одної ступенем 

щільності вмісту та розмірами. Серед секреторних гранул можна розрізнити 

дрібні гранули низької електронної щільності, які вірогідно є 

«просекреторними», а також великі гранули високої електронної щільності, які, 

можливо, є «зрілими».  

За контекстом зрозуміло, що гранулолізис та екзоцитоз різноманітних за 

структурою гранул віддзеркалює не тільки мінливість механізмів вивільнення 

гормональноактивних речовин, але є структурним свідченням просторової і 

часової варіабельності дистантних, короткодистантних і контактних (за рахунок 

безпосередніх міжклітинних зв‟язків) впливів різних синтезованих 

епітеліальними клітинами тимуса сигнальних молекул на внутрішньотимусне та 

екстратимусне середовище. Зазначене в нормі не має виразного 

(транспарентного) характеру, але проявляється в яскравій формі під час 

формування мембраноподібних структур і зміни цитоархітектоніки тимуса при 

опіковій хворобі за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 
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Рис. 3.101. Цитоплазма (1) епітеліальної клітини мозкової речовини тимуса щура 

з виразними ознаками активації ендокринної функції через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 20000. 

 
Рис. 3.102. Вакуоль (відмічена стрілкою), порожнина якої вистелена 

мікровориснками, в цитоплазмі епітеліальної клітини мозкової речовини тимуса 

щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 30000. 
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Рис. 3.103. Вакуоль (відмічена стрілкою), порожнина якої вистелена 

мікровориснками, в цитоплазмі епітеліальної клітини мозкової речовини тимуса 

щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 
Рис. 3.104. Апоптозні тіла (відмічені стрілками) в цитоплазмі макрофага тимуса 

щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з 

сорбітолом. Позначення: 1 – ядро макрофага. Електронна мікрофотографія. Зб. 

15000. 
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У пізні терміни експерименту (через 21 та 30 діб після опікової травми) 

привертає увагу ще більш виразна різниця реакції макрофагів і дендритних 

клітин на фагоцитований матеріал. 

 
Рис. 3.105. «Світлі» та «сірі» дендритні клітини в тимусі щура через 14 діб розвитку 

розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Стрілкою 

відмічений внутрішньоклітинний депозит. Позначення: 1 – цитоплазма дендритної 

клітини з мікроядрами; 2 – цитоплазматичні відростки «світлих» клітин. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

За умов фагоцитозу незначної кількості матеріалу, лізосомальна реакція 

макрофагів є суттєвою (Рис. 3.106). У той же час, за наявністю великого 

конгломерата фагоцитованого матеріалу мембраноподібного комплекса в 

цитоплазмі дендритних клітин (Рис. 3.107; Рис. 3.108; Рис. 3.109; Рис. 3.110), 

лізосомальна реакція є явно невідповідною (або вона взагалі відсутня). 

Синтетичний апарат таких дендритних клітин представлений невеликою 

кількістю органел, які не виявляють помітних ознак підвищення (чи 

пригнічення) функціональної активності. Складається враження, що клітини 

дуже стримано реагують на наявність внутрішньоклітинних включень значних 

розмірів. 
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Рис. 3.106. Фагоцитоз незначної кількості матеріалу і лізосомальна реакція в 

цитоплазмі макрофага в тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро макрофага; 2 – 

цитоплазма макрофага. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 

 

 Чи можуть такі включення в цитоплазмі дендритних клітин бути визначені 

(у рамках патоморфологічної термінології) як депозити (у сенсі реалізації 

процесу депонування – збереження різних речовин з їхнім наступним 

використанням)? Мабуть – «так». Проте, доречним буде підкреслити, що 

збереження є довготривалим, а використання є помірним, але ефективним. 

Свідченням останнього є розподіл аморфного електроннощільного матеріалу 

внутрішньоклітинного депозита вздовж відростків дендритних клітин у вигляді 

смужок незначної електронної щільності (Рис. 3.108.). Не виключено, що цей 

розподіл матеріалу депозита сприяє підтримці певних механічних властивостей 

дендритних клітин. 
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Рис. 3.107. Внутрішньоклітинні депозити (відмічені стрілками) в цитоплазматичних 

відростках дендритних клітин тимуса щура через 21 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – 

апонекротичні зміни ядра дендритної клітини; 2 – відросток дендритної клітини. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.108. Внутрішньоклітинний депозит (відмічений одинарною  стрілкою) 

дендритної клітини в тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Подвійною стрілкою відмічений 

розподіл матеріалу в цитоплазмі відростка дендритної клітини у вигляді 

«смужки». Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 
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 В аморфному матриксі деяких депозитів в цитоплазмі дендритних клітин 

відмічена (Рис. 3.109; Рис. 3.110) поява добре структурованих пухирців різного 

розміру і електронної щільності, складних за формою мультивезикулярних 

комплексів. Це, ймовірно, є ознакою «старіння», коли депозит з часом деградує 

без надмірної участі лізосомальних ферментів. 

 

Рис. 3.109. Добре структуровані пухирці різного розміру і електронної щільності 

в аморфному матриксі (1) внутрішньоклітинного депозита дендритної клітини в 

тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Електронна мікрофотографія. Зб. 32000. 
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Рис. 3.110. Дендритні клітини з ознаками структурної норми в тимусі щура через 

30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Одинарною стрілкою відмічений позаклітинний фрагмент специфічного 

мембранопластичного комплекса; подвійною – внутрішньоклітинний фрагмент 

(депозит). Позначення: 1 – цитоплазма «світлої» дендритної клітини; 2 – 

цитоплазма «сірої» дендритної клітини. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

 Виявлена деградація деяких депозитів в дендритних клітинах за часом 

співпадає з активацією автофагії (Рис. 3.111; Рис. 3.112) та зпоявою 

апонекротичних змін в дендритних клітинах (на тлі структурної збереженості 

решти сусідніх клітин). 

 Розвиток апонекротичних змін відбувається за типовим сценарієм 

(описаним нами для клітин тимуса при опіковій хворобі за умов інфузії 0,9 % 

розчину NaCl). Кульмінацією апонекротичних змін є руйнація каріолеми 

апоптозно зміненого ядра за умов повної збереженості плазмолеми та інших 

структурних компонентів клітини (Рис. 3.107).  

 Дендритні клітини разом із макрофагами належать до антиген-

презентуючих клітин [102; 106]. Виявлені нами в тимусі дендритні клітини за 

структурними ознаками повністю відповідають класичним дендритним клітинам 
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(від англ. dendritic – деревоподібний), які збільшують свою поверхню за рахунок 

відростків [429; 430]. Вони декретують ІЛ-1простагландини E2 та інші, що 

беруть участь у процесах диференціювання та селекції тимоцитів [401; 294]. 

Завдяки наявності розгалужених інтердигітуючих відростків дендритні клітини 

мають можливість ефективно представити Т-хелперам чужорідні процесовані 

антигени разом з молекулами МНС класу ІІ [102; 106]. 

 

 

Рис. 3.111. Автофагія в дендритній клітині тимуса щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – 

фагосоми в цитоплазмі дендритних клітин; 2 – цитоплазматичні відростки  

«світлих» дендритних клітин. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

 Зважаючи на виключно важливе значення дендритних клітин для 

функціонування тимуса, зареєстроване нами в тимусі щурів з 

експериментальною опіковою хворобою переключення сценарія їхньої смерті з 

апоптозу на апонекроз свідчить про загрозу зриву попередньо налагоджених 

компенсаторно-пристосувальних реакцій. 
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Рис. 3.112. Автофагія в дендритній клітині тимуса щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – 

ядро автофагійної клітини; 2 – ядро «сірої» дендритної клітини. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

 

 Одержані дані свідчать про те, що структури специфічного 

мембраноподібного комплекса та їхні різноманітні фрагменти (або компоненти) 

з часом гармонійно інтегруються і, в тому чи іншому ступені, долучаються до 

складу усіх (пошкоджених?) утворів тимуса. В деяких тільцях Гассаля 

мембраноподібні структури оточують (захищають?) кожний 

епітеліоретикулоцит з помірними ознаками кератинізації і роблять 

цитоархітектоніку тілець надзвичайно упорядкованою (Рис. 3.113). Ті 

епітеліоретикулоцити, які не оточені потужною мембраноподібною структурою, 

розташовані ближче до центра («ядра») і мають більш кератинізовану 

цитоплазму (Рис. 3.114).  
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Рис. 3.113. Упорядкування цитоархітектоніки тільця Гассаля за рахунок 

долучення до його складу мембраноподібних структур (відмічені стрілками) у 

тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро епітеліоретикулоцита. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 5000. 
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Рис. 3.114. Епітеліоретикулоцит тільця Гассаля з виразними ознаками 

кератинізації в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита; 2 – цитоплазма епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 15000. 

 
Рис. 3.115. Зовнішнє прилягання до мембранотрансформованого тільця Гассаля 

структурнозбережених клітин у тимусі щура через 30 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Стрілками відмічені 

мембраноподібні структури тільця Гассаля. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита тільця Гассаля, який оточений мембраноподібними 

структурами; 2 – ядро епітеліоретикулоцита, який ззовні прилягає до тільця 

Гассаля. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 
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 На світлооптичному рівні проявом зазначених трансформацій є те, що 

тільця Гассаля набувають вигляду «цибулин», в яких сплощені 

епітеліоретикулоцити розміщені коловими шарами (Рис. 3.116). 

 

 

Рис. 3.116. Тільце Гассаля (відмічено стрілкою) у тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення лактопотеїну з сорбітолом. 

Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін-еозин. Зб. 400. 

 

  



169 

Макрофаги (обов‟язковий компонент тілець Гассаля за умов норми) також 

присутні в описаних тільцях і виявляють структурні ознаки своєї фагоцитарної 

активності. В деяких випадках вони оточені тонкою (схожою на базальну 

мембрану кровоносних капілярів) мембраноподібною структурою. Навіть за цих 

обставин в їхній цитоплазмі визначається фагоцитований матеріал, схожий на 

матеріал мембраноподібного комплекса (Рис. 3.117). 

 

 

Рис. 3.117. Макрофаг (оточений тонкою мембраноподібною структурою) у 

складі тільця Гассаля в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення лактопротеїну з сорбітолом. Позначення: 1 – ядро макрофага; 2 – 

фагоцитований матеріал. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 

 

 Зазначена будова тілець Гассаля є гармонійною, але такі тільця Гассаля 

виглядають як «beautiful model» [274], тобто набагато краще, ніж вони є у нормі 

та за інших умов вивченої патології. Проте, потенційна можливість виконання 

ними таких динамічних функцій, які описані нами у підрозділі 3.1. дисертації 

(«депонування», «ротація», «пульсація») виглядає, щонайменше, обмеженою. 

 



170 

Коротке узагальнення 

 

 Одержані дані свідчать, що внутрішньовенна інфузія лактопротеїну з 

сорбітолом гальмує описані в підрозділі 3.1. дисертації типи клітинної загибелі в 

тимусі при опіковій хворобі та сприяє репарації ушкоджених структур. 

Встановлено, що протекторна і лікувальна дії лактопротеїну з сорбітолом 

безпосередньо пов‟язані з його уперше виявленими мембранопластичними 

властивостями. Останні обумовлені схильністю речовин, що входять до складу 

лактопротеїну з сорбітлом (та продуктів їхньої біохімічної трансформації), до 

внутрішньоорганного позаклітинного і внутрішньоклітинного депонування з 

наступним перетворенням депозитів на добре структурований специфічний 

мембраноподібний комплекс. 

 Проведеним дослідженням встановлено, що лактопротеїн з сорбітолом 

виявляє свої мембранопластичні властивості тільки за умов опікової хвороби, що 

може бути пов‟язане з біохімічними і патофізіологічними особливостями її 

перебігу. З огляду на це, сукупний ефект прояву цих властивостей є: 

1) результатом біохімічних трансформацій складових розчину при їхній 

взаємодії з ендотоксинами, гемолізованою кров‟ю, клітинним детритом; 2) 

наслідком долучення до цих процесів синтетичної та фагоцитарної активності 

різноманітних клітин тимуса. 

 Чи вичерпується зазначеним вище специфіка прояву мембранопластичних 

властивостей лактопротеїну з сорбітолом? Чи не є обов‟язковою умовою 

мембранопластичної дії лактопротеїну з сорбітолом ушкодження структур 

тимуса? Є всі підстави важати, що лактопротеїн з сорбітолом діє як протектор 

(зберігаючи структури тимуса від ушкодження), коли ушкодження усе ж таки 

з‟являються, тоді лактопротеїн з сорбітолом виявляє свої мембранопластичні 

властивості. 

Нами встановлено, що важливу роль в деструктивних і репаративних 

процесах в тимусі при опіковій хворбі відіграє автофагія. Процес автофагії в 

клітинах тимуса при опіковій хворобі є послідовним, упорядкованим і 
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складається з наступних фаз: 1) ініціація – утворення «ядра» (ушкоджені 

органели та ділянки цитоплазматичного матрикса), навколо якого починають 

концентрично групуватися потенційні джерела ізолюючої 

мембрани;2) замикання ізолюючої мембрани з формуванням автофагосоми; 

3) дозрівання, що включае злиття автофагосоми з лізосомами і утворення 

автофаголізосоми;4) деградація (руйнація) та / або екструзія вмісту 

автофаголізосоми.За умов селективноїавтофагії (в залежності від вмісту «ядра» 

автофагосоми) при опіковій хворобі розвиваються: а) автофагія мітохондрій або 

мітофагія;б) автофагія рибосом або рибофагія;в) автофагія ендоплазматичної 

сітки або ретикулофагія. 

 

3.3. Структурні зміни в тимусі щурів з експериментальною опіковою 

хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5% 

 Нами встановлено, що на етапах розвитку дослідженої експериментальної 

опікової хвороби навіть за умов застосування внутрішньовенної інфузії HAES-

LX-5%, частина клітинтимуса гине шляхом апоптозу, апонекрозу, зроговіння, 

мітотичної катастрофи та макроавтофагії. З‟ясовано також, що введення HAES-

LX-5% змінює динаміку взаємозв‟язку різних типів клітинної смерті, гальмує 

структурні прояви клітинної загибелі та обмежує масштаби її поширення. 

 Для тимуса даної експериментальної групи через 1 та 3 доби розвитку 

опікової хвороби характерним є прояви змін реологічних властивостей крові у 

просвіті судин гемомікроциркуляторного русла, структурні зміни стінки 

кровоносних мікросудин, паравазальний та міжклітинний набряки, наявність 

локусів та зон некрозу клітин.  

 У просвіті кровоносних капілярів часточок тимуса в цей період 

визначається деформація еритроцитів (Рис. 3.118), сладж еритроцитів 

(Рис. 3.119), прояви їхнього гемолізу (вони втрачають звичайну високу 

електронну щільність) і формування конгломератів у вигляді скупчення щільно 

агрегованих еритроцитів в центрі судинного просвіту (Рис. 3.119). 
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Рис. 3.118. Амебоподібна деформація еритроцита (1) у просвіті кровоносного 

капіляра в тимусі щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічене «протікання». Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000. 

 
Рис. 3.119. Скупчення щільно агрегованих еритроцитів (1) у просвіті 

кровоносного капіляра (заповненому дрібногранулярним вмістом) у тимусі  

щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 
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 Подібні (до описаних вище) зміни відбуваються у кровоносних 

мікросудинах міжчасточкових перетинок тимуса (Рис. 3.120; Рис. 3.121). У 

закапілярних і збиральних венулах спостерігається стаз і сладжування 

еритроцитів (Рис. 3.120; Рис. 3.121). Цікаво, що поруч розташовані кровоносні 

мікросудини (навіть, сусідні сегменти кровоносних капілярів) можуть 

вміщувати та не вміщувати в своєму просвіті дрібноглобулярний матеріал  

(Рис. 3.121).  

 

 

Рис. 3.120. Стаз і сладжування еритроцитів у просвіті міжчасточкової 

збиральної венули в тимусі щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – лімфоцити у просвіті 

кровоносного капіляра; 2 – еритроцити у просвіті венули; 3 – паравазальний 

набряк. Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. 

 

Існує локальна і ділянкова (більш поширена) мозаїчність структурних 

змін ендотеліоцитів. Так у межах однієї ділянки тимуса ендотеліоцити сусідніх 

кровоносних капілярів істотно відрізняються електронною щільністю 

цитоплазматичного матриксу  (Рис. 3.121). Просвіт кровоносних капілярів може 

бути розширеним (Рис. 3.121) або звуженим (Рис. 3.122). В окремих локусах 
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ендотеліального моношару мікропіноцитозні пухирці асоціюються (Рис. 3.123) 

і утворюють мультипухирцеві комплекси, які трансформуються у вакуолі, а ті – 

в трансендотеліальні канали (наскрізні сполучення судинної стінки). Наскрізні 

трансмуральні дефекти утворюються також унаслідок розширення (Рис. 3.118) 

міжендотеліальних щілин (так формуються описані нами в попередніх 

підрозділах дисертації «протікання»). 

 

 

Рис. 3.121. Поруч розташовані міжчасточкові кровоносні капіляри (що 

вміщують та не вміщують дрібноглобулярний матеріал) у тимусі щура через 

1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 

1 – дрібноглобулярний матеріал у просвіті кровоносного капіляра; 2 – 

цитоплазма ендотеліоцита кровоносного капіляра; 3 – цитоплазма 

ендотеліоцита сусіднього кровоносного капіляра; 4 – вільний від 

дрібноглобулярного матеріалу просвіт кровоносного капіляра. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 7000. 

 

Частина розташованого у судинному просвіті дрібноглобулярного 

матеріалу (з великою вірогідністю це – складові HAES-LX-5% та продукти 
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їхніх біохімічних перетворень і взаємодії з ендотоксинами, гемолізованою 

кров‟ю) потрапляє у паравазальний простір через «протікання», а також 

транспортується трансендотеліально мікропіноцитозними пухирцями 

(Рис. 3.124).  

Паравазальний і міжклітинний набряки викликають низку різноманітних 

ефектів. Вони розширюють міжклітинні простори в паренхімі тимуса, які є 

потенційними шляхами доставки ендотоксинів до кожної клітини тимуса (чим 

сприяють реалізації їхн токсичного і запального ефектів). Трансформація 

міжклітинних просторів забезпечує поширення і розподілення в паренхімі 

компонентів розчину HAES-LX-5%, що має позитивно впливати на перебіг 

структурних і функціональних змін органу при опіковій хворобі. Крім того, 

слід не забувати, що міжклітинний набряк і розширення міжклітинних 

просторів є віддзеркаленням негативного за наслідками порушення контактних 

комунікаційних (молекулярних за своєю сутністю) взаємодій клітин тимуса.  

 

 

Рис. 3.122. Сладж деформованих еритроцитів (1) в звуженому просвіті 

кровоносного капіляра в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 
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HAES-LX-5% не виявив властивостей маркера зазначених процесів (на 

відміну від лактопротеїну з сорбітолом, який дозволив візуалізувати і 

промаркерувати «протікання» і «проникнення»). 

 Виявлений внутрішньоорганний набряк і запалення супроводжують 

деструкцію клітин. Цей процес за умов введення HAES-LX-5% втрачає свій 

бурний характер, загальмовується, уповільнюється і розтягується в часі, що 

дозволяє виявити клітини на різних етапах поступової деградації. 

  

 

Рис. 3.123. Утворення мультипухирцевих комплексів (відмічені одинарними 

стрілками) та їхня трансформація у трансендотеліальний канал (відмічена 

подвійною стрілкою) в ендотеліоцитах кровоносного капіляра в тимусі щура 

через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Позначення: 1 – еритроцит в просвіті кровоносного капіляра. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

У більшості клітин тимуса через 3 доби розвитку опікової хвороби 

виявлені ознаки підвищення функціональної активності при певній їхній 

структурній дефектності. Зокрема, в цитоплазмі епітеліоретикулоцитів на тлі 
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локального дефекта плазмолеми і парціального пошкодження 

цитоплазматичного матриксу (які, зважаючи на мінімальність, можуть бути 

репаровані) спостерігаються розширені канальці гранулярної ендоплазматичної 

сітки, полісоми, неушкоджені мітохондрії, цілісне ядро (Рис. 3.125). 

 

 

Рис. 3.124. Транспорт дрібноглобулярного вмісту (1) судинного просвіту 

мікропіноцитозними пухирцями (відмічені стрілкою) цитоплазми 

ендотеліоцита кровоносного капіляра в тимусі щура через 3 доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 30000.  

 

У певній кількості епітеліоретикулоцитів у цей час при збереженні 

нормальної структури ядра і ядерця відбувається істотне розширення 

перинуклеарного простору, різке розширення канальців ендоплазматичної 

сітки, руйнація крист мітохондрій, поява численних пухирців і вакуоль 

(Рис. 3.126).  
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Рис. 3.125. Локальний дефект плазмолеми і парціальне пошкодження 

цитоплазматичного матриксу епітеліоретикулоцита з структурними ознаками 

підвищеної функціональної активності в тимусі щура через 3 доби розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 
Рис. 3.126. Збереженість структурної організації ядра і цитоплазми 

епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро; 2 – ядерце; 3 – 

перинуклеарний простір; 4 – каналець ендоплазматичної сітки; 5 – мітохондрія. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 35000. 



179 

До репаративних процесів належать активація ядерця, збільшення 

кількості рибосом і елементів гранулярної ендоплазматичної сітки в 

перинуклеарній ділянці. Можливим наслідком зриву зазначених 

компенсаторно-пристосувальних реакцій є поява епітеліоретикулоцитів, в яких 

неушкоджене ядро ніби «плаває» у системі каналів, утворених у результаті 

об‟єднання розширених канальців ендоплазматичної сітки з перинуклеарним 

комплексом, а також із вакуолями на фоні руйнації та вакуольної трансформації 

мітохондрій (Рис. 3.127). Поява в цитоплазмі великих вакуоль служить ознакою 

вираженої деструкції клітини  і супроводжується перебудовою всієї її 

ультраструктури. Напевно, утворення великих вакуоль в цитоплазмі – результат 

згасання репаративних можливостей клітини і предиктор її некротичної 

загибелі. 

 

 

Рис. 3.127. Неушкоджене ядро (1) та ушкоджена цитоплазма  

епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 30000. 
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Варто зауважити, що в теперішній час [259] комплекс 

внутрішньоклітинних мембран розглядають як єдину систему. До її складу 

входять ендоплазматична сітка і мітохондрії. Вона сполучена  анастомозами з 

перинуклеарним простором (цистерною) та цитоплазматичною мембраною, яка 

оточує клітину. Ця система цитомембран здійснює ряд життєво важливих 

функцій клітини: трофічну, структуроутворюючу, видільну та ін. 

 Відтак, у сукупності отриманих даних вакуолізація повинна розглядатися 

не тільки як результат гідропічних змін епітеліоретикулоцита, але і перебудови 

системи його мембран. Таким чином, вакуолізація органел 

епітеліоретикулоцита є ознакою істотних пошкоджень ліпопротеоїдного 

каркасу клітини, який забезпечує структуроутворюючу функцію. У той же час, 

набухання канальців (загальне або осередкове) ендоплазматичної сітки (зі 

зменшенням кількості канальців) суттєво змінює трофічні функції клітини. 

Тому ступінь вакуолізації епітеліоретикулоцита має важливе значення в оцінці 

вираженості репаративних процесів у ньому або у визначенні продовження 

розвитку деструктивного процесу, який (унаслідок порушення трофічних 

функцій) може призвести через якийсь період часу до незворотніх змін у 

клітині.  

У частини ушкоджених епітеліоретикулоцитів виявляються автофагійні 

зміни, які прогресують і поступово набувають незворотного характеру. У 

цитоплазмі з‟являються численні автофагосоми, автофаголізосоми, автофагійні 

вакуолі (Рис. 3.128). Ця картина супроводжується зникненням або різким 

зменшенням кількості елементів ендоплазматичної сітки, зменшенням кількості 

полісом та агрегацією їх у купки, фрагментацією більшості мітохондрій. У 

деяких випадках кількість лізосом і автофагосом збільшується настільки, що 

вони як би затуляють органели клітини, що лишилися, виступаючи на перший 

план. Укінцевому результаті відбувається руйнація цитоплазми і каріорексис 

ядра, частково лізовані фрагменти якого потрапляють в автофагійну вакуоль 

(Рис. 3.129). Таким чином, макроавтофагія завершується некрозом клітини. 
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 У цей період нами зареєстровані некротичні зміни тимоцитів, апоптозних 

тимоцитів і апоптозних тіл (Рис. 3.128 - 130). Загальновизнано, що, за 

класичним сценарієм розвитку апоптозних подій [228], апоптозні тіла мають 

підлягати швидкоплинному фагоцитозу, який ми і спостерігали в тимусі 

інтактних тварин (Рис. 3.131).  

 

 

Рис. 3.128. Неушкоджене ядро (1), численні автофагійні вакуолі (відмічені 

одинарною стрілкою) та численні автофаголізосоми (відмічені подвійною 

стрілкою) автофагійного епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 3 доби 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 30000. 

 

Замість того, у тимусі обпечених щурів через 3 доби ми виявили тривалу 

збереженість апоптозних тіл у нефагоцитованому стані. Така персистенція 

апоптозних тіл призводить до їхнього залучення в запальний процес із 

наступною некротичною руйнацією (Рис. 3.130). 
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Рис. 3.129. Каріорексис ядра, лізовані фрагменти якого потрапили у своєрідну 

автофагійну вакуоль (1) в автофагійному епітеліоретикулоциті під час початку 

його некротичних змін у тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 
Рис. 3.130. Некроз апоптозних тіл (відмічені одинарними стрілками) та 

тимоцита (відмічений подвійною стрілкою) у тимусі щура через 3 доби 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Рис. 3.131. Фагоцитовані апоптозні тіла (відмічені стрілками) в цитоплазмі 

макрофага в тимусі інтактного щура (норма). Позначення: 1 – ядро макрофага; 

2 – цитоплазма макрофага; 3 – ядро епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 6000. 

 

Варто зазначити, що плазмолема апоптозного тіла іноді зберігається 

краще, ніж цитоплазматичний макрикс, каріолема і каріоплазма ядерного 

фрагмента. У цьому випадку матеріал лізованого ядерного фрагмента заповнює 

все апоптозне тіло (Рис. 3.133). В інших випадках матеріал ядерного фрагмента 

є більш стійким до літичних впливів ферментів запалення, ніж решта складових 

апоптозних тіл (Рис. 3.130; Рис. 3.132).  

Через 7 та через 14 діб розвитку опікової хвороби визначальний приорітет 

некрозу, як більш розповсюдженого типу клітинної загибелі в тимусі, є 

втраченим. У цей час у тимоцитах переважають апоптозні зміни, а в 

епітеліоретикулоцитах та макрофагах спостерігаються автофагійні зміни. 

Обидва типа патологічних змін у різних клітинах тимуса супроводжує 

патологія мітохондрій.  
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Рис. 3.132. Залишки апоптозних тіл (відмічені стрілками) у клітинному детриті 

в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 

 

Патологія мітохондрій (у більш поширеному варіанті) полягає в 

осередковому просвітленні матриксу, частковому або повному зникненні крист, 

набуханні, порушенні цілісності внутрішньої мембрани і, нарешті, її 

фрагментації. Є певна нерівномірність ступеня пошкодження мітохондрій не 

тільки в різних тимоцитах (з апоптозними змінами ядра і без них), але й в 

одному тимоциті, що залежить, мабуть, від різної реактивності мітохондрій в 

межах однієї клітини (Рис. 3.134; Рис. 3.135). Поряд з мітохондріями, що 

руйнуються, спостерігаються дрібні мітохондрії зі збереженою структурою. 

Дрібні, округлі мітохондрії зі збільшеною кількістю крист можуть бути 

розглянуті як новоутворені, що є репаративною реакцією клітини. У даному 

випадку це вказує на те, що в тимоцитах тривалий час залишаються резервні 

можливості відновлення окисного обміну за рахунок збережених мітохондрій. 

Тим не менш ураження мітохондрій свідчить про серйозні порушення окисного 
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обміну в цих клітинах, що викликає, у свою чергу, цілий ряд 

ультраструктурних змін. 

 

 

Рис. 3.133. Матеріал лізованого ядерного фрагмента (1), який заповнює усе 

апоптозне тіло в тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 35000.  

 

Однією з найбільших типових форм змін тимоцитів у цей період є різке 

підвищення електронної щільності ядра і цитоплазми, в основі якого лежить 

посилення «забарвлюваності» осмієм з появою великої кількості 

дрібногранулярного матеріалу. Ядерце не виявляється, або важко виявляється, 

або має важкі пошкодження. У більшості тимоцитів змінюється кількість і 

розподіл полісом, з‟являються осередки підвищення і зменшення щільності 

цитоплазматичного матриксу, порушується розподіл хроматину в ядрі 

(маргінація і утворення грубих грудок хроматину). Ядро тимоцитів 

зморшується, хроматин конденсується довколо каріолеми і утворює скупчення 

у вигляді «зубців», «булав», «півмісяців», інших фігур. Суперконденсоване 

ядро утворює випини та інвагінації. Згодом ядро і прилеглі ділянки цитоплазми 
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фрагментуються на апоптозні тіла, що оточені цілісною цитоплазматичною 

мембраною. 

 

 

Рис. 3.134. Пошкодження мітохондрій (відмічені стрілками) у тимоцитах з 

апоптозними змінами ядра в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби 

за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро апоптозного тимоцита. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Деякі апоптозні тіла (і, навіть, цілі апоптозні тимоцити) підлягають 

фагоцитозу, але здатні вивільнятися в майже незмінному стані при руйнації 

макрофагів (Рис. 3.136; Рис. 3.137). Інші апоптозні тіла не підлягають 

фагоцитозу і тривалий час персистують позаклітинно (Рис. 3.138). Цей феномен 

є надзвичайним і може бути розцінений як специфічний для певних умов 

лікування опікової хвороби (прояви лікувального патоморфозу?). Здається, що 

через 7 та через 14 діб розвитку опікової хвороби в тимусі даної групи 

експериментальних тварин за рахунок лікування досягнене гальмування 

некрозу і поновлення керованого механізму апоптозу, але в забезпеченні цього 

механізму є недолік – проблема персистенції апоптозних тіл. 
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Рис. 3.135. Пошкодження мітохондрій (відмічені стрілкою) у тимоцитах без 

апоптозних змін ядра в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро тимоцита без апоптозних 

змін. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Через 7 та через 14 діб розвитку опікової хвороби в деяких випадках 

відзначається зв'язок між змінами мітохондрій і ендоплазматичної сітки, що 

співпадає з появою в безпосередній близькості до них лізосом. При цьому 

спостерігаються виразні осередкові зміни: канальці гранулярної сітки 

розширені, деякі з них деформовані; відмічені розширення на кінцях канальців, 

де відбувається втрата прикріплених рибосом і перетворення розширень у 

вакуолі.  



188 

 

Рис. 3.136. Вивільнення апоптозного тіла (1) в результаті руйнації макрофага в 

тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-

5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Рис. 3.137. Вивільнення апоптозного тимоцита (1) в результаті руйнації 

макрофага в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Рис. 3.138. Позаклітинна  персистенція апоптозного тіла (1) у тимусі щура через 

7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Мембранні пухирці, дрібні вакуолі і окремі канальці ендоплазматичної 

сітки концентрично оточують скупчення пошкоджених органел (мітохондрій, 

канальців ендоплазматичної сітки, рибосом) і деградованого 

цитоплазматичного матрикса, зливаючись і утворюючи ізолюючу мембрану 

автофагосом. Лізосоми (з осмієфільним вмістом високої електронної щільності) 

зливаються з автофагосомами і утворюють автофаголізосоми (Рис. 3.139). За 

умов повного лізису вмісту автофаголізосом, вони перетворюються на 

автофагійні вакуолі. Автофагійні вакуолі з електроннопрозорим вмістом доволі 

часто виявляються в цитоплазмі епітеліоретикулоцитів (Рис. 3.140; Рис. 3.141; 

Рис. 3.142) за відсутності виразної лізосомальної реакції (вона вичерпана тому, 

що непотрібна?). 
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Рис. 3.139. Макроавтофагія епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 7 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарною 

стрілкою відмічені лізосоми. Подвійними стрілками відмічені 

автофаголізосоми. Позначення: 1 – ядро автофагійного епітеліоретикулоцита; 

2 – ядро двоядерного тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 15000. 

 

Описаний нами тип автофагії відповідає за проявами визначеній 

Номенклатурним комітетом з клітинної смерті [229] макроавтофагії. 

Спираючись на одержані дані можна передбачити, що подальша доля кожного 

епітеліоретикулоцита (виживе він чи загине) залежить саме від розмірів і вмісту 

автофаголізосом. Окремо слід підкреслити, що макроавтофагія в тимусі тварин 

з опіковою хворобою є постійною ознакою катаболічної реакції 

(внутрішньоклітинного розпаду складних органічних сполук) тимуса і 

морфологічним показником ступеня її зворотності/незворотності.  

Загалом макроавтофагія, незалежна від кінцевих наслідків (смерть чи 

виживання клітини) подовжує життя епітеліоретикулоцитів і є запобіжником 

швидкої клітинної загибелі усіх клітин їхнього мікрооточення внаслідок 

апоптозу чи некрозу. 
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Таким чином, наші дані показують, що лізосомальна реакція 

епітеліоретикулоцитів завжди пов‟язана з іншими проявами їхньої патології. 

При цьому, лізосоми і автофагійні вакуолі відіграють важливу роль в 

упорядкуванні осередкової деструкції цитоплазми.  

Збільшення до певної межі ушкоджених органел, що мають підлягати 

внутрішньоклітинному «перетравленню» і виділенню, призводить до 

збільшення кількості і розмірів лізосом. Про успішність «перетравлення» 

свідчить наявність у цитоплазмі епітеліоретикулоцитів автофагійних вакуоль 

без залишків неперетравленого матеріалу і без виразної лізосомальної реакції 

(Рис. 3.140; Рис. 3.141). Надмірне перенавантаження цитоплазми 

епітеліоретикулоцита ушкодженими органелами може призвести до загибелі 

клітини  внаслідок: 1) розпаду лізосом і зменшення їхньої кількості; 2) 

відносної невідповідності кількості новоутворених лізосом початковим 

потребам. 

 

Рис. 3.140. Автофагійні вакуолі з електроннопрозорим вмістом (відмічені 

одинарними стрілками) у цитоплазмі епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 

7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарною 

стрілкою відмічені лізосоми. Подвійними стрілками відмічені апоптозні тіла. 

Позначення: 1 – ядро епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 

8000. 
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Рис. 3.141. Автофагійні вакуолі з електроннопрозорим вмістом (1) в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Стрілками відмічені тонофіламенти в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

 
Рис. 3.142. Макроавтофагія  епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 14 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарними 

стрілками позначені поодинокі лізосоми в цитоплазмі автофагійного 

епітеліоретикулоцита. Подвійними стрілками відмічені апоптозні тіла. 

Позначення: 1 – ядро автофагійного епітеліоретикулоцита; 2 – автофагійні 

вакуолі з елетроннопрозорим вмістом. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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Є усі дані вважати, що за умов введення HAES-LX-5% макроавтофагія, як 

правило, не призводить до клітинної загибелі, але вдалося все ж таки 

зареєструвати поодинокий випадок повної руйнації автофагійного 

епітеліоретикулоцита (Рис. 3.143). 

 

 

Рис. 3.143. Повна руйнація автофагійного епітеліоретикулоцита в тимусі щура 

через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Стрілками відмічені залишки зруйнованої ізолюючої мембрани великої 

автофаголізосоми з погано пертравленим вмістом. Позначення: 1 – ядро 

автофагійного епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Крім макроавтофагії, яка супроводжується доволі інтенсивною 

вакуолізацією цитоплазми, ми в цей часовий проміжок розвитку опікової 

хвороби виявили три різновиди селективної автофагії, які не супроводжувалися 

вакуолізацією цитоплазми (Рис. 3.144; Рис. 3.145; Рис. 3.146). Більш 

розповсюдженою є автофагія мітохондрій (мітофагія); доволі часто трапляється 

автофагія рибосом (рибофагія); менш розповсюдженою є автофагія 

ендоплазматичної сітки (ретикулофагія). 
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Селективна автофагія супроводжується збільшенням кількості 

мітохондрій у цитоплазмі епітеліоретикулоцитів, у першу чергу за рахунок 

появи численних дрібних органел із підвищеною кількістю крист, іноді з більш 

осміофільним матриксом. Рідше спостерігається збільшення розмірів 

мітохондрій неправильної розгалуженої форми (що може бути свідченням 

злиття мітохондрій різних розмірів або показником новоутворення мітохондрій 

шляхом брунькування). Отже в процесі внутрішньоклітинної репарації 

спочатку поновлюється структура, що відповідає за окисні процеси та 

енергетичний обмін клітини, забезпечуючи можливість інших обмінів у ній (у 

першу чергу – білкового).  

 

 

Рис. 3.144. Мітофагія в цитоплазмі епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 7 

діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарними 

стрілками відмічені мембрани канальця гранулярної ендоплазматичної сітки, 

який концентрично оточує дефектну мітохондрію разом з лізосомою. 

Подвійною стрілкою відмічена мембрана розширеного канальця 

ендоплазматичної сітки, що вільно розміщений у цитоплазмі. Потрійною 

стрілкою відмічена лізосома, яка потенційно може долучитися до складу 

мітофагосоми, яка формується. Електронна мікрофотографія. Зб. 35000. 
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Описані вище апоптоз і автофагія є свідченням кульмінації та фіналу 

деструктивних процесів у тимусі при опіковій хворобі, але, одночасно, вони 

виконують адаптивну функцію, звільнюючи орган від автореактивних 

тимоцитів та дефектних клітин їхнього мікрооточення. В тимусі при опіковій 

хворобі ми виявили ультраструктурні ознаки репарації (повного або неповного 

відновлення) внутрішньоклітинних структур. Свідоцтвом ефективності 

клітинної та тканинної репарації в тимусі є проліферація тимоцитів 

(новоутворення клітин шляхом їхнього розмноження поділом), а проявом 

проліферації є мітоз, який ми реєстрували в тимусі впродовж усього розвитку 

опікової хвороби. 

 

 

Рис. 3.145. Рибофагія в цитоплазмі епітеліоретикулоцита в тимусі щура через 

7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілками 

відмічені рибофагосоми на різних фазах формування. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 35000. 

 

Найбільшу нашу зацікавленість викликали зміни фігур мітозу в метафазу 

(коли хромосоми, вільно розташовані в цитоплазмі після розчинення ядерної 
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оболонки, починають рухатися до екватора клітини) та анафазу (коли 

відбувається відокремлення двох ідентичних наборів хромосом та їхнє 

переміщення до протилежних полюсів клітини). 

Одержані нами дані свідчать про доволі хаотичний розподіл хроматину в 

деяких мітотичних тимоцитах, що знаходилися в метафазі та анафазі 

(Рис. 3.146; Рис. 3.147; Рис. 3.148; Рис. 3.149; Рис. 3.150). Це є ознакою 

порушення процесу метакінезу (руху хромосом) і передумовою порушення 

процесу цитокінезу (утворення перетяжки в ділянці колишнього екватора 

клітини) та цитотомії (поділу клітинного тіла на дві дочірні клітини). 

 

 

Рис. 3.146. Ретикулофагія в цитоплазмі епітеліоретикулоцита в тимусі щура 

через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Стрілкою відмічена фаза ініціації – утворення «ядра» ретикулофагосоми 

(лізосома, дефектні канальці ендоплазматичної сітки, ділянка ущільнення 

цитоплазматичного  матрикса). Електронна мікрофотографія. Зб. 25000. 
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Рис. 3.147. Мітотичні тимоцити (1) у тимусі щура через 3 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 6000. 

 

Рис. 3.148. Мітотичний тимоцит (1) у тимусі щура через 7 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічене апоптозне тіло. 

2 – ядро автофагійного епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 5000. 
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Рис. 3.149. Мітотичний тимоцит (1) у тимусі щура через 14 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічене 

апоптозне тіло. 2 – ядро апоптозного тимоцита. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 12000. 

 

Рис. 3.150. Мітотичний тимоцит (1) у тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 12000. 
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Частина з означених мітотичних клітин гине, що визначається 

Номенклатурним комітетом з клітинної смерті [229] як окремий тип клітинної 

смерті – мітотична катастрофа. Частина означених мітотичних тимоцитів 

проходить розгалужений шлях структурних змін, який призводить до появи 

тимоцитів (із двома ядрами звичайних розмірів; з великим ядром та мікроядром 

чи мікроядрами; тільки з 3-6 ядрами). 

Важливим предиктором (англійське слово «predictor» перекладається як 

«пророк») мітотичної катастрофи є виявлена нами деструкція мітохондрій, 

оцінка ступеня глибини і поширення якої визначає життєздатність клітини 

(Рис. 3.151; Рис. 3.152; Рис. 3.153). 

 

 

Рис. 3.151. Мітотичні тимоцити (1), у цитоплазмі яких відмічена деструкція 

мітохондрій, у тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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Рис. 3.152. Мітотичний тимоцит (1), у цитоплазмі якого відмічена деструкція 

мітохондрій, у тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Рис. 3.153. Мітотичний тимоцит (1), у цитоплазмі якого відмічена деструкція 

мітохондрій, у тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Хаотичність розподілу хроматину в цитоплазмі мітотичного тимоцита в 

метафазі та в анафазі призводить до того, що (за умов попередньо здійсненої 

цитотомії та під час відновлення ядерної оболонки) у дочірніх клітинах форма 

ядра стає незвичайною (Рис. 3.154; Рис. 3.155). 

Описані зміни мітотичних тимоцитів за своєю сутністю є адаптивними і 

забезпечують відтермінування клітинної загибелі. Одержані дані свідчать, що 

ділянка цитоплазми багатоядерного тимоцита з мікроядром відшнуровується, а 

зформоване цитоплазматичне тіло з мікроядром підлягає апоптозним змінам 

(утворюється апоптозне тіло). Саме таким чином збільшується кількість 

нефагоцитованих апоптозних тіл, надлишок яких ми постійно реєструємо в 

тимусі при опіковій хворобі. Незвичайна форма ядра деяких тимоцитів є 

безумовною ознакою їхньої дефектності, тому такі тимоцити теж через певний 

проміжок часу підлягають апоптозу. 

 

 

Рис. 3.154. Становлення незвичайної форми ядра після відновлення ядерної 

оболонки в телофазі мітоза тимоцита (1) у тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 12000. 
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Рис. 3.155. Становлення незвичайної форми ядра після відновлення ядерної 

оболонки в телофазі мітоза тимоцита (1) у тимусі щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 14000.  

 

Нами з‟ясовано, що під час внутрішньоклітинних подій у тимоциті, що є 

характерним для метафази, ядерний хроматин конденсується в дискретні 

одиниці (передчасна конденсація хромосом?). Далі відбувається утворення 

ядерних оболонок навколо кожної групи відокремлених дискретних одиниць 

хроматину (Рис. 3.156). Можна передбачити, що результатом таких подій буде 

утворення додаткового ядра та мікроядер (Рис. 3.157). Відкритим, у даному 

випадку, залишається питання про походження тимоцитів із надзвичайно 

великим ядром (диплоїдний набір хромосом?) і рясною цитоплазмою 

(відсутність цитотомії в телофазі?). Беззаперечним є те, що багатоядерність при 

опіковій хворобі є характерною для тимоцитів (Рис. 3.158; Рис. 3.159; Рис. 

3.160; Рис. 3.161; Рис. 3.162), а також (у меншому ступені) для інших клітин 

тимуса (Рис. 3.163). 
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Рис. 3.156. Утворення ядерних оболонок навколо кожної групи відокремлених 

дискретних одиниць хроматину в цитоплазмі (1) мітотичного тимоцита в тимусі 

щура через 1 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 
Рис. 3.157. Двоядерні тимоцити(відмічені стрілками) у тимусі щура через 1 

добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Подвійною 

стрілкою відмічені мікроядра в цитоплазмі двоядерного тимоцита. Позначення: 

1 – велике ядро тимоцита з рясною цитоплазмою. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 10000. 
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Рис. 3.158. Тимоцит, якийкрім ядра (1) має мікроядро (відмічене одинарною 

стрілкою), у тимусі щура через 3 доби розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Подвійною стрілкою відмічене апоптозне тіло. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 14000. 

 

Рис. 3.159. Тимоцит, який крім ядра (1) має мікроядро (відмічене стрілкою), у 

тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-

5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Факт появи багатоядерних клітин у тимусі при опіковій хворобі може 

мати різні контрверсійні трактовки (детально це питання обговорене у розділі 

4 дисертації). Ми схильні розцінити мультинуклеацію як ознаку позитивного 

впливу внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5%. За умов введення цього 

колоїдно-гіперосмолярного розчину в більшості багатоядерних клітин 

виявляються добре розвинені і структурно збережені органели, що є ознакою не 

тільки підвищеної життєздатності клітини, але й її підвищеної функціональної 

спроможності (Рис. 3.161; Рис. 3.163). При цьому привертає увагу контраст 

описаних багатоядерних клітин з одноядерними клітинами тимуса, в яких 

завжди за умов дослідженої патології можна знайти ті або інші структурні 

пошкодження органел. 

 

 

Рис. 3.160. Тимоцит, який крім ядра має мікроядро (1), у тимусі щура через 

14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілками 

відмічені апоптозні тіла. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

Встановлення факту мембранопластичної дії лактопротеїну з сорбітолом 

на структуру тимуса при опіковій хворобі (див. підрозділ 3.2.1 дисертації) 
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поставило питання про те, чи є такі властивості у  HAES-LX-5%. Слід 

підкреслити, що за умов застосування лактопротеїну з сорбітолом нам вдалось 

найкращим чином візуалізувати і дослідити його мембранопластичну дію. 

Мембранопластичні впливи HAES-LX-5% не викликали таких потужних змін 

структури тимуса, але є морфологічно засвідчені підстави вважати, що вони  

реалізуються за таким же сценарієм. 

Складові HAES-LX-5% визначаються в тканині тимуса як дифузний 

дрібногранулярний  матеріал середньої електронної щільності, що іноді 

утворює  міжклітинні скупчення (які  ми  за структурними ознаками поділяємо 

на «прості» та «складні»). Ці «прості» та «складні» скупчення відрізняються 

овального формою (іноді мають вигляд тяжа складної конфігурації) і 

складаються з дрібних гранул і гранул дещо більшого розміру (які, напевно, 

утворюються за рахунок агрегації кількох дрібних гранул). Гранули та їхні 

агрегати в зазначених скупченнях ніби «склеїні» пилоподібними «сірим» 

матриксом і, мабуть, тому скупчення мають чіткі закруглені краї, що 

відокремлюють їх від решти оточуючого електроннопрозорого міжклітинного 

матриксу.  

 
Рис. 3.161. Тимоцит, який крім ядра (1) має мікроядра (2), у тимусі щура через 

21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Рис. 3.162. Тимоцит, який крім мікроядра (1) має велике ядро (2), у зоні 

прилягання до дендритної клітини (3) у тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 15000. 

 

Рис. 3.163. Двоядерний макрофаг (1) у зоні прилягання до 

епітеліоретикулоцитів (2) тільця Гассаля в тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 7000. 
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 «Складні» скупчення мають вигляд розташованих у аморфній речовині 

дрібних, але різноманітних за розмірами та електронною щільністю гранул та 

дрібних фібрил. Деколи ці «складні» скупчення оточені відростками 

епітеліоретикулоцитів (Рис. 3.164). Відростки епітеліоретикулоцитів майже 

повністю вкривають «складні» міжклітинні скупчення і формують навколо них 

ажурну обгортку. Сімбіотичні взаємодії між трансформованим (описаним 

чином) підлеглим позаклітинним матриксом та епітеліоретикулоцитами, 

ймовірно, віддзеркалюють процеси, що забезпечують підтримку гомеостазу в 

тимусі. У цьому випадку, бар’єрна  функція епітеліоретикулоцитів спрямована 

на ізоляцію матеріалу позатимусного походження. 

 

Рис. 3.164. «Прості» (відмічені одинарною стрілкою) та «складні» (відміченні 

подвійною стрілкою) скупчення, що формують трабекулярний комплекс у 

тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Позначення: 1 – ядро тимоцита; 2 – цитоплазма напівзруйнованого 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

 

Логічно припустити, що складові HAES-LX-5% вступають у біохімічну 

взаємодію з продуктами секреції епітеліоретикулоцитів та/або складовими 
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клітинного детриту, що утворився внаслідок некрозу клітин (при цьому 

відбувається процес вилучення та перетворення пов‟язаних з некрозом факторів 

запалення). Однак беззаперечних структурних підтверджень ціх подій нам 

виявити не вдалося. 

Зазначені «прості» та «складні»  скупчення зазвичай локалізовані пара-та 

перивазально, подібно до того як розміщуються складові описаного при інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом мембраноподібного комплексу в тимусі 

(Рис. 3.165). Із метою уникнення термінологічних непорозумінь систему 

«простих» та «складних» скупчень у тимусі за умов інфузії HAES-LX-5% при 

опіковій хворобі ми в подальшому будемо позначати терміном «трабекулярний 

комплекс». 

 

 

Рис. 3.165. Трабекулярний комплекс у тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічений мітоз 

тимоцита. Позначення: 1 – просвіт кровоносного капіляра; 2 – ядро тимоцита; 

3 – цитоплазма макрофага; 4 – компоненти трабекулярного комплексу. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. 
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Складові HAES-LX-5% у тварин з  опіком не декорують (і, відповідно, 

чітко не виявляють) «протікання» судинної стінки, але місця розташування 

компонентів трабекулярного комплексу та мембраноподібного комплексу 

відповідають можливим зонам «проникнення». У цілому, є підстави вважати, 

що загальний план архітектоніки трабекулярного комплексу та 

мембраноподібного комплексу подібні, а їхні ізолюючі, бар‟єрні, 

формоутворюючі властивості є співставними. Про останнє, зокрема, свідчить 

утворення різних за розмірами кластерів тимоцитів (Рис. 3.166) практично 

тотожних до таких, утворених за умов введення лактопротеїну з сорбітолом. 

Ураховуючі різний склад речовин, що входять до лактопротеїну з сорбітолом та 

HAES-LX-5%, можна впевнено казати про їхні різні фізико-хімічні особливості.  

Ультраструктурним проявом цього явища є, зокрема, варіабельність впливу 

компонентів розчинів на клітини та міжклітинний матрикс тимуса, результатом 

якого є біохімічні та пластичні трансформації структур, що виявляють різний 

афінітет до осмію.  

 

Рис. 3.166. Кластер тимоцитів невеликих розмірів, оточений трабекулярним 

комплексом (відмічений стрілками), у тимусі щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро 

тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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Слід однак зауважити, що більший ступінь осмієфілії мембраноподібного 

комплексу не є однозначним свідченням його переваг щодо формоутворюючих 

властивостей. Не виключено, що (з цієї точки зору) мембраноподібний 

комплекс відрізняється від трабекулярного комплексу як непрозоре скло від 

прозорого (тобто, головним чином, оптично). Мабуть тому на світлооптичному 

рівні (у межах застосованих методів та барвників) нам не вдалося відразу чітко 

(Рис. 3.167; Рис. 3.168) зареєструвати вперше описані  мембраноподібний та 

трабекулярний комплекси, хоча схильність до кластерізації клітин тимуса при 

опіковій хворобі за умов застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-

LX-5% є наявною в усіх випадках. Більш того, здійснений у даному 

дослідженні опис трабекулярного комплексу був би значно утрудненим (або 

взагалі неможливим) без визнання наявності мембраноподібного комплексу, 

який утворюється за подібним (або, навіть, ідентичним) сценарієм подій. 

Доведені вище особливості деструктивних та репаративних процесів у 

тимусі при опіковій хворобі за умов інфузії HAES-LX-5% не встають на заваді 

реалізації хомінгових процесів (міграції та рециркуляції Т-лімфоцитів). 

Свідченням цього є реєстрація на світлооптичному (Рис. 3.169) та 

ультраструктурному (Рис. 3.170) рівнях міграції Т-лімфоцитів із просвіту 

закапілярних венул із високим ендотелієм в паренхіму тимуса упродовж усього 

дослідженого періоду розвитку опікової хвороби. 

На фоні структурних проявів інтенсивної рециркуляції Т-лімфоцитів 

дещо контрастно виглядає активність ендокринних епітеліальних клітин 

тимуса. В їхній рясній цитоплазмі визначається велика кількість органел 

синтетичного апарату, але численні секреторні гранули мають приблизно 

однаковий невеликий розмір і однаковий вміст середньої електронної щільності 

(Рис. 3.171). 
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Рис. 3.167. Схильність до кластеризації клітин у кірковій  речовині часточки 

тимуса щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 

 

Рис. 3.168. Схильність до кластеризації клітин у мозковій речовині часточки 

тимуса щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 
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Рис. 3.169. Закапілярна венула з високим ендотелієм (її зовнішній контур 

відмічений подвійними стрілками) на межі кіркової (1) та мозкової (2) речовини 

часточки тимуса щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 

 
Рис. 3.170. Закапілярна венула з високим ендотелієм, через стінку якої мігрують 

Т-лімфоцити (2), у тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – еритроцит у просвіті венули. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. 
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Рис. 3.171. Ендокринна епітеліальна клітина в тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – 

ядро ендокринної епітеліальної клітини; 2 – ядро тимоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. 

 

За сучасними уявленнями [80] ендокринні епітеліальні клітини є єдиним 

джерелом гормонів тимуса, які діють на тимоцити і епітеліоретикулоцити, 

виступаючи в якості кофакторів при індукції і регуляції цитокінів, інших 

гормонів і нейроендокринних факторів усередині тимуса. З огляду на це, 

помірна активність ендокринних епітеліальних клітин тимуса є свідченням 

певної гармонізації його функцій і накопичення клітинного «резерву» для її 

підтримки. 

Слід відмітити провідну роль макрофагів (які здійснюють фагоцитоз і є 

антиген-презентуючими клітинами в тимусі) в реалізації описаних вище 

структурних трансформацій і модуляцій. Макрофаги здійснюють фагоцитоз 

апоптозних тіл (Рис. 3.172); некрозоподібно змінюються і руйнуються 

(Рис. 3.173; Рис. 3.174), при цьому не до кінця лізовані (але явно деградовані) 

попередньо фагоцитовані апоптозні тіла випадають із зруйнованої цитоплазми 
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макрофага назовні (Рис. 3.175; Рис. 3.176). Основним варіантом клітинної 

загибелі макрофагів є уперше описаний нами ретикулонекроз (Рис. 3.177; 

Рис. 3.178; Рис. 3.179). 

 
Рис. 3.172. Макрофаг у тимусі щура через 7 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро макрофага; 2 – 

фагоцитовані апоптозні тіла. Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 

 
Рис. 3.173. Руйнація макрофага в тимусі щура через 7 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро макрофага. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 12000. 
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Рис. 3.174. Руйнація макрофага в тимусі щура через 14 діброзвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічений просвіт 

кровоносного капіляра. Позначення: 1 – зруйнована цитоплазма макрофага. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.175. Апоптозне тіло (1), яке випало зі зруйнованої цитоплазми 

макрофага, у тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Стрілкою відмічена характерна для ретикулонекрозу 

«кільцеподібна структура». Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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Рис. 3.176. Апоптозні тіла (1), які випали зі зруйнованої цитоплазми макрофага, 

у тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за умов введення 

HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 20000. 

 
Рис. 3.177. Ретикулонекроз макрофага в тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – цитоплазма 

макрофага. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 
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Рис. 3.178. Ретикулонекроз макрофага в тимусі щура через 21 добу розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарною стрілкою 

відмічена фаголізосома; подвійною стрілкою відмічене сполучення 

фаголізосоми з канальцем ендоплазматичної сітки і формування 

«кільцеподібної структури».  Зб. 20000. 

 
Рис. 3.179. Ретикулонекроз макрофага в тимусі щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Одинарними стрілками 

відмічені фаголізосоми; подвійною стрілкою відмічений конгломерат  

«кільцеподібних структур» у вигляді «вакуольно-канальцевого комплексу».  

Зб. 12000. 
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Варто зауважити, що в тимусі, водночас, є певний резерв «спокійних» 

макрофагів, які не виявляють співвідносної фагоцитарної і лізосомальної 

реакцій (Рис. 3.180; Рис. 3.181). 

 
Рис. 3.180. Макрофаг (1) без ознак фагоцитарної активності та виразної 

лізосомальної реакції в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

 
Рис. 3.181. Макрофаг (1) без ознак фагоцитарної активності та виразної 

лізосомальної реакції в тимусі щура через 21 добу розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 
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До стійких (щодо дії чинників опікової хвороби та впливів інфузії HAES-

LX-5%) клітин тимуса належать дендритні клітини. Вони зберігають стабільну 

структурну організацію (Рис. 3.182) і складаються (так само, як у нормі) із 

«сірих» клітин (цитоплазматичний матрикс яких має середню електронну 

щільність) та «світлих» клітин (цитоплазматичний матрикс яких має середню 

електронну щільність).  

 
Рис. 3.182. «Сірі» і «світлі»  дендритні клітини в тимусі щура через 21 добу 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – 

ядро «сірих» дендритних клітин; 2 – цитоплазма «світлих» дендритних клітин. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

Цитоплазматичні відростки дендритних клітин інтердигітують між 

собою, а також заглиблюються в цитоплазму сусідніх клітин. Місця цих 

заглиблень визначаються в цитоплазмі багатьох дендритних клітин (Рис. 3.183) 

у вигляді «округлих занурень» (округла інвагінація в цитоплазмі однієї клітини, 

в яку занурився цитоплазматичний відросток сусідньої клітини). 

Інтердигітації утворюються за рахунок рухливості плазмолеми 

дендритних клітин. Мабуть, рухливість плазмолеми різних дендритних клітин 

або, навіть, різних ділянок плазмолеми однієї дендритної клітини є різною. 

Свідченням цього є наявність лінійної форми складок плазмолеми (Рис. 3.184) у 
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центрі цитоплазми дендритних клітин (відросток висунувся, а місце, де він був 

занурений у цитоплазму, залишається у вигляді складок). 

 
Рис. 3.183. «Округлі занурення» (відмічені стрілками) в цитоплазмі 

інтердигітуючих дендритних клітин у тимусі щура через 30 діб розвитку 

опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. 

Зб. 12000. 

 

Рис. 3.184. Лінійні складки плазмолеми (відмічені стрілками) в цитоплазмі 

дендритної клітини в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за 

умов введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 24000. 
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Тільця Гассаля в тимусі щурів даної експериментальної групи мають 

звичайну будову. Їхня структурна організація не залежить від часу перебігу 

опікової хвороби, але залежить власне від розмірів тільця. У невеликих за 

розміром тільцях ступінь кератинізації епітеліоретикулоцитів є помірною 

(Рис. 3.185; Рис. 3.186). 

 

 

Рис. 3.185. Епітеліоретикулоцити у складі тільця Гассаля в тимусі щура через 

14 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Стрілкою 

відмічені кератинові фібрили в цитоплазмі епітеліоретикулоцита. Позначення: 

1 – ядро епітеліоретикулоцита; 2 – автофагійні вакуолі в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

 

У більших за розміром тільцях Гассаля кератинізація цитоплазми 

епітеліоретикулоцитів збільшується, збільшується також їхня кількість у складі 

тільця (Рис. 3.187; Рис. 3.188; Рис. 3.189). В «ядрі» тільця переважають клітини, 

які втратили плазмолему, але зберегли ядро, яке вільно розташоване в 

узагальненому цитоплазматичному матриксі (Рис. 3.190; Рис. 3.191; Рис. 3.192). 

У решті-решт відбувається деформація і фрагментація зазначених ядер 
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(Рис. 3.193), а також трансформація ядерного матеріалу в щільну 

гомогенізовану масу, що пронизана сіточкою фібрил (Рис. 3.194). Від таких 

трансформованих «голих» ядер відділяються луски, які розподіляються в 

загальному для усього «ядра» тільця Гассаля цитоплазматичному мартиксі і 

сприяють його структуруванню, а відтак – механічно скріплюють його. 

Одержані дані вказують на певний розвиток тілець Гассаля, який 

віддзеркалюється в збільшенні розмірів тілець, підвищенні ступеня 

кератинізації їхніх епітеліоретикулоцитів, руйнації клітин «ядра» і їхньому 

перетворенні на гомоморфну масу. У тільцях Гассаля відсутні прояви некрозу, 

а випадковий апоптозний тимоцит (Рис. 3.191) лише свідчить, що зріле 

(перезріле?) тільце Гассаля не є місцем для апоптозу клітин. У «ядрі» зрілих 

тілець Гассаля здійснюється злиття клітин (за рахунок повного лізису 

плазмолеми), а потім відбувається повна деградація узагальненого 

цитоплазматичного матриксу і ядер. 

 

 
Рис. 3.186. «Ядро» тільця Гассаля в тимусі щура через 14 діб розвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро 

епітеліоретикулоцита; 2 – ядро тимоцита з мікроядром.Зб. 4000. 
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Рис. 3.187. Тільце Гассаля в тимусі щура через 21 добу розвитку опікової 

хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 1 – ядро 

кератинізованого епітеліоретикулоцита; 2 – ядро структурно збереженого 

тимоцита. Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 
Рис. 3.188. Кератинізовані епітеліоретикулоцити в складі тільця Гассаля в 

тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Позначення: 1 – ядро епітеліоретикулоцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 16000. 
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Рис. 3.189. Висококератинізовані епітеліоретикулоцити у складі тільця Гассаля 

в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-

LX-5%. Стрілкою відмічений тонофібрилярно-кератогіаліновий комплекс. 

Позначення: 1 – цитоплазма епітеліоретикулоцита; 2 – ядро 

епітеліоретикулоцита; 3 – гіаліновий комплекс в цитоплазмі 

епітеліоретикулоцита. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.190. Наявність у «ядрі» тільця Гассаля окремих клітин, що зберегли 

плазмолему, у тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов 

введення HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 
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Рис. 3.191. Ядра клітин, що не зберегли плазмолему, та поодинокий апоптозний 

тимоцит (1) в узагальненому цитоплазматичному матриксі «ядра» тільця 

Гассаля в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

HAES-LX-5%. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 
Рис. 3.192. Ядра клітин, що не зберегли плазмолему, в узагальненому 

цитоплазматичному матриксі «ядра» тільця Гассаля в тимусі щура через 30 діб 

розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 16000. 
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Рис. 3.193. Деформація і фрагментація ядер клітин, що не зберегли плазмолему 

в узагальненому цитоплазматичному матриксі «ядра» тільця Гассаля в тимусі 

щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 16000. 

 
Рис. 3.194. Трансформація ядерного матеріалу (1) клітин, що не зберегли 

плазмолему, в узагальненому цитоплазматичному матриксі «ядра» тільця 

Гассаля в тимусі щура через 30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення 

HAES-LX-5%. Стрілками відмічені луски трансформованого ядерного 

матеріалу. Електронна мікрофотографія. Зб. 30000.  
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Підсумовуючи матеріал цього підрозділу дисертації варто зауважити, що, 

не дивлячись на важливі ультраструктурні зміни в тимусі щура упродовж 

розвитку опікової хвороби за умов інфузії HAES-LX-5%, відповідна 

гістологічна картина виглядає доволі помірною (Рис. 3.195). У той же час, 

виявлені ультраструктурні зсуви є безумовно кардинальними і неухильно 

ведуть до суттєвих негараздів імунної системи, що має спричинити негативний 

вплив на інші органи і організм вцілому. Таким чином, одержані дані свідчать 

про істотне поліпшення структурного забезпечення функціонування тимуса при 

застосованому інфузійному лікуванні опікової хвороби, але повного його 

відновлення через 30 діб розвитку опікової хвороби не відбувається. 

 

 

Рис. 3.195. Помірні зміни (звуження кіркової речовини, зменшення щільності 

розташування та зменшення кількості тимоцитів) в часточці тимуса щура через 

30 діб розвитку опікової хвороби за умов введення HAES-LX-5%. Позначення: 

1 – кіркова речовина; 2 – мозкова речовина; 3 – кровоносний капіляр на 

периферії часточки; 4 – жирові клітини в міжчасточковій перетинці. 

Напівтонкий зріз. Метиленовий синій – азур ІІ. Зб. 200. 
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Коротке узагальнення 

 

Проведене нами дослідження показало, що HAES-LX-5% при опіковій 

хворобі проявляє цито- та ангіопротекторні властивості, гальмує розвиток 

набряку, попереджає альтерацію клітин тимуса, є запобіжником швидкої 

клітинної загибелі, сприяє внутрішньоклітинній та клітинній репарації в тимусі. 

HAES-LX-5% за умов розвитку опікової хвороби проявляє вперше 

описані внутрішньорганні пластичні властивості (здатність набувати та 

зберігати певну структурну організацію), що полягають в утворенні 

трабекулярного комплексу, який складається з системи пара- та перивазальних 

гетерогенних і гетероморфних скупчень дрібногранулярного та фібрилярного 

міжклітинного матеріалу помірної осмієфілії. 

Є підстами вважати, що (за аналогією з іншим гіперосмолярним 

розчином, а саме – лактопротеїном з сорбітолом) утворення зазначених 

скупчень ініційоване інфузією HAES-LX-5%пов‟язане з ефективністю агрегації 

частинок дисперсних і колоїдних систем під дією молекулярних і 

міжмолекулярних сил притягання. Ці процеси відбуваються за участю клітин 

тимуса, тому частина візуалізованих і описаних скупчень («складні» скупчення) 

щільно оточуються відростками епітеліоретикулоцитів. 

Спираючись на сукупність одержаних структурних свідчень, можна 

стверджувати, що HAES-LX-5%  тільки частково компенсує недостатність 

енергетичного забезпечення клітин (виразом якої є деструкція мітохондрій) і 

обумовлює реорганізацію функціональних ліпопротеїдних комплексів, але 

потім порушується обмін структурних білків (характерна для опікової хвороби 

катаболічна реакція), що призводить у ранні терміни (через 1 та через 3 доби 

після опіку) до незворотніх змін клітин. 

Вивчені нвми зміни ультраструктури клітин тимуса дозволяють зробити 

висновок, що, з одного боку відбувається посилений розпад ліпопротеїдів 

цитоплазми, з іншого боку зміни ядра, гранулярної ендоплазматичної сітки та 

полісом вказують на пошкодження білоксинтезуючого апарату клітин, 



230 

наслідком чого є порушення відновлювальних процесів. До певної межі 

посилений розпад ліпопротеїдів цитоплазми може бути компенсовано, про що 

свідчить активація ультраструктур білоксинтезуючого апарату клітин. Якщо ж 

патологічний процес прогресує, то виявляються чіткі ознаки деструкції органел 

білоксинтезуючого апарату клітин, що поєднується з некротичними та 

макроавтофагійними змінами клітин. 

Через 7 діб розвитку опікової хвороби в тимусі тварин даної групи 

запускається процес зміни динаміки типів клітинної смерті: відбувається 

гальмування некрозу, макроавтофагії, мітотичної катастрофи; забезпечується 

оптимізація апоптозу як механізму селекції тимоцитів. 

Інфузія HAES-LX-5% стимулює клітинну та тканинну репарацію в 

тимусі, основу якої складає проліферація тимоцитів. Побічним ефектом такої 

проліферації є мультинуклеація. У рясній цитоплазмі більшості багатоядерних 

клітин виявляються добре розвинені і структурно збережені мітохондрії та 

органели білоксинтезуючого апарату, що є ознакою не тільки підвищеної 

життєдіяльності клітини, але й її підвищеної функціональної спроможності та 

надійного забезпечення репаративних можливостей. З огляду на зазначене, 

мультинуклеацію варто розглядати як компенсаторно-пристосувальну реакцію 

(у сенсі розповсюдженої точки зору про те, що поліплоїдія забезпечує 

підсилення активності клітини). 

Встановлені нами особливості деструктивних та репаративних процесів у 

тимусі при опіковій хворобі за умов інфузії гіперосмолярних розчинів є 

настільки численними і різноманітними, що є потреба не просто їхнє 

узагальнення, а інтегрованої оцінки їхніх наслідків. Таку узагальнену оцінку ми 

зробили, застосувавши метод проточної цитометрії (див. підрозділ 3.4 

дисертації). 
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3.4. Специфіка клітинного циклу і фрагментації ДНК у тимусі щурів з 

експериментальною опіковою хворобою за умов застосування 

внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl та гіперосмолярних розчинів 

(лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5%) 

3.4.1. Показники клітинного циклу в тимусі у щурів без опіку шкіри 

при застосуванні інфузії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом 

та HAES-LX-5%. 

Найбільш загальним сучасним теоретичним уявленням щодо 

можливостей оптимальної підтримки гомеостатичних та репараційних процесів 

у нормі та патології є концепція про необхідність збереження певного балансу 

між проліферацією клітин та їхнім апоптозом [122; 157; 174; 191; 240]. 

Зважаючи на зазначене, а також на виключно важливу роль апоптозу в 

патогенезі опікової хвороби [278], ми дослідили специфіку клітинного циклу і 

фрагментації ДНК у клітинах тимуса щурів з експериментальною опіковою 

хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl 

та гіперосмолярних розчинів. Для виключення можливого впливу даних 

розчинів на нормальний цикл тимоцитів нами було проведене  дослідження 

показників клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин тимуса в щурів без 

опікового ураження шкіри (табл 3.1).  

Таблиця 3.1. 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів без опікового ураження шкіри на 

фоні дії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом, або HAES-LX-5 % за 

даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

Показники 

клітинного циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl (n=6) 

Лактопротеїн з 

сорбітолом (n=6) 

HAES-LX-5% 

(n=6) 

Через 1 добу від початку експерименту 

G0G1 70,32±4,66 69,49±4,47 67,70±4,18 

S 8,925±2,654 7,900±4,349 9,840±1,726 

G2 + M 20,76±4,04 22,62±1,46 22,462,80± 

IP 29,69±4,66 30,52±4,46 32,30±4,18 

SUB-G0G1 2,608±0,536 2,692±0,846 2,532±0,914 

BP 0,447±0,165 0,348±0,198 0,440±0,058 
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Таблиця 3.1 (продовження) 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів без опікового ураження шкіри на 

фоні дії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом, або HAES-LX-5% за 

даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

Показники 

клітинного циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl (n=6) 

Лактопротеїн з 

сорбітолом (n=6) 

HAES-LX-5% 

(n=6) 

Через 3 доби  від початку експерименту 

G0G1 71,70±8,70 70,68±4,19 72,30±8,41 

S 7,782±3,357 8,327±2,553 7,582±2,878 

G2 + M 20,52±5,64 21,00±4,29 20,15±5,73 

IP 28,30±8,70 29,32±4,19 27,73±8,39 

SUB-G0G1 2,172±0,788 2,357±0,493 2,243±0,793 

BP 0,370±0,085 0,420±0,187 0,368±0,065 

Через 7 діб від початку експерименту 

G0G1 70,38±6,87 69,69±3,80 68,24±4,32 

S 8,250±2,444 8,302±2,308 8,985±2,107 

G2 + M 21,31±4,88 22,01±1,79 22,78±3,13 

IP 29,56±6,88 30,31±3,80 31,77±4,32 

SUB-G0G1 2,483±0,633 2,263±0,625 2,367±0,491 

BP 0,388±0,073 0,375±0,088 0,398±0,098 

Через 14 діб від початку експерименту 

G0G1 69,86±4,34 68,31±5,62 69,35±4,50 

S 8,315±2,861 8,782±1,491 8,503±2,189 

G2 + M 21,83±2,33 22,91±5,27 22,15±3,30 

IP 30,14±4,34 31,70±5,62 30,65±4,50 

SUB-G0G1 2,442±0,641 2,363±0,517 2,568±0,633 

BP 0,380±0,130 0,403±0,130 0,388±0,092 

Через 21 добу від початку експерименту 

G0G1 70,86±1,91 68,13±3,19 72,20±5,01 

S 8,480±1,269 8,997±2,314 7,752±2,522 

G2 + M 20,60±1,32 22,87±1,11 20,05±3,66 

IP 29,08±2,01 31,87±3,19 27,80±5,01 

SUB-G0G1 2,098±0,871 2,247±0,681 2,302±0,763 

BP 0,412±0,060 0,393±0,093 0,393±0,140 
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Таблиця 3.1 (продовження) 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів без опікового ураження шкіри на 

фоні дії 0,9 % розчину NaCl, лактопротеїну з сорбітолом, або HAES-LX-5% за 

даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

Показники 

клітинного циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl (n=6) 

Лактопротеїн з 

сорбітолом (n=6) 

HAES-LX-5% 

(n=6) 

Через 30 діб від початку експерименту 

G0G1 71,86±4,11 68,24±1,71 69,21±7,60 

S 7,635±2,416 7,942±1,982 7,982±3,609 

G2 + M 20,51±4,66 23,82±3,04 22,81±4,54 

IP 28,14±4,11 31,76±1,71 30,79±7,60 

SUB-G0G1 2,250±0,921 2,213±0,472 2,107±0,902 

BP 0,402±0,194 0,347±0,131 0,343±0,114 

Примітка: G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин 

клітинного циклу (вміст ДНК = 2c); S – відсоткове співвідношення фази 

синтезу ДНК до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК > 2c та < 4c); G2 + 

M – відсоткове співвідношення фази G2 + M до всіх клітин клітинного циклу 

(ДНК = 4c); IP – індекс проліферації, що визначається за сумою показників S + 

G2 + M; BP – блок проліферації, що оцінюється за співвідношенням S/(G2 + M). 

 

Отримані нами результати дослідження вмісту ДНК у клітинах тимуса 

тварин без опіку шкіри, яким вводили 0,9 % розчин NaCl  узгоджуються з 

даними літератури стосовно вмісту ДНК у клітинах тимуса інтактних тварин 

[203], які вказують на переважання клітин у неактивну фазу G0G1, значно 

меншу кількість клітин, що перебувають у стані проліферації (S фаза, G2 + M 

фаза), та певну кількість клітин (SUB-G0G1) у стані апоптозу. 

На рис. 3.196 представлено приклад ДНК-гістограми клітин тимуса на 

фоні введення 0,9 % розчину NaCl, на якій показник  інтервалу SUB-G0G1 

складав 2,95 від загальної кількості клітинних подій. 
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Рис. 3.196. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса без опіку шкіри на 

фоні введення 0,9 % розчину NaCl. RN1 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 

2,95. 

 

Слід зазначити, що згідно даних літератури [276] клітинна проліферація 

та інтенсивна селекція тимоцитів за участю апоптозу краще фіксується за умов 

клітинної диференціації в більш молодих тварин, ніж ті, які були досліджені 

нами. Це застереження ми прийняли до уваги при аналізі клітинних подій у 

тимусі за умов проведеного експерименту. Достовірних розбіжностей значень 

окремих показників клітинного циклу в тимусі між групою тварин без опіку, 

яким вводили 0,9 % розчин NaCl,та групами тварин без опіку, яким було 

здійснене введення препаратів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 %, 

нами не встановлено. Це свідчить про відсутність негативного впливу 

досліджуваних препаратів на перебіг нормальних процесів проліферації та 

апоптозу клітин тимуса. 
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3.4.2. Показники клітинного циклу в тимусі щурів після опіку шкіри при 

застосуванні 0,9 % розчину NaCl 

Наступним етапом даної роботи було вивчення динаміки показників 

клітинного циклу та фрагментації ДНК у тимусі щурів (контрольна група), 

яким корекція наслідків опіку шкіри (21-23 % поверхні тіла) проводилася лише 

0,9 % розчину NaCl (таблиці 3.2; 3.3). Дане дослідження мало виявити 

особливості змін показників клітинного циклу в тимусі, які вказують на стан 

ушкодження й відновлення клітин при опіковій хворобі. Також це дозволяє 

виконати порівняння  показників клітинного циклу, індексу та блоку 

проліферації з аналогічними  показниками групи тварин без опіку. Відтак, є 

можливість встановити закономірності даного процесу й з‟ясувати 

відповідності між динамікою патоморфологічних та внутрішньоядерних змін, 

які зафіксовані методом ДНК-цитометрії. Така комплексна оцінка вирішує 

питання визначення особливостей ураження  клітин тимуса при доволі 

тривалому  спостереженні розвитку опікової хвороби. 

Таблиця 3.2 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів на фоні лікування опікової 

хвороби інфузією 0,9 % розчинуNaCl (М±σ) 

Показники 

клітинного 

циклу 

Без 

опіку 

(n=6) 

Опік, кількість діб 

1 

(n=6) 

3 

(n=6) 

7 

(n=6) 

14 

(n=6) 

21 

(n=6) 

30 

(n=6) 

G0G1 

70,32 

±4,66 

83,12 

±4,47 

# 

65,64 

±7,55 

* 

66,52 

±5,07 

* 

75,47 

±8,00 

 

75,73 

±7,06 

* 

75,73 

±5,56 

* 

S 

8,925 

±2,654 

4,275 

±1,846 

# 

12,54 

±3,48 

#, * 

11,16 

±2,94 

* 

6,317 

±2,977 

 

6,662 

±2,086 

* 

6,642 

±2,195 

G2 + M 

20,76 

±4,04 

12,60 

±4,93 

# 

21,82 

±4,78 

* 

22,32 

±2,86 

* 

18,21 

±5,12 

* 

17,61 

±5,36 

17,63 

±5,45 

Примітки: 

1. # -позначена статично значуща різниця з показниками відповідної 

групи тварин без опіку; 

2. *- позначена статично значуща різниця з показниками групи тварин 

через 1 добу після опіку шкіри. 
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Показники індексів проліферації, блоку проліферації та інтервалу SUB-

G0G1 є даними, що не належать до прямих показників клітинного циклу, але 

вони вказують на загальні тенденції розвитку внутрішньоклітинних подій та 

поділу клітин на фоні різноманітних патологічних станів та процесів [58]. 

Таблиця 3.3 

Динаміка показників інтервалу SUB-G0G1 та індексу й блоку проліферації в 

тимусі щурів на фоні лікування опікової хвороби інфузією 0,9 % розчину NaCl 

Показники 

клітинного 

циклу 

Без опіку 

(n=6) 

Опік, кількість діб 

1 3 7 14 21 30 

IP 

29,69 

±4,66 

16,88 

±3,69 

# 

34,37 

±7,55 

* 

33,48 

±5,07 

* 

24,53 

±8,00 

 

24,27 

±7,06 

 

24,27 

±5,56 

* 

SUB-G0G1 

2,608 

±0,536 

11,90 

±4,46 

# 

12,03 

±3,20 

# 

5,515 

±0,780 

3,672 

±0,928 

* 

3,233 

±0,998 

* 

2,428 

±0,736 

* 

BP 

0,447 

±0,165 

0,415 

±0,325 

0,580 

±0,110 

0,502 

±0,110 

0,332 

±0,080 

0,383 

±0,077 

0,442 

±0,278 

Примітки :  

1. # - позначена статично значуща різниця з показниками відповідної 

групи тварин без опіку (табл. 3.4.1.1); 

2. *позначена статично значуща різниця з показниками групи тварин 

через добу після опіку шкіри. 

 

Одержані результати свідчать, що при стандартній корекції 0,9 % 

розчином NaCl через 1 добу після опікового ураження шкіри відбувається 

суттєве порушення клітинного циклу тимоцитів, яке полягає в статистично 

значущому підвищенні числа клітинних подій у фазі G0G1 (р=0,04), G2 + M 

(р=0,03) та, особливо, підвищення числа подій в інтервалі SUB-G0G1(р=0,004) 

(табл. 3.3). Дані показники вказують на збільшення числа неактивних клітин, 

що є за даним багатьох дослідників [58] одним із можливих факторів захисту 
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від подальшого пошкодження. Проте кардинальне зниження клітин 

відбувається в даному випадку і як результат підвищення  числа подій в 

інтервалі SUB-G0G1 (більше ніж у 4 рази, у порівнянні з контрольною групою), 

що свідчить про визначальну роль апоптозу при ушкодженні тимуса за умов 

опікової хвороби та відповідає даним морфологічного дослідження препаратів, 

отриманих в ті ж терміни спостереження.  

Отже логічним є висновок, що при опіковому ураженні елімінація 

ушкоджених клітин тимуса відбувається шляхом апоптозу (із збільшенням 

числа клітин, які знаходяться в неактивному стані). Крім того, статистично 

значуще зменшується число клітин, які перебувають в інтервалі S (р=0,01), що 

свідчить про недостатнє відновлення популяції  пошкоджених клітин. Останнє 

підтверджує і зменшення індексу проліферації – IP (р=0,04) (Рис. 3.197). На 

користь того, що зафіксовані зміни є комбінацією механізмів ушкодження і 

захисту, указує незмінний показник блоку проліферації BP (р=0,34) на фоні 

опіку та корекції  0,9 % розчином NaCl. 
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Рис. 3.197. Динаміка показників  фази  S клітин тимусана фоні  опіку шкіри та 

застосування інфузії 0,9 % розчином NaCl. 
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На рис. 3.198 наведений приклад ДНК-гістограми клітин тимуса через 

1 добу спостереження на тлі лікування опікової хвороби 0,9 % розчином NaCl, 

де рівень показника фрагментації ДНК в інтервалі SUB-G0G1 склав 9,07 % із 

вираженим підвищенням рівня апоптозу у порівнянні з показниками в тварин 

без опікового ураження шкіри.  

Виявлені нами закономірності розвитку пошкодження на рівні клітинного 

циклу вказують на суттєве погіршення параметрів поділу клітин (синтезу ДНК, 

проліферації), основним чинником яких є ініціація механізму апоптозу. Тобто, 

при опіковому ураженні через 1 добу нами зафіксоване істотне зростання саме 

клітин, які перебувають в інтервалі SUB_G1. Поряд із цим, зростає кількість 

неактивних клітин, що вказує на можливий запуск саме цього шляху 

внутрішньоклітинні протекції від токсичних субстанцій, але незбалансованість 

між показниками апоптозу та синтеза вказує на недостатню забезпеченість 

компенсації ендогенними механізмами захисту. 

 

 

Рис. 3.198. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 1 добу після 

опікової травми шкіри на тлі лікування опікової хвороби 0,9 % розчином NaCl. 

RN1 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 9,07. 



239 

При подальшому розвитку патологічного процесу через 3 доби 

відбувається статистично значуще зменшення кількості клітин у фазі 

G0G1(р=0,007) за рахунок збільшення клітин у фазі S (р=0,004). Таким чином, 

включається захисний механізм і збільшується проліферативний потенціал, на 

що вказує й тенденція зростання індексу проліферації, у порівнянні з таким у 

щурів через 1 добу після опікового ушкодження (р=0,065), а також зростання 

кількості клітин у фазі G2 + M. Проте,не зважаючи на ці позитивні тенденції, 

показники інтервалу SUB-G0G1 залишаються статистично значуще вищими від 

показників групи без опіку (р=0,04), що варто інтерпретувати як збереження 

високого рівня апоптозу внаслідок самого патологічного процесу (рис. 3.199). 
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Рис. 3.199. Динаміка показників інтервалу SUB-G0G1 клітин тимуса на фоні 

опіку шкіри та застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl. 

 

Через 7 діб спостереження розвитку опікової хвороби, тенденція до 

нормалізації всіх показників клітинного циклу зберігалася, що проявилось у 

подальшому зниженні кількості клітин тимуса в інтервалі SUB_G1 у порівнянні 

з аналогічними даними, одержаними через 1 добу після опіку (р=0,04). 

Підвищилася кількість клітин у фазі S (р=0,04) та зменшилася кількість клітин 

у неактивній фазі G0G1 (р=0,04), відповідно також зберігалась і позитивна 
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тенденція збільшення ІР відносно вихідних показників при опіковому ураженні 

(р=0,04). Уже через 7 діб дослідження всі показники клітинного циклу суттєво 

не відрізнялися від таких, які спостерігались у групі без опіку (тобто ефективна 

компенсація ураження клітин тимуса при опіковій хворобі за даними ДНК- 

цитометрії  відбувається через 7 діб). 

Через 14, 21 та 30 діб основні показники клітинного циклу є такими, що 

статистично не відрізняються від показників групи контролю. Хоча за 

окремими показниками зберігалася відмінність (порівняно з показниками через 

1 добу) інтервал SUB-G0G1 через 14 діб спостереження виявився таким, що 

статистично значуще відрізнявся від цього ж показника через 1 добу (р=0,04). 

Проте, індекс проліферації (р=0,078) (Рис. 3.200) та фаза G0G1 (р=0,078) мали 

лише незначні тенденції відмінностей у порівнянні з відповідними показниками 

через 1 добу після опіку шкіри.  
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Рис. 3.200. Динаміка індексу проліферації клітин тимуса на фоні опіку шкіри та 

застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl. 

 

Через 21 добу розвитку опікової хвороби зберігалася та ж картина 

відносно показника інтервалу  SUB-G0G1, що статистично значуще відрізнявся 

від цього ж показника через 1 добу (р=0,04). Водночас індекс проліферації 
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(р=0,078), фаза S (р=0,058)  і фаза G0G1 (р=0,078) мали лише тенденції 

відмінностей, у порівнянні з відповідними показниками через 1 добу після 

опіку шкіри.  

На рис. 3.201 представлена ДНК-гістограма клітин тимуса через 21 добу 

після опіку шкіри при застосуванні 0,9 % розчину NaCl. Зафіксовано показник 

інтервалу SUB-G0G1 на рівні 4.23. 

 

Рис. 3.201. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 21 добу 

післяопікової травми шкіри на тлі лікування опікової хвороби інфузією 0,9 % 

розчину NaCl.RN1 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 4,23. 

 

Дещо несподіваними є результати визначені через 30 діб розвитку 

опікової хвороби, коли більш суттєвою виявилася відмінність з показниками 

через 1 добу розвитку опікової хвороби, а саме: фази G0G1 (р=0,037), індексу 

проліферації ІР (р=0,037)та інтервалу SUB-G0G1 (р=0,04), що, на нашу думку, є 

ознакою повернення до нормального функціонування та регуляції клітинного 

циклу тимоцитів після опікового ураження шкіри. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про основні закономірності 

змін показників клітинного циклу в тимусі при опіковій хворобі, які 

встановлені методом ДНК-цитометрії. Найбільш істотні зміни виявлені через 
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1 добу після опіку. Вони проявляються в зниженні показників фази S та 

суттєвого підвищення рівня клітин, які знаходяться в інтервалі SUB-G0G1 

(тобто відбувається активація апоптозу клітин на фоні виразного зниження 

кількості клітин, які перебувають в активному поділі). З одного боку, це можна 

розцінити як ознаку токсичного ураження, що узгоджується з даними 

літератури. Проте, з іншого боку, дане співвідношення різноспрямованих фаз 

поділу може бути виразом реалізації внутрішньоклітинного захисного 

механізму, який має забезпечити відновлення функціональної активності 

тимуса в подальшому.  

За таких умов, статичним виявився блок проліферації (рис. 3.202), який 

упродовж всього дослідженого терміну розвитку опікової хвороби залишився 

достатньо стабільним (р>0,05), що вказує на збалансованість клітинної 

регуляції на фоні наслідків опікового ушкодження.  

Mean+SD

Mean-SD

Mean+SE

Mean-SE

Mean
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 3 7 14 21 30
 

Рис. 3.202. Динаміка показників блоку проліферації клітин тимуса на фоні опіку 

шкіри та застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl. 

 

Також на користь цієї гіпотези свідчить і відновлення показників через 

30 діб розвитку опікової хвороби, які суттєво відрізняються від показників 

через 1 добу після опіку (особливо показників фази G0G1, індексу проліферації  

ІР, інтервалу SUB-G0G1).  
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Отримані нами дані стосовно показників клітинного циклу в тимусі щурів 

при опіковій хворобі за умов застосування інфузії 0,9 % розчину NaCl 

дозволили вперше  встановити динаміку основних показників поділу клітин, що 

вказують на суттєві порушення, які виникають через одну добу, проявляються 

посиленням апоптозу та суттєвим зниженням синтетичних процесів. Ці 

показники поступово відновлюються та через 7 діб після опіку більшість із них 

статистично не відрізняється від показників клітинного циклу тимоцитів тварин, 

що не зазнали опікового ураження. 

 

3.4.3. Показники клітинного циклу в тимусі щурів після опіку шкіри при 

застосуванні інфузії лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%. 

При порівнянні показників клітинного циклу в тимусі щурів без опіку 

шкіри, яким здійснювали інфузію 0,9 % розчину NaCl, у тварин з опіком шкіри, 

яким здійснювали інфузію 0,9 % розчинуNaCl та лактопротеїну з сорбітолом і 

HAES-LX-5% через 1 добу можемо констатувати значні зміни основних 

показників (табл. 3.4) 

Таблиця 3.4 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів через 1 добу після опіку шкіри на 

фоні застосування інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії(М±σ) 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl (n=6) 

Опік +0,9 % 

розчин NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн з 

сорбітолом (n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 83,12 ±4,47# 78,18±3,72# 79,12±5,42# 

S 8,925±2,654 4,275 ± 1,846# 4,608±1,295# 5,365±1,680# 

G2 + M 20,76±4,04 12,60  ± 4,93# 17,11±2,90 15,51±4,84 

 Примітки (тут і в подальшому):  1. # - позначена статистично значуща 

різниця (р<0,05) за критерієм Мана-Уітні, порівняно з групою контролю;  2. * 

-позначена статистично значуща різниця (р<0,05) за критерієм Мана-Уітні, 

порівняно з групою опік + 0,9 % розчин NaCl. 
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На фоні опіку за умов застосування препаратів лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5% суттєвих відмінностей основних показників 

клітинного циклу G0G1,S,  G2 + M від показників групи, де проводилась 

інфузія 0,9 % розчину NaCl, не виявлено (р>0,05). Тобто, у всіх трьох групах 

тварин з опіком спостерігалося значне збільшення кількості клітин у фазі G0G1, 

та зменшення клітин, які перебувають в фазі S. Слід відзначити виражену 

тенденцію  (р=0,055) у показниках фази G0G1 між групами опік + 0,9 % 

розчину NaCl та опік + лактопротеїн із сорбітолом. Також,  усі ці показники 

статистично значуще (р<0,05) відрізнялися від таких, які зареєстровані в 

клітинах тимуса за умов відсутності опікового пошкодження.  

Найбільш значні розбіжності в показниках клітинного циклу в тимусі 

щурів через 1 добу після опіку зафіксовано в інтервалі SUB-G0G1 та стосовно 

індексу проліферації (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Показники індексу та блоку проліферації, а також інтервалу SUB-G0G1 в у 

тимусі щурів через 1 добу після опіку за умов інфузійної терапії за даними 

проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 16,88 ± 3,69 

#  

21,72±3,60 

# 

20,88±5,42 

# 

SUB-G0G1 2,608±0,536 11,90±4,46 # 8,458±1,178 

#, 

7,588±1,156 

#,* 

BP 0,447±0,165 0,415±0,325 

 

0,270±0,070 

# 

0,372±0,124 
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Найбільш істотно відрізнялися показники інтервалу SUB-G0G1 групи 

опік + HAES-LX-5%та опік + 0,9 % розчин NaCl (р=0,016), тоді як для цього 

показника групи опік + лактопротеїн із сорбітолом (у порівнянні з тим же 

показником) були виявлені лише прояви незначної тенденції (р=0,078). Дане 

спостереження вказує на більш виражену позитивну антиапоптозну дію 

препарату  HAES-LX-5%. Також варто відмітити, що на фоні застосування 

лактопротеїну з сорбітолом IP мав виражену тенденцію до збільшення у 

порівнянні з показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl (р=0,055). Отже 

встановлений позитивний вплив застосування препаратів лактопротеїну з 

сорбітолом (та, ще більшою мірою, HAES-LX-5%), який проявляється 

зменшенням апоптичного ушкодження клітин тимуса при опіковій хворобі. 

Різниці між показниками клітинного циклу в тимусів групах, де 

застосовувалися препарати HAES-LX-5% та лактопротеїн із сорбітолом, нами 

не зафіксовано (р>0,05). 

На рис. 3.203 представлено ДНК-гістограму клітин тимуса через 1 добу 

після опіку шкіри та лікування лактопротеїном з сорбітолом, де показник 

клітинних подій в інтервалі, що характеризує фрагментацію ДНК склав 7,91. 

 

Рис. 3.203. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 1 добу після 

опікової травми шкіри на тлі лікування лактопротеїном з сорбітолом. RN1 

(SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 7,91. 
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Відповідно, на рис. 3.204 представлена ДНК-гістограма клітин тимуса на 

фоні опіку та лікування HAES-LX-5%, на якій показник інтервалу SUB-G0G1 

склав 6,82. 

 

 

Рис. 3.204. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 1 добу після 

опікової травми шкіри на тлі лікування препаратом HAES-LX-5%. RN1 (SUB-

G0G1, фрагментація ДНК) = 6,82. 

 

Через 3 доби розвитку опікової хвороби зафіксовані показники подібні до 

отриманих через 1 добу після опікової травми шкіри (табл. 3.6; 3.7). 

На фоні застосування лактопротеїну з сорбітолом показники S фази 

статистично значуще відрізняються (р=0,037) від групи опік + 0,9 % розчин 

NaCl, що свідчить про більш позитивний вплив на синтетичну функцію клітин 

тимуса, у порівнянні з показниками групи опік + HAES-LX-5%. З іншого боку, 

на фоні застосування HAES-LX-5% через 3 доби після опіку зберігалося 

статистично значуще зменшення клітин, які перебували в інтервалі SUB-G0G1 

(р=0,010), та виражена тенденція до зменшення блоку проліферації (р=0,055). 

Для групи опік + лактопротеїн із сорбітолом різниця з показниками групи опік 

+ 0,9 % розчин NaCl у даному інтервалі мали лише виражену тенденцію 
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(р=0,055). Різниці між показниками клітинного циклу в тимусі в групах, де 

застосовувалися препарати HAES-LX-5% та лактопротеїн із сорбітолом нами 

через 3 доби після опіку шкіри не зафіксовано (р>0,05). 

Отримані результати свідчать про існування прямого позитивного впливу 

препаратів HAES-LX-5% та лактопротеїн із сорбітолом на показники 

клітинного циклу в тимусі в перші дні спостереження. 

Таблиця 3.6 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів через 3 доби після опіку шкіри за 

умов інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії(М±σ) 

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 65,64±7,55 70,43±3,28 68,73±3,07 

S 8,925±2,654 12,54±3,48 

# 

8,843±2,437 

* 

8,987±3,171 

G2 + M 20,76±4,04 21,82±4,78 20,73±2,00 22,18±0,98 

 

Важливо також відмітити, що позитивна тенденція відносно впливу 

препаратів на показники синтезу та зниження апоптозного впливу наслідків 

опіку реєструються вже через 1 добу від початку експерименту, коли нами 

зафіксовані найбільш виражені  ураження клітинного циклу. 

Достатньо несподіваною виявилась відносна стабільність показників 

індексу проліферації та блоку проліферації, що спостерігалася нами через 1 та 3 

доби розвитку опікової хвороби, як на фоні застосування 0,9 % розчинуNaCl, 

так і при застосуванні лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%. З одного 

боку, це свідчить про відносну стабільність показників та належну 

відповідність синтезу, а з іншого – про недостатню компенсацію клітинного 

циклу на фоні опікового ураження. 
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Таблиця 3.7 

Показники індексу та блоку проліферації клітин тимуса щурів, а також 

інтервалу SUB-G0G1 через 3 доби після опіку шкіриза умов інфузійної терапії 

за даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

 

Показникиклітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % 

розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік +  

0,9 % 

розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-

5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 34,37±7,55 29,57±3,27 31,17±2,92 

SUB-G0G1 2,608±0,536 12,03±3,20 

# 

7,960±3,612 

# 

6,110±1,565 

#, * 

BP 0,447±0,165 0,580±0,110 0,428±0,119 0,407±0,153 

 

  

 Зафіксовані нами показники є такими, що потребують подальшого 

вивчення, оскільки, можливо, саме за рахунок співвідношення процесів 

гальмування або активації клітинної проліферації клітин тимуса відбувається 

реалізація механізмів захисту від опікового ушкодження. 

На рис. 3.205 представлена ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин 

тимуса щурів через 3 доби після опіку шкіри на тлі лікування 0,9 % розчином 

NaCl.RN1 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 15,61, що вказує на наявність 

великої популяції клітин, які перебувають у стані активації апоптозу. 
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Рис. 3.205. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 3 доби після 

опікової травми шкіри на тлі лікування 0,9 % розчином NaCl. RN1 (SUB-G0G1, 

фрагментація ДНК) = 15,61. 

 

На рис. 3.206. представлена ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин 

тимуса через 3 доби після опікової травми на тлі лікування HAES-LX-5%, де 

показник інтервалу RN1 (SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 8,68. Проте в 

порівнянні з показником фрагментації ДНК представленим на фоні 

застосування 0,9 % розчином NaCl, він є значно нижчим, як і в цілому в групі 

опік+HAES-LX-5%.  

Як уже було встановлено, через 7 діб після опіку на фоні застосування 

0,9 % розчину NaCl усі показники клітинного циклу в тимусі кардинально не 

відрізнялися від таких, що спостерігалися в групі тварин без опікового 

пошкодження.  Проте, якщо на фоні застосування лактопротеїну з сорбітолом 

усі показники були максимально наближені  до показників групи опік + 0,9 % 

розчин NaCl, то в групі опік + HAES-LX-5% зберігалася статистично значуще 

нижча кількість клітин, які перебували в інтервалі SUB-G0G1 (р=0,0163), а 

також визначалися незначні тенденції до підвищення індексу проліферації 

(р=0,078) та зменшення кількості клітин у фазі G0G1 (р=0,0782) (табл. 3.7).  
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Рис. 3.206. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 3 доби 

післяопікової травми шкіри на тлі лікування препаратом HAES-LX-5%. RN1 

(SUB-G0G1, фрагментація ДНК) = 8,68. 

 

Таблиця 3.7 

Показники клітинного циклу клітин тимуса щурів через 7 діб після опіку шкіри 

за умов інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії(М±σ) 

 

Показники 

Групи 

0,9 % 

розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік +  

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 66,52±5,07 68,90±5,22 71,18±3,38 

S 8,925±2,654 11,16±2,94 9,635±2,013 8,170±2,488 

G2 + M 20,76±4,04 22,32±2,86 21,47±4,72 20,65±1,96 

 

Виявлені відмінності можуть свідчити про різні шляхи реалізації 

протекторного ефекту HAES-LX-5% та лактопротеїну з сорбітолом щодо дії 

факторів опікового ушкодження на клітини тимуса. Оскільки зафіксовані зміни 
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мали адаптивну спрямованість упродовж всього часу спостереження та 

позитивну динаміку через 1, 3 та 7 діб розвитку опікової хвороби, можна 

вважати доведеним позитивний ефект застосування гіперосмолярних  

препаратів у ранні терміни розвитку опікової хвороби. Застосована інфузія 

сприяє оптимізації перебігу репаративних процесів та корекції компенсаторно-

пристосувальних змін клітин тимуса. 

Основні показники клітинного циклу в тимусі через 7 діб після опіку 

шкіри за умов інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії свідчать 

про односпрямованість подій, які відбуваються при відновленні клітинного 

циклу в післяопіковому періоді. Зокрема, вони проявляються в поступовому 

зменшенні інтервалу SUB-G0G1, який більш суттєво скорочувався за умов 

застосування препарату HAES-LX-5% (табл. 3.8). Це вказує на певну 

специфічність дії цього препарату в реалізації захисного впливу на клітинний 

цикл у тимусі на фоні опікового ураження. На підставі отриманих даних можна 

зробити висновок про прогностичну цінність отриманих показників клітинного 

циклу відносно перспектив подальшого відновлення функціонування тимуса на 

фоні розвитку опікової хвороби. 

 

Таблиця 3.8 

Показники індексу та блоку проліферації, а також інтервалу SUB-G0G1 у 

клітинах тимуса щурів через 7 діб після опіку шкіри за умов інфузійної терапії 

за даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік +  

0,9 % 

розчин NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 33,48±5,07 31,10±5,22 28,82±3,38 

SUB-G0G1 2,608±0,536 5,515±0,780 4,712±0,988 4,378±0,434 

* 

BP 0,447±0,165 0,502±0,110 0,477±0,169 0,398±0,123 
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У подальшому, через 14, 21, 30 діб спостереження (таблиці 3.8; 3.9), нами 

встановлено деякі особливості впливу використаних інфузійних розчинів на 

основні показники клітинного циклу в тимусі (встановлені відмінності між 

показниками групи контролю, а також між показниками  групи опік + 

лактопротеїн із сорбітолом та опік +HAES-LX-5%).  

 Через 14 діб розвитку опікової хвороби всі показники клітинного циклу в 

тимусі трьох груп тварин після опіку, яким здійснювали інфузії статистично, не 

відрізнялись один від одного (р>0,05) (див. табл. 3.8; 3.9). У цілому, це вказує 

на загальну тенденцію відновлення цих показників після опікового 

ушкодження саме  в цей період, який (з огляду на одержані нами результати 

морфологічного дослідження) можна визначти як переламний у розвитку 

деструктивних та репаративних процесів у тимусі при опіковій хворобі. 

 

Таблиця 3.8 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів через 14 діб після опіку шкіри за 

умов інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ)  

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 75,47±8,00 70,46±0,57 70,44±4,67 

S 8,925±2,654 6,317±2,977 8,245±0,921 8,840±2,550 

G2+M 20,76±4,04 18,21±5,12 21,31±1,03 20,72±3,51 

 

 

Через 21 добу (табл. 3.10; 3.11) після опіку зареєстрована виражена 

тенденція (р=0,057) до збільшення кількості клітин у фазі S у групі опік + 

HAES-LX-5%, а також статистично значуще зменшення кількості клітин у фазі 

G0G1 (р=0,037), і, крім того, індексу проліферації (р=0,037) у цій же групі, у 
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порівнянні з показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl. Для групи опік + 

лактопротеїн із сорбітолом статистично значущої відмінності (або тенденції 

різниці) показників із показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl не 

зафіксовано (р>0,05). 

 

Таблиця 3.9 

Показники індексу та блоку проліферації, а також інтервалу SUB-G0G1 у 

клітинах тимуса щурів через 14 діб після опіку за умов інфузійної терапії, за 

даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 24,53±8,00 29,55±0,57 29,56±4,67 

SUB-G0G1 2,608±0,536 3,672±0,928 3,388±1,237 3,013±1,178 

BP 0,447±0,165 0,332±0,080 0,390±0,059 0,435±0,143 

 

Відтак, отримані нами дані свідчать на користь припущення про 

виникнення через 14 діб після опіку енергетичного та пластичного дефіциту. 

Крім того, у пізні терміни розвитку опікової хвороби зберігається тенденція до 

зростання відмінності показників клітинного циклу в тимусі на фоні 

застосування різних препаратів. На нашу думку, це питання потребує 

подальшої розробки з метою підвищення ефективності своєчасної і 

довготривалої інфузійної терапії опікової хвороби.  

Водночас, знаходить підтвердження припущення про більш виражений та 

стійкий антиапоптозний ефект препарату HAES-LX-5%. 

 



254 

На  рис. 3.207 представлена ДНК-гістограма клітин тимуса через 21 добу 

після опікової травми за умов лікування препаратом HAES-LX-5% із 

показником інтервалу SUB-G0G1 – 3,71.  

 

Рис. 3.207. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 21 добу піля 

опікової травми шкіри на тлі лікування препаратом HAES-LX-5%. RN1 (SUB-

G0G1, фрагментація ДНК) = 3,71. 

 

Таблиця 3.10 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів через 21 добу після опіку шкіри за 

умов інфузійної терапії, за даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік +  

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

із сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 75,73±7,06 71,76±3,29 69,20±3,65* 

S 8,925±2,654 6,662±2,086 7,367±1,488 9,097±2,150 

G2 + M 20,76±4,04 17,61±5,36 20,88±2,27 21,70±2,44 
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Таблиця 3.11 

Показники індексу та блоку проліферації та інтервалу  SUB-G0G1 клітин 

тимуса щурів через 21 добу після опіку шкіри за умов інфузійної терапії, за 

даними проточної ДНК-цитометрії(М±σ) 

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % 

 розчин NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % 

розчин NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

із 

сорбітолом 

(n=6) 

Опік + 

HAES-LX-5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 24,27±7,06 28,25±3,29 30,80±3,65* 

SUB-G0G1 2,608±0,536 3,233±0,998 3,085±0,693 2,458±0,726 

BP 0,447±0,165 0,383±0,077 0,352±0,062 0,422±0,096 

 

Виразні відмінності зафіксовані через 21 добу при застосуванні різних 

препаратів (0,9 % розчин NaCl, лактопротеїн із сорбітолом та HAES-LX-5%) 

засвідчують, що відновлення клітин  тимуса, яке відбувається в даний період, 

потребує подальшої медикаментозної корекції.  

За даними літератури [203; 206], відновлення показників клітинного 

циклу в тимусі відбувається саме в період до 21-22 доби. Але поряд із 

цим, існують свідчення про збереження Т-клітинного імунодефіциту [203; 205] 

і на 21-22 добу після опікового ушкодження з ознаками інфекційних 

ускладнень. 

Через 30 діб після опіку (Рис. 3.207; табл. 3.12; табл. 3.13) у групі опік + 

HAES-LX-5% виявлено незначну тенденцію до зменшення кількості клітин, які 

перебувають у фазі G0G1 (р=0,078) та в інтервалі SUB_G1  (р=0,078), що вказує 

на відмінності впливу двох досліджуваних препаратів. 
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На рис. 3.208 представлена ДНК-гістограма клітин тимуса через 30 діб 

після опікової травми на тлі лікуванняHAES-LX-5%, рівень  фрагментації ДНК 

склав 2,96. 

 

 

Рис.3.208. ДНК-гістограма ядерної суспензії клітин тимуса через 30 діб після 

опікової травми на тлі лікування препаратом HAES-LX-5%.RN1 (SUB-G0G1, 

фрагментація ДНК) = 2,96. 

 

Таблиця 3.12 

Показники клітинного циклу в тимусі щурів через 30 діб після опіку шкіри, за 

умов інфузійної терапії за даними проточної ДНК-цитометрії(М±σ) 

Показники

клітинного 

циклу 

Групи 

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік +  

0,9 % розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

G0G1 70,32±4,66 75,73±5,56 72,13±4,41 70,74±4,49 

S 8,925±2,654 6,642±2,195 6,998±2,822 8,195±1,453 

G2 + M 20,76±4,04 17,63±5,45 20,87±2,60 21,07±3,17 
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Таблиця 3.13 

Показники індексу та блоку проліферації, а також інтервалу SUB-G0G1 у 

клітинах тимуса через 30 діб після опіку шкіри за умов інфузійної терапії, за 

даними проточної ДНК-цитометрії (М±σ) 

 

Показники 

клітинного 

циклу 

Групи тварин 

0,9 % 

розчин 

NaCl 

(n=6) 

Опік + 

0,9 % 

розчин NaCl 

(n=6) 

Опік + 

лактопротеїн 

з сорбітолом 

(n=6) 

Опік +  

HAES-LX-5% 

(n=6) 

IP 29,69±4,66 24,27±5,56 27,87±4,41 29,27±4,49 

SUB-G0G1 2,608±0,536 2,428±0,736 2,383±0,930 2,520±0,684 

BP 0,447±0,165 0,442±0,278 0,337±0,132 0,390±0,032 

 

Слід відзначити, що отримані дані свідчать про переважний вплив 

лактопротеїну з сорбітолом на клітинний цикл у тимусі на фоні опікового 

ушкодження шкіри завдяки дії в S-фазу (Рис. 3.209), а препарату HAES-LX-5% 

в інтервал SUB-G0G1(Рис. 3.210). 
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Рис. 3.209. Динаміка показників фази синтезу ДНК (S) у клітинах тимуса в групі 

опік + лактопротеїн із сорбітолом. 
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Рис. 3.210. Динаміка показників інтервалу SUB-G0G1 у клітинах тимуса в групі  

опік + HAES-LX-5%. 

 

Коротке узагальнення 

 

Співставляючи дані щодо оцінки показників клітинного циклу та 

морфологічну картину змін у тимусі можемо зазначити, що як в нашому 

дослідженні, так і в подібних роботах інших авторів [224],через 3 доби після 

опіку шкіри спостерігаються класичні ознаки розвитку акцидентального 

виснаження тимуса, яке є неспецифічною реакцією на велику кількість 

різноманітних гіперподразників. З іншого боку, показники клітинного 

циклу,зафіксовані методом проточної ДНК-цитометрії, виявились більш 

чутливими ознаками відновлення нормального функціонування клітин тимуса 

та передують змінам, яківиявляються на гістологічному та ультраструктурному 

рівнях. На нашу думку, це є закономірним, оскільки морфологічні зміни є 

результатом внутрішньоклітинних процесів, які відбуваються на рівні клітин в 

динаміці їхнього існування (при їхньому подальшому клітинному поділі і 

функціонуванні).  
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Підводячи підсумок аналізу результатів данного дослідження можемо 

констатувати, що застосування препарату HAES-LX-5%позитивно впливає на 

порушений клітинний цикл у тимусі вже через 1 добу після опікового ураження 

і запобігає фрагментації ДНК. Водночас при застосуванні лактопротеїну з 

сорбітолом спостерігалася лише тенденція до зменшення кількості клітин SUB-

G0G1 (р=0,0782). Показник IP на фоні застосування лактопротеїну з сорбітолом 

мав тенденцію до збільшення, у порівнянні з показниками групи опік + 0,9 % 

розчин NaCl (р=0,0547).  

Через 3 доби після опіку шкіри при застосуванні лактопротеїну з 

сорбітолом показники S фази суттєво відрізняються (р=0,0374) від групи опік + 

0,9 % розчин NaCl, що свідчить про більш виразний позитивний вплив  на 

синтетичну функцію клітин тимуса, у порівнянні із показниками групи опік + 

HAES-LX-5%. Однак, на фоні застосування HAES-LX-5%через 3 доби після 

опіку зберігалось істотне зменшення клітин, які перебували в інтервалі SUB-

G0G1 (р=0,0104), та тенденція до зменшення блоку проліферації (р=0,0547).  

Через 7 діб після опіку на фоні застосування лактопротеїну з сорбітолом 

всі показники були майже ідентичними  до показників групи опік +0,9 % 

розчин  NaCl, а в групі опік + HAES-LX-5% зберігалася статистично значуще 

менша кількість клітин, які перебували в інтервалі SUB-G0G1 (р=0,0163), та 

спостерігалася тенденція до підвищення індексу проліферації (р=0,0782) і 

зменшення кількості клітин в фазі G0G1(р=0,0782). Проте через 14 діб після 

опіку шкіривідмінностей з показниками групи опік +0,9 % розчин NaCl при 

застосуванні лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5% не виявлено.  

Через 21 добу після опіку шкіри виявлена тенденція (р=0,0574) до 

збільшення клітин у фазі S у групі опік + HAES-LX-5%, та встановлено 

статистично значуще зменшення клітин у фазі G0G1(р=0,0374), а також індексу 

проліферації (р=0,0374), в цій же групі в порівнянні з показниками групи опік + 

0,9 % розчин NaCl. Для групи опік + лактопротеїн з сорбітолом різниці 

показників клітинного циклу із показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl не 

виявлено (р>0,05).  
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Через 30 діб після опіку шкіри в  групі опік + HAES-LX-5% виявлено 

тенденцію  до зменшення кількості клітин, які перебували в фазі G0G1(р=0,782) 

та в інтервалі SUB-G0G1 (р=0,782) при відсутності в групі опік +лактопротеїн 

із сорбітолом відмінностей від показників групи опік + 0,9 % розчин NaCl. 

Отже, спираючись на дані проточної цитометрії, можемо  зробити 

висновок про позитивний ефект впливу лактопротеїну з сорбітолом та HAES-

LX-5 %  на клітинний цикл у тимусі, що є важливою ознакою оптимального 

перебігу репаративних процесів у тимусі при опіковій хворобі за умов 

внутрішньовенної інфузії застосованих гіперосмолярних розчинів. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

  

Проведені нами дослідження надають можливість принципово по-новому 

розглядати механізми деструкції та репарації в тимусі при опіковій хворобі, 

зокрема такі, що пов‟язані з динамікою типів клітинної смерті, в якій уперше 

істотно уточнено не лише фактологічні, але й феноменологічні аспекти. 

 За умов розвитку опікової хвороби нами відмічений некроз клітин 

тимуса, який (на відміну від апоптозу, що спостерігається в тимусі в нормі) 

можна назвати «виключно патологічною клітинною смертю» [229]. Нами 

встановлено, що, як правило, некроз починається з пошкодження плазматичної 

мембрани, а далі відбувається за типовим сценарієм розвитку [229], який 

передбачає надходження в клітину надлишка води та іонів із позаклітинного 

простору. При цьому спостерігається набряк не лише клітини, яке й деяких її 

органел, у першу чергу мітохондрій. Через зруйновану плазматичну мембрану 

вміст цитоплазми, включно з лізосомами (які є джерелом протеолітичних 

ензимів), потрапляє в позаклітинний простір і це веде до значного 

пошкодження тканини і розвитку запального процесу. 

 Дані літератури [171; 222; 225] свідчать, що морфологічні зміни в ядрі 

некротичної клітини відбуваються не так швидко як в ядрі апоптозної клітини. 

Електрофоретичний аналіз ДНК некротичних клітин візуалізує наявність 

чисельних розривів у випадкових точках унаслідок дії різноманітних нуклеаз. 

На електрофореграмі ДНК некротичної клітини виглядає як велика розмита 

пляма, яка містить фрагменти нуклеїнової кислоти різної довжини. У той же 

час руйнування ДНК при апоптозі в більшості випадків відбувається з 

утворенням характерних фрагментів, розмір яких кратний довжині одної 

нуклеосоми (180-200 пар нуклеотидів). 

 Одним з основних механізмів руйнування клітин під час некрозу є 

активація протеаз [341]. Активація певних протеаз, що належать до родини 

каспаз, відбувається й під час апоптозу [153; 174; 223]. Тому важливо знати які 



272 

ензими діють у випадках некрозу і апоптозу. Встановлено, що асоційоване з 

некрозом розщіплення тих самих, що й при апоптозі, внутрішнтоклітинних 

білкових субстратів не припиняється в присутності каспазного інгібітора 

широкого спектру дії. Зроблено висновок про те, що під час некрозу і апоптозу 

одні й ті ж самі клітинні субстрати підлягають дії різних протеаз [265; 422; 

439]. 

 Відомо, що до ініціації процесів деструкції при апоптозі призводить 

виведення з ладу низки регуляторних білків клітини та пошкодження 

хромосомної ДНК [191; 440]. Показано [268; 439], що руйнування білків, 

важливих для підтримання життєдіяльності клітин, здійснюється за допомогою 

каспаз (caspases, cysteinylaspartate-specificproteinases). Ці протеолітичні ензими 

беруть участь у каскаді внутрішньоклітинних гідролітичних реакцій із 

визначеною послідовністю протеолізу життєво важливих білків клітин, що 

підлягають апоптозу. Каспази представлені цілою родиною білків, яка постійно 

розширюється за рахунок нових членів. Каспази виявлені не лише в цитоплазмі, 

а й у мембранній фракції клітин, а також в їхньому ядрі, що передбачає значну 

різноманітність функцій цих ензимів [317]. Каспази синтезуються в клітинах у 

вигляді проензимів, акивація яких може здійснюватися шляхом автопротеолізу, 

що індукується олігомеризацією молекул проензимів. Стрімкий розвиток 

досліджень, присвячених вивченню ролі каспаз, відкриває нові перспективи в 

з‟ясуванні механізмів регуляції апоптозу та на шляху створення нових 

хіміотерапевтичних засобів, дія яких пов‟язана зі стимуляцією чи пригніченням 

апоптозу залежно від характеру захворювання [323]. 

 Спільною характерною рисою каспаз [268], завдяки якій вони отримали 

свою назву, стало те, що в активному центрі вони всі містять залишок цистеїну. 

Крім того вони розщеплюють поліпептидні ланцюги в локусах, які знаходяться 

після залишку аспарагінової кислоти. Каспази синтезуються у вигляді більшого 

попередника і саме апоптичний сигнал сприяє «дозріванню» цього попередника 

до «зрілого» ензиму. Залежно від довжини і структури NH2 – кінцевого 

продомену каспаз, їх умовно ділять на два типи: 1) прокаспази - 1, - 2, - 4, - 5, - 
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8, - 9, - 10, - 11, - 12 і - 13, що маю довгий продомен; 2) прокаспази - 3, - 6, - 7, -

14, що мають короткий продомен. У довгому продомені каспаз ідентифіковані 

два різні модулі, функціонування яких здійснюється шляхом білок-білкової 

взаємодії. Перший модуль називають «ефекторним доменом смерті» (DEAD, 

deatheffectordomain) і він виявлений у прокаспаз - 8 і - 10. Другий модуль 

називають «доменом мобілізації каспаз» (CARD, caspaserecruitmentdomain) і він 

виявлений у прокаспаз - 1, - 2, - 4, - 5, - 9, - 11, - 12 і - 13. Очевидно, більшість 

каспаз, що містять довгий продомен, активуються шляхом автопротеолізу, який 

індукується за допомогою олігомеризації прокаспазних молекул. Для активації 

каспаз, які мають у своєму складі короткий продомен, очевидно, необхідна дія 

інших клітинних каспаз, після якої відбувається процес їхнього автопротеолізу. 

Отже активна форма каспази - 9 може ініціювати каспазний каскад, до якого 

також залучені інші учасники, такі як каспази - 3, - 6 і - 7. 

 За філогенетичними характеристиками каспази також можна 

класифікувати на дві основні підродини. Вважають, що члени підродини ICE 

(каспаз - 1, - 4, - 5), переважно, задіяні в запальних процесах, тоді як члени 

підродини CED - 3 (каспази - 2, - 3, - 6, - 7, - 8 і - 9), в основному, відіграють 

роль в апоптозі [323; 341]. 

 Механізм порушення структури хроматину є одним із найскладніших і 

донедавна найменш вивчених у ланцюгу подій, які відбуваються під час 

апоптозу [255; 394]. Розщеплення хроматину в міжнуклеосомних ділянках 

апоптозних клітин було вперше описане в 1976 році [421]. Згодом «драбину» 

ДНК (так стали називати регулярно розміщені на електрофореграмі моно- та 

олігонуклеосомні фрагменти ДНК) було визнано найхарактернішою рисою 

апоптозу [67; 144; 340]. 

 Аналіз наведених відомостей та результати власних досліджень свідчать, 

що незважаючи на велику різноманітність індукторів апоптозу та, відповідно, 

початкових етапів ініціації апоптозу, розвиток цього процесу супроводжується 

низкою обов‟язкових подій, які характеризуються певною послідовністю 

їхнього перебігу: спочатку задіюється рецептор, який сприймає апоптотичний 
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сигнал (або інша система «запуску» апоптозу, якщо відсутні специфічні 

«рецептори смерті»), потім вступає в дію каскадна система протеолітичних 

ензимів - каспаз, які необхідні для передачі й розповсюдження апоптотичного 

сигналу всередині клітини, а також відбуваються зміни в органелах, які беруть 

участь у розвитку апоптозу (наприклад мітохондрії, ендоплазматична сітка, 

ядро та ін.), і, нарешті, запускаються в дію деструктивні механізми, які ведуть 

до структурних перетворень у клітині (конденсація цитоплазми і ядра, 

утворення апоптозних тілець, їхнє від‟єднання від клітини та ін.). Наступні 

деструктивні процеси в клітині відбуваються на фоні незворотного 

пошкодження геномної ДНК. Унаслідок цих деструктивних процесів у клітинах 

тимуса можуть розвиватися різноманітні імунні розлади. Проте й порушення 

нормального перебігу апоптозу під час підтримання тканинного гомеостазу є 

шкідливим для діяльності імунної системи. Найбільш яскравим прикладом тут 

може служити процес розвитку автоімунних захворювань. Отже для 

забезпечення нормального функціонування тимуса повинен існувати баланс 

між процесами проліферації та апоптозу клітин. Порушення рівноваги в бік 

одного з цих процесів є шкідливим для життєдіяльності і може призвести до 

появи серйозних ускладнень перебігу опікової хвороби. 

 За допомогою методу трансмісійної електронної мікроскопії та методу 

проточної цитофлуориметрії нами досліджені часові та кількісні параметри 

процесу фрагментації ДНК, одержані відповідні характеристики змін 

клітинного циклу, з‟ясована динаміка різних типів запрограмованої клітинної 

смерті та некрозу в тимусі за умов розвитку опікової хвороби. У контексті 

зазначеного слід підкреслити, що в теперішній час встановлене [191; 201] 

існування двох основних шляхів відновлення клітин у тканинах та органах у 

разі випадкового або запрограмованого зменшення кількості клітин: індукція 

проліферативної активності клітин та інгібування їхнього апоптозу. Зараз також 

інтенсивно вивчають [394; 440] два головних механізми за допомогою яких 

пошкодження ДНК може призводити до апоптозу: індукцію розщеплення ДНК 

та втрату здатності клітин до репарації ДНК. 
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 Загальновизнано [394; 460; 476], що перш ніж вступити на шлях 

апоптозу, клітина повинна припинити своє просування по клітинному циклу 

(при цьому послідовно спрацьовують молекулярні механізми експресії 

проаптотичних і антиапоптотичних генів, а потім дія їхніх білкових продуктів). 

Результати проведених досліджень дозволили припустити, що продукти генів 

p53, Rb, E2F і NF - kB є ключовими компонентами в ланцюгу регуляторів 

біохімічних подій, які контролюють цілісність геному. Виявлено, що у 

відповідь на пошкодження структури ДНК різними генотоксичними чинниками 

продукція білка p53 і його біологічна активність швидко зростають [178; 246; 

426]. Це зростання призводить до зупинки клітинного циклу, якщо клітини в 

стані усунути незначне пошкодження ДНК шляхом репарації, або веде до 

апоптозу, якщо пошкодження ДНК несумісне з продовженням життєдіяльності 

клітини [179; 474]. Таким шляхом можна ефективно перешкодити збереженню 

клітин зі змінами структури ДНК, які ведуть до втрати контролю клітини над 

генетичною стабільністю через накопичення в них потенційно небезпечних 

мутацій [377]. 

 З огляду на дані літератури [174; 229] найбільш характерними 

і виявленими нами в клітинах тимуса при опіковій хворобі 

цитоморфологічними змінами під час апоптозу є: конденсація і агрегація 

хроматину; зморщування ядра (каріопікноз) і цитоплазми; фрагментація ядра 

(каріорексис) і цитоплазми з утворенням покритих плазматичною мембраною 

апоптозних тілець. Зазначають [174], що in vivo апоптозні тільця досить важко 

виявити, оскільки вони швидко піддаються фагоцитозу макрофагами. На 

противагу апоптозу, найбільш характерними і виявленими нами в клітинах 

тимуса при опіковій хворобі цитоморфологічними змінами під час некрозу є: 

втрата цілісності клітинної оболонки, набряк ядра, розчинення ядра 

(каріолізис); набряк і дезінтеграція органел; набряк і лізис клітин з утворенням 

клітинного детриту. 

 Отже нами встановлено, що клітини тимуса за умов розвитку опікової 

хвороби мають змогу загинути двома альтернативними шляхами: шляхом 
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апоптозу та шляхом некрозу. Як це відповідає загальній та визнаній сьогодні 

схемі патогенезу опікової хвороби? Із приводу останнього слід зауважити, що в 

науковій літературі до цього часу точиться дискусія про провідну (первинну, 

визначальну) ланку патогенезу опікової хвороби. Що визначає перебіг опікової 

хвороби: гіперметаболізм («the hypermetabolic response to burn injury» [466]); 

системна запальна відповідь«SIR» або «the systemic inflammatory response» [6]; 

системна апоптозна відповідь («the systemic apoptotic response after termal burns» 

[278]). Наші дані свідчать, що клітинна загибель у тимусі при опіковій хворобі є 

наслідком гіперметаболізму (як інтегрованого синдрому опікової хвороби) та 

відповідної генералізованої катаболічної реакції. За умов сприятливого перебігу 

опікової хвороби клітинна смерть у тимусі має адаптивний контрольований 

характер, що є типовим для апоптозу (саме в цьому випадку діє «systemic 

apoptotic response»). За умов несприятливого перебігу опікової хвороби 

клітинна смерть у тимусі має дизадаптивний неконтрольований характер, що є 

типовим для некрозу (наслідком цього є запальна відповідь). Узагальнюючи 

можна припустити, що системна запальна відповідь усіх органів і тканин 

опеченого є, у тому числі, віддзеркаленням суттєвих негараздів в імунній 

системі. Прогностичне значення інших типів клітинної смерті, які вперше 

описані нами в тимусі при опіковій хворобі, потребує окремого детального 

обговорення. 

 Питання, пов‟язані з критеріями зворотності і незворотності патологічних 

змін клітини, її старінням і смертю більше 100 років викликають зацікавленість 

дослідників у галузі біології та медицини, так як мають принципове значення 

для адекватного трактування явищ, що відбуваються в організмі тварин і 

людини.  

У 90-х роках минулого сторіччя був створений Номенклатурний комітет з 

клітинної смерті (The Nomenclature Committee on Cell Death – NCCD), який для 

запобігання гальмування прогресу в галузі вивчення клітинної смерті закликав 

авторів наукових видань дотримуватися для визначення клітинної смерті і її 

видів уніфікованих критеріїв і оцінювати клітинну смерть та інші катаболічні 
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події (наприклад автофагію) за можливості більш ніж одним способом. У 2005 

році в журналі «Cell death and differentiation» був опублікований перший 

варіант рекомендацій NCCD з цього питання [228]. В останні роки в галузі 

досліджень механізмів гибелі клітини було досягнено значного прогресу, 

зокрема було описано нові види клітинної смерті. У зв‟язку з цим у 2009 році 

з'явився новий варіант рекомендацій NCCD [229], метою якого є створення 

термінологічних засад для взаєморозуміння дослідників, які мають «говорити 

спільною мовою». 

Слід зазначити, що в даний час [229; 247; 460] за основу класифікації 

клітинної смерті беруть як морфологічні прояви (апоптична, некротична, 

автофагійна загибель і т.д.), так і біохімічні критерії (за участі чи без участі 

нуклеаз або певних типів протеаз, таких як каспази, кальпаїни, катепсини і 

трансглутамінази відбувається клітинна смерть), функціональні аспекти 

(запрограмована чи спонтанна клітинна загибель, фізіологічна чи патологічна), 

а також з‟ясовують імунологічні характеристики (імуногенна, не імуногенна). 

На сьогоднішній день при описі результатів дослідження часто 

застосовуються такі вирази як, наприклад, «відсоток апоптозу», причому, як 

правило без указування методу, що був використаний для оцінки процесу 

клітинної гибелі. Для уникнення можливих неточностей NCCD рекомендує такі 

терміни як «відсоток некрозу», «відсоток апоптозу», «відсоток клітинного 

виживання» і т.п., замінити на більш інформативні, наприклад «відсоток клітин 

із неконденсованим хроматином», «відсоток клітин із фрагментацією ДНК», 

«відсоток клітин із низьким трансмембранним потенціалом мітохондрій», 

«частка пропідія-йодид (PI)-позитивних клітин», «частка клітин з активованою 

каспазою-3», «відсоток TUNEL–позитивних клітин (TUNEL – terminal 

deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP nick-end labeling, тобто 

диоксиуридинтрифосфатна мітка по одноланцюговим розривам, що обумовлені 

дією термінальної деоксинуклеотидилтрансферази)». Також радять уникати 

терміну «відсоток автофагійних клітин», замінивши його на визначення, що 
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включають опис кількісно охарактеризованих процесів, наприклад «відсоток 

вакуолізовних клітин». 

Більшість дослідників погоджуються з тим, що процес до якого 

залучаються клітини, що гинуть, є зворотним до тих пір, поки вони не входять 

у першу незворотню фазу або не проходять «точку незворотності». 

Припускається, що цей етап може бути представлений масованою активацією 

каспаз, втратою мітохондріального трансмембранного потенціалу, повною 

проникністю зовнішньої мембрани мітохондрій або експозицією на 

зовнішньому боці плазмолеми залишків фосфатидилсерину, що емітують 

(передають) сигнал «з'їж мене» для розміщених поряд нормальних клітин або 

макрофагів [211; 223; 407; 437]. Тим не менш існують десятки прикладів коли 

активація каспаз не призводить до клітинної смерті, а експонування 

фосфатидилсерину може бути зворотним, наприклад у нейтрофільних 

гранулоцитах [229]. 

Оскільки біохімічний критерій критичної точки незворотності поки чітко 

не визначений, NCCD припускає, що клітину варто розглядати як загиблу, коли 

зустрічається хоча б одна з наступних молекулярних чи морфологічних ознак: 

1) клітина втратила цілісність цитоплазматичної мембрани, що виявляється in 

vitro шляхом додавання вітальних барвників (наприклад PI); 2) клітина, 

включно з ядром, повністю фрагментована до дискретних тілець (апоптозні 

тільця); 3) мертва клітина фагоцитується сусідніми клітинами in vivo. Таким 

чином, справді «мертві» клітини варто відрізняти від «тих, що гинуть», для 

яких смерть ще не наступила. 

NCCD пропонує на сьогоднішній день розрізняти 4 типи клітинної 

смерті: апоптоз, некроз, автофагію і зроговіння [229]. 

Апоптоз уперше був визначений як морфологічний феномен, а назва 

«апоптоз» була введена у вжиток G.Kerr і співавторами [316] для опису 

специфічних структурних аспектів клітинної смерті. На відміну від некрозу 

відмирання клітини шляхом апоптозу переважно відбувається за фізіологічних 

умов, причому важливо відмітити, що клітина тут активно сприяє своїй смерті 
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(«самогубство» клітини). Апоптоз добре виражений під час ембріогенезу, 

формування та функціонування імунної системи, розвитку нервової системи, 

тканинної атрофії, зумовленої проявом деяких ендокринних функцій, 

підтримання тканинного гомеостазу і при перебігу інших процесів [191].  

В цитованих рекомендаціях [228; 229] підкреслюється, що терміни 

«програмована клітинна смерть» і «апоптоз» не завжди є синонімами. Дійсно, 

смерть клітини, що наступає в процесі природного фізіологічного розвитку, 

може мати прояви ознак неапоптотичного походження; зокрема слід врахувати 

деякі варіанти клітинної гибелі через термінальну диференціацію (наприклад, 

кератинізація, утворення кришталикових волокон і інші). 

Варто зауважити, що специфічні біохімічні аналізи, такі як «ДНК-сходи» 

(DNA ladders), на сьогоднішній день пропонують не використовувати як 

виключний засіб для визначення апоптозу, оскільки цей тип клітинної смерті 

може відбуватися без олігонуклеосомальної фрагментації ДНК [229]. 

Присутність протеолітично активних каспаз або продуктів розщеплення їхніх 

субстратів також не є достатній для констатації апоптотичного типу клітинної 

смерті. Доволі часто активне пригнічення (фармакологічне чи генетичне) 

фрагментації ДНК і/чи активації каспаз демонструє, що ці зміни в клітині не є 

обов‟язковими для реалізації клітинної загибелі, хоча активація каспаз, 

ймовірно, є необхідною для того, щоб клітина набула морфологічних ознак, що 

є характерним для апоптозу. Більше того, присутність активних каспаз чи 

специфічних продуктів їхньої ферментативної активності може бути пов‟язано 

з біологічними процесами, що не ведуть до клітинної смерті. Тим не менш 

визначення кількісних показників, що пов'язані з фрагментацією ДНК і/чи 

активністю каспаз може бути корисним при діагностиці апоптозу. 

Отже термін «апоптоз» несе в собі значно більшу ступінь біохімічної і 

функціональної гетерогенності. Існує кілька різних підтипів апоптозу котрі, 

маючи морфологічно подібні ознаки, можуть запускатися різними біохімічними 

шляхами (наприклад, «зовнішній» і «внутрішній», за участю мітохондрій або 

без них, каспазонезалежний чи каспазозалежний тощо). У багатьох випадках 
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інгібування каспаз просто викликає зсув морфологічної картини загибелі клітин 

з апоптотичної до змішаної і, навіть, до різко виражених форм некрозу або 

автофагійної клітинної смерті [184]. 

Протягом довгого часу некроз розглядали як раптову, неконтрольовану 

форму клітинної смерті, утім до нашого часу накопичились свідоцтва того, що 

некротична смерть може бути запрограмованою. Так, показано, що рецептори 

домену смерті (наприклад TNFR1, Fas/CD95 і TRAIL-R) і Toll-подібні 

рецептори (наприклад TLR3 і TLR4) сприяють виникненню некрозу, зокрема в 

присутності інгібіторів каспаз або при інгібування кінази RIP-1 (receptor-

interacting protein) за допомогою так званих некростатинів – невеликих 

пептидних молекул. Деякі автори пропонують термін «некроптоз» для 

позначення регульованого (на противагу випадковому) некрозу [225; 359; 354; 

330]. З огляду на надані пропозиції NCCD вніс визначення «некроптоз або 

регульований некроз» у перелік затверджених термінів [356]. 

До біохімічних маркерів некрозу можна віднести падіння рівня АТФ у 

клітині, вивільнення протизапального цитокіна HMGB-1, збільшення 

проникності мітохондріальних і лізосомальних мембран, надмірне утворення 

активних форм кисню, гіперактивацію ядерної PARP-1(полі-АДФ 

рибозополімерази) і супутній гідроліз НАД/NAD, деградацію ліпідів (унаслідок 

активації фосфоліпаз, ліпооксигеназ і сфінгомієліназ), підвищення концентрації 

кальцію в цитозолі, що призводить до перенавантаження мітохондрій і 

активації некаспазних протеаз (наприклад кальпамінів і катепсинів) [359]. У 

випадках регульованої некротичної загибелі клітин показана провідна роль 

серин-треонінової кінази RIP-1. Однак досі не існує єдиної думки про те, які 

біохімічні критерії можуть бути використані для однозначної ідентифікації 

некрозу [336] і пов‟язаних із ним «autoinflammatory diseases»[342] 

Термін «автофагія» використовують для позначення процесу ліквідації 

(«поїдання») клітиною власних непотрібних або зруйнованих структур або для  

опису клітинної загибелі, що відбувається при явищах автофагії [325]. 

Морфологічно автофагійна клітинна смерть визначається, переважно, шляхом 
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трансмісійної електронної мікроскопії, як тип клітинної смерті, що відбувається 

за відсутності конденсації хроматину, але супроводжується масованою 

автофагійною вакуолізацією цитоплазми. 

Автофагійна клітинна смерть характеризується накопиченням у 

цитоплазмі автофагосомально-зв'язаних білків – Atg і Beclin1. Ковалентно 

зв‟язуючись із фосфатидилетаноламіном мембрани проавтофагосоми 

(фагофори), Atg-білок LC3-I переходить в активну форму LC3-II і разом з 

іншими вищевказаними білками бере участь у формуванні автофагосоми, яка 

захоплює вміст певної ділянки цитоплазми чи органели, частіше за все 

ушкоджені мітохондрії. У зв'язку з цим виявлені від'єднання Beclin 1 від 

комплексу Beclin 1 –Bcl-2/XL, перехід LC3-I в LC3-II і експресія Atg-білків 

можуть на сьогоднішній день слугувати біохімічними маркерами автофагії 

[229]. 

За сучасними уявленнями [229] зроговіння (cornification), або 

кератинізація – це специфічна форма програмованої смерті клітин, котра має 

місце в епідермісі і морфологічно та біохімічно відрізняється від апоптозу. 

Зроговіння призводить до утворення рогівкового (поверхневого) шару, який 

складається з корнеоцитів – загиблих кератиноцитів, що містять специфічні 

білки (кератини, лорикрин, інволюкрин та інші). Така організація необхідна для 

функціонування шкіри: вона забезпечує такі її властивості як механічна 

стійкість, еластичність, гідрофобність, структурна стабільність, тощо. 

Зроговіння часто розглядається як реалізація програми термінальної 

диференціації, аналогічної тій, що існує в деяких інших тканинах 

(кришталикові волокна, зрілі еритроцити). 

На молекулярному рівні зроговіння відбувається в результаті 

функціонування специфічного механізму диференціації епітеліальних клітин, 

упродовж якого кератиноцити експресують усі ферменти і субстрати, що 

необхідні для побудови епідермального бар'єру, котрий дозволяє ізолювати 

організм від навколишнього середовища. Ефект досягається: 1) шляхом 

перехресного зв‟язування трансглутаміназами 1,3 і 5-го типів кількох 
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субстратів, таких як лорикрин, кератин, інволюкрин, SPR і SPR100; 2) шляхом 

синтезу специфічних ліпідів, що вивільнюються у позаклітинний простір, де 

вони ковалентно зв‟язуються з білками зроговілої оболонки і обмежують 

проникність бар'єру; 3) шляхом синтезу протеаз, що необхідні для десквамації 

рогових пластів. Морфологічними ознаками зроговіння можуть слугувати: 

елімінація органел, накопичення лорикрина і філагрина відповідно в L- і F-

кератогіалінових гранулах, вивільнення ліпідів із ламелярних (пластинчастих) 

тілець у позаклітинний простір і десквамація корнеоцитів шляхом активації 

протеаз. Біохімічними критеріями зроговіння прийнято вважати підсилення 

експресії трансглутамінази і її субстратів, а також підсилення перехресного 

зв‟язування вищевказаних білків [229]. 

Номенклатурний комітет із клітинної смерті (NCCD) пропонує також 

розглянути такі атипові форми клітинної смерті як мітотична катастрофа, 

анойкіс, екзитотоксичність, параптоз, піронекроз, піроптоз, пентоз. 

Мітотична катастрофа (mitotic catastrophe) – це тип клітинної смерті, який 

здійснюється як упродовж поділу клітини так і через короткий час після 

нерегульованого/незавершеного мітозу [211]. Цей тип смерті клітини може 

супроводжуватись морфологічними змінами, що включають мікронуклеацію, 

тобто формування мікроядер (як правило хромосом чи фрагментів хромосом, 

що не розподілилися рівномірно між дочірніми ядрами в процесі поділу), і 

мультинуклеацію, тобто утворення множинних ядер (двох чи більше, 

однакового чи різного розміру) унаслідок неповноцінного розподілу ядерного 

матеріалу при клітинному поділу. Однак єдиної точки зору з приводу 

використання терміну «мітотична катастрофа» не існує, мітотична катастрофа 

може призвести як до розвитку процесу охарактеризованого апоптотичною 

морфологією, так і некрозу [460]. Тому NCCD рекомендує використовувати в 

даному випадку більш точні і інформативні вирази, на кшталт «клітинна смерть 

із попередньою мультинуклеацію» чи «клітинна смерть упродовж метафази» 

[229]. 
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Апоптоз викликаний втратою прикріплення клітини до субстрату або 

інших клітин позначається терміном «анойкіс» (anoikis). Окрім специфічної 

форми індукції, молекулярний механізм анойкіс-асоційованої клітинної смерті 

відповідає процесам, що відбуваються при розвитку класичного апоптозу. 

NCCD допускає використання даного терміну, віддаючи належне історії 

питання, оскільки він вже достатньо розповсюджений у літературі [229]. 

Eкзитотоксичність (exitotoxy) – це форма клітинної загибелі нейронів, що 

піддавалися дії збуджуючих амінокислот, таких як глутамат, що призводить до 

відкриття Ca2-каналів і активації летальних сигнальних шляхів [377]. 

Екзитотоксичність, судячи з усього, має багато спільного з іншими видами 

клітинної смерті, такими як апоптоз і некроз (у залежності від інтенсивності 

стимулу, що ініціює загибель клітини) і включає в себе в якості критичної події 

відкриття мітохондріальних пор. 

Параптоз (paraptosis) – це форма програмованої клітинної загибелі, що 

характеризується значним ступенем вакуолізації цитоплазми і набуханням 

мітохондрій, але без будь-яких інших морфологічних ознак апоптозу. У наш 

час ще залишається нез‟ясованим чи є параптоз особливою формою клітинної 

смерті, що відрізняється від інших її типів. 

Піроптоз (pyroptosis) був уперше описаний у макрофагах, інфікованих 

Salmonella Typhimurium [377]. Піроптоз включає в себе активацію апікальної 

каспази-1, більш відомої як інтерлейкін-1β-конвертуючий фермент, і 

здійснюється через цитоплазматичні білки NLR (Nod-like receptors), такі як 

Nalp1(але без активації каспази-3). Крім того, при дії на макрофаги 

ліпополісахариду (як у присутності, так і відсутності АТР (АТФ) вони 

піддаються піроптозу, опосередкованому адаптерним білком ASC, котрий 

разом із каспазою-1 утворює надмолекулярний цитоплазматичний комплекс, 

також відомий як «піроптосома» [229]. Оскільки ця форма клітинної загибелі 

призводить до вивільнення IL-1β, одного з найсильніших прозапальних 

цитокінів чи пірогенів, і IL-18, вона може сприяти розвитку як місцевого, так і 

системного запального процесу. Встановлено, що макрофаги, які піддаються 
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піроптозу не тільки демонструють морфологічні ознаки типові для апоптозу, 

але і мають деякі риси, асоційовані з некрозом. 

При піронекрозі (pyronecrosis) Nalp3 і ASC залучені до некротичної 

клітинної загибелі макрофагів, інфікованих S.flexneri, при високому 

співвідношенні бактерії/макрофаги. Цей тип клітинної смерті пов'язаний із 

вивільненням HMGB-1, каспази-1 і IL-1β. Відмінність піронекрозу від 

піроптозу полягає в тому, що піроптоз потребує участі каспази-1, тоді як 

піронекроз цього не потребує [377]. 

Ентоз початково був описаний як форма «клітинного канібалізму» у 

лімфобластів, виділених з організму хворих з хворобою Хантінгтона. Було 

запропоновано розглядати ентоз як новий тип клітинної смерті при якому одна 

клітина поглинає своїх живих сусідів. Цікаво, що найбільш ефективно ентоз 

здійснюється в клітинах раку молочної залози MCF-7, в яких наявний дефіцит 

як каспази-3, так і Beclin-1, і таким чином, вони є відносно некомпетентними у 

відношенні апоптозу і автофагії. Це вказує на імовірність того, що ентоз [163] є 

«нестандартним» шляхом клітинної смерті, котрий виявляється (і може бути 

вивченим) лише за умови пригнічення інших катаболічних реакцій. Ентозне 

інгібується Bcl-2 або панкаспазними інгібіторами, і інтерналізовані клітини 

ззовні виглядають нормально. Пізніше вони зникають, імовірно шляхом 

лізосомальної деградації. У виключних випадках поглинуті клітини діляться 

всередині клітини, що їх захопила або ж вивільнюються. 

Таким чином, навіть короткий огляд сучасних уявлень про морфологію 

клітинної смерті дає можливість відмітити, що не дивлячись на надзвичайну 

важливість обговорюваного питання, біохімічних критеріїв для визначення 

різних варіантів клітинної смерті поки що явно недостатньо, а морфологічні 

критерії як правило стосуються лише пізніх стадій процесів. Не дивлячись на 

те, що вивчення механізмів розвитку більшості катаболічних шляхів ще далеке 

від завершення, запропоноване NCCD поєднання морфологічних і біохімічних 

критеріїв має сприяти більш точній констатації типу клітинної смерті в 

кожному конкретному випадку. З урахуванням цього вже зараз можна 
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розділити основні типи клітинної смерті на більш дрібні категорії. Наприклад 

апоптоз може бути каспазозалежним і каспазонезалежним. У свою чергу, 

останній може здійснюватись на останніх етапах через мітохондріальні білки – 

AIF і ендонуклеазу G – або через активні форми кисню, іони кальцію і 

лізосомальні катепсини, що морфологічно нагадує некротичні зміни. Варто 

відмітити, що морфологічні прояви апоптозу або некрозу часто залежать від 

інтенсивності стимулу, котрий викликав клітинну загибель. У зв'язку з цим у 

літературі зустрічаються такі терміни як апонекроз, некрозоподібна (nekrosis-

like) чи апоптозоподібна (apoptosis-like) форми клітинної смерті [460]. Знахідки 

останніх років дозволяють розділити некроз на спонтанний (нерегульований) і 

програмований (регульований) – некроптоз, за участі регуляторного білку RIP-

1 [225; 359].  

Автофагія також може бути фізіологічною, що існує в нормі і сприяє 

виживаності клітин, і патологічною, яка призводить в екстремальних умовах до 

загибелі клітини [187]. Можливо більш глибоке вивчення молекулярних 

механізмів, що лежать в основі цих процесів, дозволить у подальшому дати 

більш детальну класифікацію типів клітинної смерті. Варто відмітити, що 

морфологічна картина клітинної смерті in vivo доволі часто характеризується 

поєднанням апоптозу, автофагії і некрозу або за застарілою термінологією – 

типу I, типу II і типу III клітинної смерті відповідно. У зв‟язку з цим було би 

корисно в майбутньому сформулювати декілька критеріїв, що дозволяють 

розрізняти типи клітинної смерті в тріаді апоптоз – автофагійна клітинна 

смерть – некроз. Це особливо важливо для вивчення стадій патологічного 

каскаду опікової хвороби, оскільки дає можливість запропонувати адекватні 

терапевтичні і фармакологічні підходи для патогенетичних способів лікування 

патологічного стану. Методичні можливості дослідників в галузі гістології та 

цитології в наш час значно розширились, у зв'язку з чим можна сподіватися на 

суттєвий прогрес в обговорюваній галузі знань.  

 Відстежити послідовний ланцюг розгортання досліджуваних нами 

морфологічних подій у тимусі при опіковій хворобі доволі важко, особливо в 
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зв‟язку з багатокомпонентністю цього процесу. Вірогідно, при негативній дії 

чинників опікової хвороби запускається декілька механізмів реалізації програм 

клітинної загибелі. Очевидно, ці механізми можуть бути задіяні паралельно, в 

одних клітинах діють одні, а в інших спрацьовують інші (причому з різним 

ступенем активності) біохімічні процеси. Що стосується загального 

морфологічного підгрунтя цих біохімічних процесів, то нами виявлене 

наступне. 

 Порушення мікроциркуляції в тимусі є важливою патогенетичною 

ланкою деструктивного процесу в тимусі при опіковій хворобі, в якому 

надзвичайну роль відіграють структурні зміни артеріол, кровоносних капілярів 

та венул.  

Патологія кровоносних мікросудин веде до гіпоксії тимуса, яка, у свою 

чергу (зокрема, опосередковано через активацію мастоцитів), викликає 

пошкодження ультраструктури судинної стінки. Ці два процеси відбуваються 

одночасно і розділити їх можна лише для зручності викладу матеріалу. 

 Зміни кровопостачання тимуса при опіковій хворобі, що сприяють 

деструкції клітин тимуса, можуть бути обумовлені неадекватними або 

парадоксальними судинними реакціями, які викликають ангіопарез зі стазами 

крові, зміною проникності стінки судин, набряком, плазморагією, 

еритродіапедезом, розшаруванням судинної стінки, утворенням наскрізних 

трансмуральних дефектів («протікань»), подальшим розвитком і поширенням 

зон паравазальної плазморагії («проникнень»), утворенням геморагій, 

гемолізом еритроцитів у судинному просвіті. За цих умов зрозуміло, що 

причини незворотності змін клітин тимуса полягають у поганому відновленні 

кровопостачання клітин і тканинного дихання. Останнє передбачає 

застосування інфузійної терапії, спрямованої на укріплення судинної стінки і 

поліпшення реологічних властивостей крові. 

 За умов розвитку зазначених вище дисциркуляторних змін виникають 

чіткі зміни ультраструктури клітин тимуса, що закономірно розвиваються. 

Визначальну роль у розвитку патологічних змін клітин тимуса відіграє 
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пошкодження мітохондрій, які найбільш тісно пов‟язані з окисним обміном 

[217; 256; 353; 403]. Патологія мітохондрій проявляється в осередковому 

просвітленні матриксу, частковому або повному зникненні крист, набуханні, 

порушенні цілісності внутрішньої мембрани, вакуолізації та/або фрагментації. 

Є певна нерівномірність ступеня пошкодження мітохондрій не тільки в різних 

клітинах тимуса (тимоцитах, епітеліоретикулоцитах, дендритних клітинах, 

макрофагах, ендотеліоцитах), але і в одній певній клітині, що залежить, мабуть, 

від різної реактивності мітохондрій у межах однієї клітини. З одного боку, 

мітохондрії пошкоджуються в ранні терміни розвитку опікової хвороби, з 

іншого – вони залишаються порівняно збереженими тривалий час і, навіть, у 

клітинах з виразним пошкодженням інших органел. Це вказує на те, що навіть 

за умов важкого перебігу опікової хвороби в клітинах тимуса тривалий час 

залишаються резервні можливості відновлення окисного обміну за рахунок 

збережених мітохондрій. Тим не менш, ураження мітохондрій указує на 

серйозні порушення окисного обміну в клітинах, що викликає, у свою чергу, 

низку змін ультраструктури клітин. При цьому слід підкреслити, що в 

механізмах патологічних змін клітини важливе значення має не тільки нестача 

кисню, але й негайно наступне за нею накопичення недоокисних продуктів, яке 

призводить до порушень внутрішньоклітинного гомеостазу [395; 410]. 

Морфологічним виявом цього є зміна стану внутрішньоклітинних колоїдів і 

реакція органел клітин, не пов‟язаних безпосередньо з дихальною функцією 

клітини [196; 385]. У першу чергу, це відноситься до органел, які забезпечують 

білоксинтезуючі функції клітини (ядро, ядерце, гранулярна ендоплазматична 

сітка, рибосоми, полісоми тощо). 

Патологічні зміни білоксинтезуючих структур у клітинах тимуса при 

опіковій хворобі починаються зі зменшення кількості полісом і рибосом, 

набухання і розпаду цистерн гранулярної сітки, активації ядра. Одночасно в 

цитоплазмі клітини з‟являються численні дрібні вакуолі, які, напевно, 

формуються в результаті розпаду ліпопротеїдів цитоплазми. У клітинах тимуса, 

що стали на шлях некротичних змін, більш виражена вакуолізація, яка 
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супроводжується деструкцією внутрішньоклітинних та оточуючих клітину 

мембран. У клітинах тимуса, що стали на шлях апоптозних перетворень, зміни 

ліпопротеїдів цитоплазми і каріоплазми в поєднанні з порушеннями 

ультраструктури мембранних систем клітини призводять до підвищення 

осміофілії клітин і до появи різних форм апоптозних клітин, які 

характеризуються високою електронною щільністю ядра і цитоплазми. 

 Отже отримані нами і викладені вище дані дозволяють стверджувати, що 

ступінь і форма патологічних змін ультраструктури клітин тимуса при опіковій 

хворобі визначаються прямими порушеннями енергетичного, окисного, 

білкового та ліпідного обміну. Причому «вторинні» за механізмом розвитку 

порушення синтезу білків і проникності мембран при опіковій хворобі 

виступають на перший план у розвитку структурних пошкоджень клітин 

тимуса і часом зумовлюють їхню зворотність або незворотність. 

 Нами встановлено, що на етапах розвитку опікової хвороби частина 

клітин тимуса гине шляхом апоптозу, некрозу, апонекрозу, автофагії, 

зроговіння і мітотичної катастрофи. З‟ясовано також, що введення HAES-LX-

5% і лактопротеїну з сорбітоломгальмує структурні прояви клітинної загибелі 

та сприяє ефективній репродукції тимоцитів (зокрема, шляхом запобігання 

розвитку мітотичної катастрофи). 

 У порівнянні з нормою тимоцити, що перебувають у стані мітозу (у пізній 

профазі, метафазі та анафазі, коли ядерце та каріолема зникають, а каріоплазма 

«змішується» із цитоплазмою) за умов розвитку опікової хвороби відрізняються 

характерними морфологічними ознаками. Такими ознаками є: а – реактивні та 

деструктивні зміни органел (у першу чергу, мітохондрій); б – мозаїчне 

підвищення електронної щільності та нерівномірний розподіл ядерного 

матеріалу в цитоплазмі. 

 При опіковій хворобі мітохондрії відрізняються різним ступенем 

пошкодження матриксу, крист, внутрішньої мембрани (до перетворення цієї 

органели на вакуолю). Іноді висока ступінь вакуолізації цитоплазми мітотичних 

тимоцитів супроводжується появою дефектів зовнішньої мембрани вакуольно 



289 

трансформованих мітохондрій, ділянковим пошкодженням цілісності 

плазмолеми, різким зниженням електронної щільності цитоплазматичного 

матрикса (набряк), що є проявами некрозу, який завершується повною 

руйнацією (лізисом) клітини. 

 Наслідком описаних вище структурних змін мітотичних клітин стає те, 

що в телофазі навколо нерівномірно розподілених у цитоплазмі конденсованих 

хромосом поновлюється каріолема і відбуваються типові для мітотичної 

катастрофи морфологічні зміни, що включають мікронуклеацію (тобто 

формування мікроядер) і мультинуклеацію, тобто утворення множинних ядер 

(двох чи більше, однакового чи різного розміру). Зазначений дефект 

реконструкції ядер не завершується перешнуровкою цитоплазми (цитотомією) і 

утворенням дочірніх клітин. У результаті цього характерною для тимуса тварин 

з опіковою хворобою є поява багатоядерних (головним чином, двоядерних) 

тимоцитів і тимоцитів із мікроядроми. 

 Тимоцити з мультинуклеацією в подальшому гинуть шляхом некрозу або 

апоптозу, таку смерть деякі дослідники [229] називають «клітинною смертю з 

попередньою мультинуклеацією». 

 Нами вперше встановлено, що введення при опіковій хворобі 

гіперосмолярних розчинів гальмує апоптоз та некроз звичайних одноядерних 

тимоцитів та зберігає від загибелі багатоядерні тимоцити з приблизно 

однаковими за розміром ядрами. У цьому випадку мультинуклеацію варто 

розглядати як компенсаторно-пристосувальну реакцію і згадати відому фразу 

про те, що «основний сенс розвитку поліплоїдії полягає в підсиленні активності 

клітини» [14; 15]. 

 Виявлені нами структурні прояви некрозу тимоцитів під час їхнього 

мітозу, тотальний та парціальний апоптоз тимоцитів із характерними 

морфологічними змінами (що включають мікронуклеацію та мультинуклеацію) 

свідчать про суттєві порушення клітинного циклу тимоцитів і підпадають про 

сучасне визначення такого явища як мітотична катастрофа. Слід однак 

зазначити, що термін «мітотична катастрофа» не використовували до 1986 



290 

року, коли він був уперше застосований [408] при спробі ілюстрації генетично 

трансформованих дріжджів. Летальний фенотип цього виду дріжджів не був 

викликаний передчасним вступом у мітоз, а, здавалося, був викликаний 

відхиленням у виконанні мітозу, особливо щодо поділу хромосом та 

формування мембран [212]. У даний час, мітотична катастрофа – це термін, 

який використовується, щоб пояснити механізм затриманої та пов‟язаної з 

мітозом загибелі клітин, яка є результатом передчасного або неналежного 

вступу клітин у мітоз і може бути викликаною хімічним або фізичним впливом 

[460]. Ретроспективний аналіз літератури показує, що перші спостереження 

мітотичної катастрофи були зроблені в кінці 1930-х і початку 1940-х років, коли 

клітини у фазі росту зазнали впливу радіації. Було відзначено, що частина 

клітин у мітотичній стадії (у відповідь на опромінення), відразу ж припинила 

мітоз, який не відновлювався впродовж кількох годин після дії радіації. 

Мікроскопічні дослідження показали, що клітини почали вмирати після 

опромінення під час або після першого мітотичного піку (поява мітотичних 

клітин), а також засвідчили ненормальні конфігурації і просторові перебудови 

хромосом. Відповідно, ця смерть називається мітотичною або «смертю поділу» 

(ця назва вказує на зв‟язок з мітотичним поділом клітини), або «затриманою 

смертю» (у цій назві підкреслюється факт появи мертвих клітин через кілька 

годин після опромінення). 

 Пізніше, мітотична катастрофа була описана як відхиляюча форма мітозу, 

пов‟язана із різними морфологічними та біохімічними змінами. Дослідники 

підкреслювали, що заключний етап мітотичної катастрофи майже завжди 

характеризується утворенням ядерних оболонок навколо кожної групи 

відокремлених хромосом. Мітотичну катастрофу також асоціювали з неповним 

синтезом ДНК і передчасною конденсацією хромосом. Спочатку, передчасну 

конденсацію хромосом не пов‟язували з фазами мітозу, оскільки поява 

багатоядерних клітин із «розсіяними» хромосомами була показана, коли 

інтерфазніі мітотичні клітини досліджували за умов дії віруса Сендай [315]. 

При цьому було з‟ясовано, що інтерфазний хроматин конденсується в 



291 

дискретні одиниці, визначені як передчасна конденсація хромосом. Згодом був 

описаний інший тип передчасної конденсації хромосом, який з‟являвся тільки в 

частині метафазних хромосом [372]. Пов‟язана з метафазою передчасна 

конденсація хромосом, яка також називається спонтанною передчасною 

конденсацією хромосом, з‟являється в клітині з мікроядром як результат 

неповного синтезу ДНК, викликаного радіацією [372]. Цікаво, що апоптоз 

характеризується також конденсацією хроматину, проте, апоптоз, на відміну від 

мітотичної катастрофи, супроводжується конденсацією («зморщуванням») 

цитоплазми та ядерною фрагментацією. 

 Докази того, що порушення в клітинному циклі і мітозі, у кінцевому 

підсумку, можуть призвести до загибелі клітин, дозволили визначити мітотичну 

катастрофу в морфологічних термінах, як механізм клітинної загибелі, що 

спрацьовує під час або після мітозу, який відхиляється від норми [211]. 

 Крім того, мітотичну катастрофу класифікують не як спосіб клітинної 

смерті, а як особливий тип апоптозу. Ця думка ґрунтується на тому, що 

мітотична катастрофа має загальні біохімічні риси з апоптозом, а саме: 

збільшення проникності мітохондріальної мембрани і активацію каспаз [211]. 

Проте до цих пір незрозуміло чи спричиняє мітотична катастрофа клітинну 

смерть, яка вимагає каспазо-залежних або каспазо-незалежних механізмів [337]. 

Є приклади, які визначають мітотичну катастрофу як механізм виживання 

пухлинних клітин [414; 427]. Крім того, мітотична катастрофа може бути 

механізмом, який дозволяє клітині переключатися з неправильного до 

мітотичного циклу [257]. Можливо, внаслідок цих різних точок зору в даний 

час немає загальноприйнятої класифікації мітотичної катастрофи. Наші дані 

показують, що при опіковій хворобі пов‟язана зі смертю мітотична 

катастрофа – процес дуалістичний і може бути розцінений як «передстадія» до 

некрозу або апоптозу тимоцитів, а також як процес своєрідного 

відтермінування клітинної загибелі. 

 Нами встановлений факт парціального апоптозу мікроядер багатоядерних 

тимоцитів при опіковій хворобі, коли суперконденсація ядерного матеріалу 
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відбувається, у першу чергу, саме в мікроядрі (яке потім разом із прилеглою 

ділянкою цитоплазми відшнуровується, що призводить до утворення 

апоптозного тіла). Як оцінити це явище? Деструктивне воно чи репаративне? 

Дослідження останнього десятиліття [195; 269] дозволяють розцінювати його 

все ж таки як позитивне явище (хоча б з точки зору усунення дефектних 

хромосом). Зокрема цитологічне вивчення мікроядер лімфоцитів людини, 

стимульованих до поділу фітогемаглютеїном, дозволило встановити, що вони 

утворені дефектними (кільцевими або дицентричними) хромосомами [44]. 

Дотримуючись принципа аналогії можна припустити, що постмітотичне 

утворення мікроядер у тимоцитах (та їхній наступний апоптоз) є радикальним 

(і, одночасно, раціональним) шляхом усунення генетично дефектних елементів 

та запобіжником збільшення цитогенетичної нестабільності в тимусі при 

опіковій хворобі. Аналіз даних літератури та власних даних щодо процесів 

деструкції та репарації в тимусі за умов розвитку опікової хвороби дозволяє 

погодитися з твердженнями: 1) «mitotic catastrophe is a mechanism for avoiding 

genomic instability» [354]; 2) «genomic instability and apoptosis are intimately 

linked phenomenon» [476]. 

 Нами встановлено, що частина епітеліоретикулоцитів тимуса при 

опіковій хворобі (навіть за умов здійсненого інфузійного лікування 

гіперосмолярними розчинами) підлягає автофагії. Цей тип клітинної смерті 

відбувається за відсутності конденсації хроматину, але супроводжується 

масованою автофагійною вакуолізацією цитоплазми. 

 Варто підкреслити, що в певних межах автофагія є нормальним процесом, 

що забезпечує видалення ушкоджених органел і ділянок цитоплазматичного 

матрикса, і, на думку деяких авторів, нерідко сприяє виживанню клітин 

[258;472]. У зв‟язку з цим E. Eskelinen [2], згадуючи відомий роман Р. Л. 

Стівенсона «Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда», в якому діють 

доброчинник Джекіл та його двійник (alterego) вбивця Хайд, назвала одну зі 

своїх наукових публікацій «Доктор Джекіл і містер Хайд: автофагія здатна 

сприяти разом клітинному виживанню та клітинній смерті». 
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 На нашу думку, морфологічною подією, що свідчить про ініціацію 

автофагії є оточення та секвестрація клітинних органел і локусів ущільнення 

дрібногранулярного цитоплазматичного матриксу (агрегованих протеїнів?) 

подвійною ізолюючою мембраною (фагофором). Потенційними джерелами 

утворення фагофорів є концентричне групування канальців гранулярної 

ендоплазматичної сітки навколо «ядра» (агрегованих протеїнів, ушкоджених 

мітохондрій та канальців ендоплазматичної сітки). Канальці ендоплазматичної 

сітки з‟єднуються своїми кінцями і утворюють концентричні кола (від одного 

до чотирьох). У решті – решт утворюється замкнена автофагосома. 

 Як свідчать одержані нами дані, автофагосоми в епітеліоретикулоцитах 

підлягають послідовному процесу розвитку, що включає їхнє об‟єднання з 

лізосомами та утворення автофаголізосом. Останнє забезпечує ізольований 

контакт секвестрованого цитоплазматичного вмісту з лізосомальними 

компонентами, їхнє злиття та деградацію. Узагальнюючи, можна зазначити, що 

процес автофагії епітеліоретикулоцитів є послідовним, упорядкованим і 

складається з наступних фаз: 1) ініціація – утворення «ядра» (ушкоджені 

органели та ділянки цитоплазматичного матриксу), навколо якого починають 

концентрично групуватися потенційні джерела ізолюючої мембрани; 

2) замикання ізолюючої мембрани з формуванням автофагосоми; 3) дозрівання, 

що включає злиття автофагосоми з лізосомами і утворення автофаголізосоми; 

4) деградація (руйнація) та/або екструзія вмісту автофаголізосоми. Нами в 

епітеліоретикулоцитах (у залежності від вмісту «ядра» автофагосоми) 

відмічені: 1) автофагія мітохондрій або мітофагія; 2) автофагія рибосом або 

рибофагія; 3) автофагія ендоплазматичної сітки або ретикулофагія. 

 У сучасній науковій літературі розрізняють [185; 472] три типи автофагії: 

1) макроавтофагія (або власне автофагія), при якій складники цитоплазми, 

призначені до руйнування, оточуються внутрішньоклітинною мембраною і ця 

структура поступово перетворюється в автофагосоми діаметром до 1 мкм [454]; 

2) мікроавтофагія [350; 384], при якій фрагменти цитоплазми безпосередньо 

оточуються лізосомною мембраною шляхом внутрішньоклітинного 
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ендоцитозу; 3) шаперон – залежна автофагія за участю спеціальних рецепторів 

на лізосомній мембрані; ці рецептори зв‟язують комплекси клітинних білків із 

цитозольним шапероном й опосередковують їхнє транспортування до лізосом 

[185; 235; 370]. 

 У формуванні автофагосом [259] задіяні два головні механізми, які до 

того ж мають безпосереднє відношення до руйнування білків у протеосомах. У 

дріжджових клітинах білки, що беруть участь в автофагії, зв‟язані з 

мембранами і кодуються генами Aut (autophagocytosis) та Atg (autophagy). У 

першому механізмі діє складний комплекс білків, які забезпечують ініціацію 

автофагії, тоді як другий механізм сприяє поєднанню комплексу з мембранами 

фосфатидиетаноламінатом. У ссавців відомими гомологами окремих 

компонентів цього комплексу є білок MAPILC3 (microtubule associated protein I 

light chain 3), Becllin - 1, білки родини МТМ (myotubularin family) та MTMR 

(myotubularin family releted proteins), а також білок mTOR (mammalian target of 

rapamycin) [184; 190; 325; 326; 349; 442; 467; 475]. 

 Уперше [472] автофагію було визнано собливим типом запрограмованої 

смерті клітин на підставі даних про утворення автофагійних вакуоль у клітинах 

лінії MCF-7 раку молочної залози людини за умов дії на них тамоксифену. 

Показано, що цей антиестроген стимулює експресію Becllin - 1, що веде до 

автофагії [443]. Цей тип клітинної смерті характеризується перебудовою 

цитоскелету при збереженні мікрофіламентів та проміжних філаментів, навіть, 

у клітинах з ознаками фрагментації ядра. Він мав місце також за умов 

інгібування активності каспаз. Встановлено, що T-клітини лінії Jurkat можуть 

гинути шляхом автофагії внаслідок індукції експресії білка Bax, навіть, за умов 

блокування каспаз. 

 Вважають, що саме білок Bid та Beclin 1 відіграють роль своєрідного 

молекулярного перемикача між апоптозом та автофагією. Вибір шляху смерті 

між «класичним» апоптозом та автофагією є особливо важливим для 

пухлинних клітин, в яких часто спостерігаються мутаційні зміни генів 
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проапоптичних білків. У цих випадках автофагія може компенсувати дефіцит 

апоптозу [184; 247; 260]. 

 Нині в науковій літературі описані також селективні форми автофагії: 

1) автофагія мітохондрій (мітофагія) [410; 453]; 2) автофагія ендоплазматичної 

сітки (ретикулофагія) [297]; 3) автофагія рибосом (рибофагія) [190; 461]; 

4) атофагія агрегатів молекул у цитоплазмі (агрегофагія) [467]. 

 Ретикулофагія є процесом, який забезпечує селективне утворення 

автофагосом із залученням ендоплазматичної сітки як джерела мембран. 

Ретикулофагія [297] може допомагати здійснювати гомеостатичний контроль у 

клітині за рахунок акумуляції спотворених та/чи невірно синтезованих 

протеїнів, що знаходяться в просвіті канальців ендоплазматичної сітки. 

Ретикулофагія також є механізмом, за допомогою якого відбувається редукція 

розширених та відгалужених ділянок ендоплазматичної сітки. Крім того 

ретикулофагія може бути запобіжником розвитку апоптозу. Недавно [297] був 

виявлений механізм активації апоптозу пов‟язаний із порушенням обміну 

речовин в ендоплазматичній сітці (ЕС-стрес). Показано, що патологічні зміни 

обміну кальцію в клітині або нагромадження в ендоплазматичній сітці 

протеїнів із порушеною конформацією призводить до активації каспази 12, яка 

виявлена тільки в ендоплазматичній сітці. Каспаза 12 активує каспазу 3 і далі 

апоптоз відбувається за класичною схемою. 

 Що стосується автофагії мітохондрій, то в контексті динаміки типів 

клітинної загибелі зрозуміло, що мітофагія зруйнованих мітохондрій, певним 

чином, гальмує мітохондріальний шлях трансдукції апоптозного сигналу [461]. 

З іншого боку інтенсивна мітофагія сприяє активації каспаз і клітинній загибелі 

з залученням лізосомальних/автолізосомальних ензимів; автофагія рибосом 

призводить до порушень процесу трансляції генетичної інформації. 

 Нами в епітеліоретикулоцитах тимуса відмічена автофагія, яка полягає у 

формуванні різних за розміром автофаголізосом. Можна передбачити, що 

подальша доля кожного епітеліоретикулоцита (виживе він чи загине) залежить 

від розмірів і вмісту автофаголізосом. Окремо слід підкреслити, що автофагія в 
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тимусі всіх тварин з опіковою хворобою (незалежно від специфіки 

застосованих інфузійних розчинів) є постійною ознакою катаболічної реакції 

(внутрішньоклітинного розпаду складних органічних сполук) тимуса і 

морфологічним показником ступеня її зворотності/незворотності. Загалом 

автофагія, незалежно від кінцевих наслідків (смерть чи виживання клітини), 

продовжує життя епітеліоретикулоцитів і є запобіжником швидкої клітинної 

загибелі клітин їхнього мікрооточення внаслідок апоптозу чи некрозу. 

 Більш розповсюдженою [325; 398] є точка зору про те, що автофагія може 

бути механізмом клітинної смерті за рахунок своєї селективної націленості на 

ключові елементи забезпечення клітинної життєдіяльності або бути 

запрограмованим втіленням «ексцесивного об‟ємного самоперетравлення» 

(«excessive bulk self-digestion»). 

 Ідентифікація посередників селективної автофагії в клітинах ссавців 

дозволила одержати важливу інформацію щодо впливу селективної автографії 

на клітинне виживання [190]. Більш того, останні дослідження регуляції 

експресії гену Atg сприяли становленню певного розуміння важливості Atg для 

клітинного виживання [410]. У загальному розумінні визнаним є існування 

можливості переключення сигнальних шляхів, що контролюють автофагію, на 

такі, що сприяють клітинному виживанню. Більшість сигнальних шляхів та 

вторинних менеджерів (Ca
2+

, церамід, cAMP, ROS – reactive  oxygen species) 

ефективні як для підтримки виживання клітини, так і для смерті [190; 415]. 

 Ймовірно, більш важливою є не індивідуальна дія кожного месенджера, а 

ступінь їхньої загальної збалансованості. Цікавою і доволі провокативною є 

точка зору про еволюційну роль клітинної смерті в живих організмах 

(«informative and beautiful organisms»), в яких автофагійна смерть є залежною 

від двох чинників: ступеня голодування клітини та ступеня впливу на неї 

фактора диференціювання – DIF [274]. 

 У теперішній час відбувається лавиноподібне збільшення публікацій 

щодо автофагії [248; 443]. При чому найбільш інтригуючим аспектом останніх 

за часом публікацій є постійне розширення регуляторів автофагії, які донедавна 
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описували як регулятори апоптозу. Багато з цих спільних регуляторів є 

задіяними як в антиапоптозних, так і в антиавтофагійних молекулярних подіях 

(наприклад: 1) білок bcl – 2, що локалізований на зовнішній мітохондріальній 

мембрані; 2) транскрипційний фактор NF – kВ – цей ядерний білок належить до 

родини NF – kB/REL, члени якої відіграють головну роль у координації 

експресії різноманітних генів, а продукти останніх контролюють імунну 

відповідь і запалення). 

 Нами за умов розвитку опікової хвороби виявлений зв‟язок автофагійної 

смерті клітин тимуса не тільки з апоптозом, але й з некрозом. Одержані дані 

свідчать, що ультраструктура, кількість, розміри і розподіл автофаголізосом у 

пошкодженому епітеліоретикулоциті тимуса при опіковій хворобі є одним з 

важливих показників стадії і оборотності процесу мікроавтофагія/ 

макроавтофагія/некроз. Можна припустити, що розпад структурних 

ліпопротеїдів цитоплазми, пов‟язаний з оксидативним стресом [168; 189; 295; 

361; 410], викликає посилення активності протеолітичних ферментів клітини, 

покликаних видаляти продукти розпаду. Ця реакція може бути 

генералізованою, але в той же час мозаїчною, тому що супроводжується 

осередковою деструкцією цитоплазми. Осередковий характер деструкції, у 

свою чергу, стає чинником ініціації утворення автофагосом. Подальше 

утворення автофаголізосом, збільшення їхньої кількості і розмірів до певної 

межі компенсує деструктивний процес у клітині. Ця межа морфологічно 

визначається появою великих автофаголізосом та екструзією їхнього вмісту, що 

супроводжується утворенням великих вакуоль з електроннопрозорим вмістом. 

З огляду на зазначене ступінь вакуолізації цитоплазми, асоційованої з 

руйнацією мітохондрій, має важливе значення в оцінці ефективності 

енергозабезпечення в автофагійній клітині репаративних процесів. 

Пошкодження окремих мітохондрій та активізація інших збережених 

мітохондрій викликають енергетичний дисбаланс у клітині [245; 347; 385; 422] 

та сприяють розвитку макроавтофагії за найгіршим сценарієм, фіналом якого 

може бути клітинна смерть шляхом некрозу. 
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 Загальновизнано, що тимус – місце визрівання тимоцитів, їхньої 

позитивної та негативної селекції [192; 379; 383]. Відомо, що після того як на 

індивідуальному тимоциті експресується рецептор його унікальної 

специфічності TCR, клітина стає на шлях позитивної селекції [292; 334]. Для 

того щоб вижити та пройти наступні етапи розвитку, тимоцит повинен 

проявити здібність розпізнавати власні антигени тканинної сумісності, 

експресовані на епітеліоретикулоцитах кори тимуса. Якщо тимоцит не здатен 

виконати зазначене, то він не проходить позитивну селекцію і одержує сигнал 

запрограмованої смерті – апоптозу. На межі кіркової та мозкової речовини 

тимуса [438] дозріваючі тимоцити зустрічаються з дендритними клітинами та 

макрофагами. Завдання цих клітин – презентація антигенних пептидів у 

комплексі з власними антигенами тканинної сумісності для розпізнавання 

тимоцитів. На відміну від зрілого тимоцита, який при зустрічі з антигенним 

пептидом, специфічним для його TCR, одержує сигнал активації, автореактивні 

тимоцити при розпізнанні специфічних для їхніх рецепторів антигенних 

пептидів одержують сигнал генетично запрограмованої смерті – апоптозу. Саме 

таким чином спрацьовує механізм центральної толерантності і відбувається 

негативна селекція автореактивних тимоцитів, які підлягають делеції [423; 438]. 

 Слід підкреслити, що ключовим моментом негативної селекції є 

представлення антигена дендритними клітинами та макрофагами, а 

визначальною фазою обох типів селекції (позитивної та негативної) є апоптоз 

тимоцитів. У зв‟язку з зазначеним вище, виявлена нами при опіковій хворобі 

клітинна загибель дендритних клітин у пізні терміни експерименту (14-30 доба) 

та макрофагів може мати фатальні наслідки для суворого режиму підтримки 

клітинного гомеостазу в тимусі. 

 Одержані дані свідчать, що з двох антиген-презентуючих клітин 

(макрофагів і дендритних клітин), що забезпечують негативну селекцію 

тимоцитів (індукуючи апоптоз автоспецифічних клонів), більш стійкими до дії 

негативних впливів катаболічної реакції при опіковій хворобі в ранні терміни 

експерименту (1-7 доба) є дендритні клітини. Логічним буде припустити, що за 
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умов гіпертрофії дендритних клітин негативна селекція прискорюється і 

охоплює значну кількість потенційно автореактивних тимоцитів, що зазнають 

апоптозних змін. Автофагійна смерть макрофагів призводить до порушення 

фагоцитозу апоптозних тимоцитів, який у нормі має «випереджувальний» 

характер. Процес апоптозу тимоцитів, за таких умов, ніби «розтягується у часі». 

Апоптозні тимоцити та їхні апоптозні тіла не підлягають фагоцитозу, а, 

натомість, підлягають некрозу. Саме таким чином, на нашу думку, за рахунок 

балансу/дисбалансу процесу «клітинна смерть макрофагів/виживання 

дендритних клітин» «клітинна смерть макрофагів/апонекроз дендритних 

клітин» змінюється динаміка типів клітинної смерті тимоцитів при опіковій 

хворобі: мітотична катастрофа →апоптоз/некроз; апоптоз → апонекроз; 

апонекроз → некроз; некроз. 

 Типовою для тимуса щурів з опіковою хворобою є наявність у кірковій та 

мозковій речовині апоптозних тимоцитів, що на напівтонких та ультратонких 

зрізах характеризується ущільненням ядра, конденсацією та зморшкуватістю 

цитоплазми. Значне ущільнення ядра супроводжується звивистістю його 

контурів, появою булавоподібних випинань, рідше перетинок. Відмічається 

агрегація хроматину у вигляді брилок різноманітної форми та розмірів. 

Морфологічні зміни у частині описаних тимоцитів відбуваються (за умов 

збереження цілісної плазмолеми та каріолеми) за сценарієм розвитку 

класичного апоптозу і закінчуються утворенням апоптозних тілець, що 

підлягають фагоцитозу. 

 Нами встановлено, що у частині апоптозних тимоцитів та дендритних 

клітин (у пізні терміни експерименту) відбувається локальна ділянкова (і, у 

решті – решт, субтотальна чи тотальна) деструкція каріолеми та вихід ядерного 

матеріалу в цитоплазму. Спостерігається проникнення мітохондрій у 

каріоплазму через дефекти каріолеми, злиття каріолеми з мембранами 

вакуольно трансформованих мітохондрій, пошкодження плазмолеми, 

потрапляння вмісту цитоплазми в позаклітинний простір. Така клітинна 

загибель (що починається як апоптоз, а закінчується як некроз) одержала назву 
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«апонекроз» [171; 229], зміст якого за часто цитованим висловом L. Formigli et 

al. [176] полягає в тому, що «aponecrosis is a syncretic process of cell death sharing 

apoptosis and necrosis». Слід підкреслити, що апонекроз (первинною ознакою 

якого є руйнація каріолеми апоптозного ядра) за умов розвитку опікової 

хвороби є характерним як для звичайних одноядерних тимоцитів, так і для 

багатоядерних тимоцитів. В останньому випадку він може починатися з 

руйнації каріолеми апоптозного мікроядра. 

 У науковій літературі питання про морфологічну та біохімічну сутність 

апонекрозу є предметом дискусії [153; 229], але є підстави вважати, що 

апонекроз є альтернативним інваріантом клітинної загибелі, що поєднує в собі 

властивості некрозу і апоптозу. Дуалізм процесу апонекрозу, зокрема, полягає в 

тому, що він починається як запрограмована клітинна смерть шляхом апоптозу 

(не викликає запального процесу), а продовжується як некроз (викликає 

запальний процес і випадковим незапрограмованим чином залучає до нього 

інші клітини, які також вторинно піддаються некротичним змінам). 

 Однією з провідних функцій макрофагів у тимусі є швидкий фагоцитоз 

апоптозних тимоцитів [310]. За даними літератури відомо: для того, щоб 

макрофаги могли виявити апоптозні лімфоцити, останні повинні мати на своїй 

поверхні своєрідні «маркери» [167]. 

 Головними причинами появи таких маркерів у апоптозних лімфоцитів 

можуть слугувати: 1) порушення асиметрії в розташуванні фосфоліпідів 

(зокрема, фосфатидилсерину) у плазматичній мембрані, що веде до змін 

гідрофобності та електричного заряду клітинної поверхні [167]; 2) поява на 

клітинній поверхні специфічних глікопротеїнів, які можуть виконувати роль 

рецепторів для секретованих макрофагами адгезивних молекул, наприклад, для 

тромбоспондину [388]; 3) втрата термінальних залишків сіалової кислоти 

бічними ланцюгами глікопротеїнів плазматичної мембрани та експозиція ними 

нових вуглеводних залишків [382]. 

 Спеціальними дослідженнями свого часу доведено, що втрата 

специфічної мембранної асиметрії є важливою складовою апоптозу, причому за 
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часом вона передує таким його стадіям, як фрагментація ДНК і лізис клітини. 

Поява фосфатидилсерину на клітинній поверхні випереджає лізис лімфоцитів, 

які стали на шлях апоптозу, щонайменше на кілька годин [360]. У відповідь на 

цю подію на імунокомпетентних клітинах з‟являються специфічні рецептори. 

З‟ясовано, що як активовані так і неактивовані макрофаги реагують на 

експресію фосфатидилсерину на апоптозних клітинах, проте в першому і в 

другому випадках для цієї мети слугують різні рецепторні системи [360]. 

Наприклад, фагоцитоз апоптозних лімфоцитів активованими макрофагами 

інгібується не лише очищеними везикулами, що містять фосфатидилсерин, але 

й N-ацетилглюкозаміном, що передбачає участь у цьому випадку 

лектиноподібного рецептора. Водночас, поглинання апоптозних лімфоцитів 

неактивованими макрофагами інгібується фосфатидилсерином на поверхні 

еритроцитів і, крім того, - тетрапептидом RGDS (аргінін-гліцин-аспаргінова 

кислота-серин) та катіонними амінокислотами й вуглеводами, що дозволяє 

припускати участь у цьому процесі рецепторів вітронектину. 

 Значення експозиції фосфатидилсерину плазматичної мембрани в 

апоптозі підтверджує здатність штучно одержаних фосфатидилсерин – вмісних 

ліпідних везикул інгібувати фагоцитоз апоптозних лімфоцитів макрофагами 

[348]. Проте ці дані зовсім не означають, що в апоптозних лімфоцитах відсутні 

інші (крім фосфатидилсерину) розпізнавальні ознаки апоптозу. Є докази, що за 

даних обставин макрофаги також використовують інтегрин-опосередковану й 

лектиноподібну розпізнавальні системи. Однак, як уже згадувалося вище, їхнє 

використання залежить від функціонального стану макрофагів. 

 Наші дані свідчать, що за умов розвитку опікової хвороби макрофаги (які, 

зокрема, перебувають у стані мікро- та макроавтофагії) не здатні до швидкого 

та ефективного фагоцитозу апоптозних тимоцитів. Саме цим можна пояснити 

тривалу персистенцію апоптозних тимоцитів та їхніх апоптозних тілець, а 

також появу такого типу клітинної смерті тимоцитів як апонекроз. 

 Варто також зазначити, що швидкість фагоцитозу загиблих клітин і 

клітин, що гинуть, має велике біологічне значення, оскільки цей процес 
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виключає вихід із них у міжклітинний простір токсичних речовин і імуногенів. 

У результаті швидкого усунення ушкоджених клітин і апоптозних тілець та 

продукції протизапальних цитокінів макрофагами не відбувається розвитку 

запальних реакцій. Крім того, як відомо [174], поглинання апоптозних тілець, 

що містять функціонально активні клітинні елементи, попереджає їхню 

взаємодію з нормальними клітинами. Це перешкоджає надходженню в ядра 

нормальних клітин хромосом або їхніх фрагментів з апоптозних тілець. 

 Результати проведеного дослідження свідчать, що в тимусі в нормі та за 

умов розвитку опікової хвороби апоптозні клітини та їхні апоптозні тільця 

(обмежені плазматичною мембраною фрагменти цитоплазми та ядра) 

поглинаються макрофагами. Макрофаги вирізняються наявністю чисельних 

фагосом, фаголізосом, залишкових тілець. Частина фагоцитованого матеріалу 

характеризується високою щільністю і за розмірами та консистенцією може 

бути ідентифікована як залишки ядерної складової апоптозних тілець та 

апоптозних тимоцитів, цитоплазматична складова яких підлягає 

швидкоплинному лізису. 

 Частина макрофагів тимуса при опіковій хворобі (навіть за умов 

здійсненого терапевтичного лікування) підлягає автофагії. Кульмінацією 

автофагійних змін іноді є масована автофагійна вакуолізація цитоплазми, що 

закінчується загибеллю макрофага. 

 Морфологічною подією, що свідчить про ініціацію автофагії є оточення 

та секвестрація клітинних органел і локусів ущільнення дрібногранулярного 

цитоплазматичного матрикса (агрегованих протеїнів?) подвійною ізолюючою 

мембраною (фагофором). Найбільш типовим та розповсюдженим варіантом 

утворення фагофорів у цитоплазмі макрофагів є концентричне групування 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки навколо «ядра» (агрегованих 

протеїнів, ушкоджених мітохондрій та канальців ендоплазматичної сітки). 

Канальці ендоплазматичної сітки з‟єднуються своїми кінцями і утворюють коло 

замкненого навколо автофагосоми/фагофора. 
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 Крім зазначеного «типового» варіанту розвитку автофагійних змін, які 

можна визнати проявами її селективності, нами вперше морфологічно 

зареєстрований факт злиття фаголізосом та канальців гранулярної 

ендоплазматичної сітки з утворенням замкнених кільцеподібних та/або 

розгалужених вакуольно-канальцевих структур з електроннощільним вмістом. 

Якщо перше явище можна розцінити як процес об‟єднання 

фаголізосом/автофаголізосом з автофагосомами, то друге варто розглянути як 

розповсюджену (але все ж таки селективну) автофагію гранулярної 

ендоплазматичної сітки, а саме – ретикулофагію. Про останнє свідчить 

заповнення (у деяких випадках тотальне) просвіту канальців гранулярної 

ендоплазматичної сітки електроннощільним вмістом фаголізосом і утворенням 

єдиного «вакуольно-канальцевого комплексу», етапом розвитку якого (при 

повному дієвому перетравленні або екструзії вмісту) є масована автофагійна 

вакуолізація цитоплазми макрофага, а кінцевою стадією – його клітинна 

загибель. Загибель макрофагів призводить до утворення в тимусі різних за 

розміром осередків (кіст?), заповнених залишками фагоцитованого 

макрофагами матеріалу. 

 У контексті динаміки типів клітинної загибелі [229] зрозуміло, що 

ретикулофагія може: 1) допомагати здійснювати гомеостатичний контроль у 

клітині; 2) є механізмом, за рахунок якого відбувається редукція відгалужених 

та розширених ділянок ендоплазматичної сітки; 3) може бути запобіжником 

апоптозу. 

 Одержані в результаті проведеного нами дослідження дані дозволяють 

погодитися з точкою зору про те, що процеси життєдіяльності клітини є 

результатом контрольоваго балансу синтеза (анаболізму) та руйнації 

(катаболізму) і здійснюються завдяки взаємодії її компонентів [174]. З‟ясовано, 

що системи клітинної деградації, залучаючись до циклу деструкція/репарація, 

реагують на руйнацію органічних речовин та/або органел поповненням резерву 

вільних амінокислот, що підтримують синтез протеїнів, навіть, за відсутності 

нутрієнів. Нездатність протеолітичних систем забезпечити остаточне 
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перетравлення деградованих субстратів або невдале використання 

деградованих складових клітин для її власних потреб призводить до ураження 

клітинного гомеостазу та порушень енергетичного балансу і сприяє акумуляції 

пошкоджених компонентів у вигляді певним чином структурованих 

накопичень, що підлягають генетичнокерованій атофагії [179; 467]. 

 У останні роки відбувається перегляд та постійна зміна точок зору на 

біологічну сутність автофагії, але, на сьогодні, визнається [185; 467], що 

автофагія: 1) забезпечує кількісний контроль вмісту компонентів; 2) є 

внутрішньоклітинним джерелом енергії; 3) забезпечує клітинне та тканинне 

ремоделювання, а також клітинний захист; 4) є генетично запрограмованим 

типом клітинної смерті. Здатність автофагії вилучати протеїни, ліпіди, 

нуклеїнові кислоти з певних структур певних компартаментів клітини та 

повертати ці конституентні (структуроутворюючі) елементи назад у цитозоль 

(відновлення одних структур за рахунок інших) є ідеальним механізмом 

внутрішньоклітинної репарації. 

 Нами в макрофагах тимуса відмічена автофагія, яка полягає у формуванні 

різних за розміром і вмістом автофагосом, їхньому злитті з фаголізосомами, 

автофаголізосомами та канальцями гранулярної ендоплазматичної сітки (в 

останньому випадку ендоплазматична сітка відіграє роль ефективного 

посередника внутрішньоклітинного поширення автофагії). Є всі підстави 

вважати, що життєспроможність кожного макрофага залежить саме від розмірів 

описаного вище «вакуольно-канальцевого комплексу». Загалом за певних 

зазначених умов автофагія (і, зокрема, ретикулофагія) має діяти як захисник 

більшості потенційно здатних до некрозу макрофагів від несприятливої дії на 

компоненти цитоплазматичного матриксу і на органели агресивних, 

незапрограмованих стимулів (цитотоксичні агенти). Якщо ретикулофагія не 

може завадити прогресивній деструкції і знівелювати непередбачену ситуацію, 

вона робить свій внесок у клітинну загибель макрофагів тимуса при опіковій 

хворобі. 
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 Ураховуючи усе зазначене вище варто наголосити, що макрофаги тимуса 

при опіковій хворобі гинуть за рахунок реалізації своєрідної (sui generis) 

послідовності морфологічних змін, яку можна визначити окремим типом 

клітинної смерті – ретикулонекрозом. Цей тип клітинної загибелі суттєво 

відрізняється від усіх інших, що зазначені в останньому переліку [229] 

Номенклатурного комітету з клітинної смерті. 

 Проведене нами ультраструктурне дослідження показало, що в тимусі 

щурів у нормі є чисельні висококератинізовані тільця Гассаля на різних етапах 

розвитку. За умов експериментальної опікової хвороби генез тілець Гассаля 

прискорюється. 

 Тільця Гассаля були вперше описані в тимусі в 1849 році [286] 

британським вченим Arthur Hill Hassall, прізвище якого у вітчизняній науковій 

літературі з невідомих причин позначають як «Гассаль». Із часів A. H. Hassall і 

дотепер тільця Гассаля визначають гетерогенними [433] та поліморфними [267] 

утворами, структура та функції яких є предметом дискусії [80; 130; 254; 287; 

379]. 

 При опіковій хворобі «ядро» тілець Гассаля утворене пучками змінених 

тонофіламентів, кератиновими фібрилами та клітинами (тимоцитами, 

макрофагами, епітеліоретикулоцитами, плазмоцитами) на ранніх стадіях 

апоптозної деградації та лізиса. Складається враження, що за умов розвитку 

опікової хвороби всі сценарії клітинної смерті в «ядрі» тілець Гассаля (апоптоз, 

зроговіння) неминуче закінчується некрозом. У цьому випадку тільця Гассаля 

сприяють сегрегації (об‟єднання клітин, що підлягають клітинній смерті), 

секвестрації (відділенню загиблих, у тому числі некротичних клітин, від решти 

клітин) і, кінець кінцем, ефективно запобігають негативному впливу клітин 

(автореативних?), що поступово гинуть на клітини мікрооточення. 

 Не виключено, що потрапляння продуктів розпаду «ядра» тілець Гассаля 

за межі тілець контролюється пошарово розміщеними кератинізованими 

епітеліоретикулоцитами. За цих умов тільце Гассаля має діяти як своєрідний 

паракриновий утвір, що може бути структурним підтвердженням його 
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регуляторної функції стосовно забезпечення негативної селекції тимоцитів 

[287]. 

 Одержані нами дані свідчать, що, незважаючи на характерний 

поліморфізм, тільця Гассаля мають доволі сталу структурну організацію, яка 

забезпечує їхню участь у компенсаторно-пристосувальних реакціях тимуса. У 

той же час стосовно загальної архітектоніки тілець Гассаля складається 

враження, що зафіксоване на препараті розташування клітин та позаклітинного 

компоненту (виключаючи клітинний детрит та кератинові фібрили) ніби 

віддзеркалює миттєвість ротаційного руху відповідного тільця.  

 У контексті зазначеного варто згадати дані [80] про те, що в культурі 

тканини (за умов активного формування тілець Гассаля при утворенні 

надлишку клітин в обмеженому просторі) тимічні тільця здійснюють ротаційні 

рухи та пульсують. Таким чином, тільця Гассаля (за своїми структурними 

особливостями) здатні виконувати функцію динамічного «депо» загиблих 

клітин тимуса, контролювати кількісний вміст «ядра», а також, можливо, 

регулювати кількісні та якісні параметри короткодистантних впливів 

біохімічних продуктів, що утворюються в результаті розпаду компонентів 

«ядра». 

 Доречно ще раз підкреслити, що в нормі некрозу і апонекрозу клітин 

тимуса поза межами тілець Гассаля нами не виявлено; у стадії компенсації (у 

тому числі за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% при 

опіковій хворобі) некроз і апонекроз клітин тимуса відбуваеться, головним 

чином, у тільцях Гассаля; у стадії декомпенсації з`являються множинні 

кластери апоптозу, апонекрозу, некрозу клітин поза межами тілець Гассаля. 

Збільшення розмірів та кількості зазначених кластерів за часом співпадає, або, 

можливо, призводить до руйнації тілець Гассаля. Вірогідне пояснення може 

бути і повністю зворотним – тенденція збільшення кількості та розмірів 

зазначених кластерів є результатом руйнації та знищення тілець Гассаля. 

Можливі також і інші варіанти пояснення феномену зникнення тілець Гассаля в 

стадії декомпенсації, але загальний негативний сенс цього феномена не 
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викликає сумнівів. Одержані нами данні свідчать, що тільця Гассаля є 

високоспеціалізованими структурами. Нами в мозковій речовині тимуса за умов 

розвитку опікової хвороби досліджені скупчення епітеліальних клітин з 

деструктивними апонекротичними змінами в ядрі та цитоплазмі, але свідчень 

на користь достатньо розповсюдженої в науковій літературі точки зору, що 

«скупчення епітеліальних тканин клітин з деструктивними змінами є 

проміжною стадією формування тимічних тілець» [380] нами не виявлено. 

Результати нашого дослідження вказують на те, що ці скупчення 

віддзеркалюють загальну схильність ушкоджених клітин тимуса до 

кластеризації та, іноді, є фрагментами залишок зруйнованих тілець Гассаля. 

 Найбільш загальним сучасним теоретичним уявленням про гомеостатичні 

та репараційні процеси в нормі та патології є твердження [157; 174; 191; 240], 

що для підтримання тканинного гомеостазу необхідно зберегти певний баланс 

між проліферацією клітин та їхнім апоптозом. Незважаючи на протилежну роль 

в організмі проліферації (збільшення числа клітин) та апоптозу (видалення 

частини клітин із популяції) ці два феномени мають деякі спільні регуляторні 

молекулярні механізми. Зокрема встановлено [191; 240], що білки р53, Rb, NF-

kB та E2F керують як процесами проліферації, так і процесами апоптозу. Тому 

порівняльний аналіз проліферації та апоптозу клітин може бути корисним для 

з‟ясування молекулярних та клітинних механізмів цих двох феноменів-

антагоністів. Цікавим також є факт [278], що глюкокортикоїдні гормони, які 

індукують апоптоз при термічній травмі, після їхнього зв‟язування зі 

специфічними рецепторами клітин-мішеней регулюють експресію генів, 

продукти яких відповідальні не лише за проліферацію, але й за апоптоз. 

За класичними уявленнями [15], весь період існування клітини від поділу 

до поділу або від поділу до смерті об‟єднують загальним терміном «клітинний 

цикл». Весь клітинний цикл поділяють на чотири фази (періоди): власне мітоз – 

М; пресинтетична – G1 (в іншій транскрипції «G1»); синтетична – S та 

постсинтетична – G2 (в іншій транскрипції «G2») фази. Літера G походить від 

англійського слова «gар» – проміжок, інтервал. У фазі G1 починається 
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підготовка клітини до синтезу ДНК; який відбувається в наступній S-фазі. 

Якщо в експерименті ініціювати пригнічення синтезу білка або РНК у G1-фазі, 

то перехід клітин у S-фазу блокується. У фазу G1 синтезуються ферменти, 

необхідні для утворення попередників ДНК, метаболізму РНК і білка. У 

синтетичні S-фазі (абревіатура S походить від англійського слова «synthesis») 

подвоюється кількість ДНК і, відповідно, число хромосом. S-фаза є вузловою у 

клітинному циклі. Тільки та кілтина, яка пройшла цю фазу, може вступити у 

мітоз. 

 Загальновизнано [318; 331], що у клітинному циклі існує кілька «пунктів 

контролю» («check points»), серед яких найбільш вивченими є: на межі G1/S 

фаз, в S фазі, на межі G2/М фаз та «пункт перевірки збирання мітотичного 

веретена» («spind leassembly check point») у мітозі. Вважається, що під час цих 

критичних етапів у житті клітини відбувається перевірка правильності 

реалізації генетичної програми з метою не допустити утворення аномальних 

клітин. Проходження клітини по циклу може бути призупинене в цих точках у 

відповідь на дію як внутрішньоклітинних так і позаклітинних чинників. Отже 

клітина має такі можливості: завершити мітоз, якщо з ДНК усе гаразд; 

зупинити клітинний цикл, щоб мати час на відновлення виявлених пошкоджень 

ДНК; стати на шлях апоптозу, якщо пошкодження ДНК надто значне, щоб 

можна було його відновити, або якщо клітина втратила здатність до репарації 

ДНК. 

 Встановлено [326], що білок р53 бере безпосередню участь у 

функціонуванні пунктів контролю клітинного циклу, наявність яких забезпечує 

точність виконання його подій. Білок р53 постійно синтезується клітинами, але 

дуже швидко розщеплюється (період піврозпаду – 20 хв.) і тому концентрація 

р53 у більшості нормальних клітин і тканин дуже низька. Коли в клітинах 

пошкоджується ДНК, то вміст білка р53 різко зростає й відбувається його 

олігомеризація (р53 активний лише в тетрамерній формі). 

Активація р53 у відповідь на найрізноманітніші порушення структури 

геному внаслідок розривів ниток ДНК, нестачі пулу нуклеотидів, руйнування 
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мікротрубочок, відсутності сегрегації хромосом у мітозі або її видозміненого 

завершення, що призводить до утворення мікроядер [195; 269], може 

здійснюватися шляхом стабільного збільшення концентрації цього білка (після 

інгібування його розщеплення) або його посттрансляційної модифікації 

(фосфорилювання, дефосфорилювання, ацетилування та ін.). 

 Таким чином, за допомогою білка р53 клітина, в якій вже відбулися або 

тільки можуть відбутися генетичні зміни, або гине в результаті індукції 

апоптозу, або зупиняється на певній стадії клітинного циклу [426]. Вибір між 

цими двома можливостями суттєво залежить від гістогенетичного типу клітин, 

ступеня активації р53, рівня функціональної активності сигнального шляху 

р21
WAF1

-Rb-E2F, відповідального за зупинку клітин в G1 фазі, й деяких інших 

чинників, тоді як конкретний пункт зупинки клітинного циклу визначається 

фазою циклу на момент підвищення рівня експресії р53 і природою активатора 

р53 [314; 412]. 

 Генетична нестабільність, яка найбільшою мірою характерна для 

трансформованих клітин, може бути зумовлена втратою здатності до 

відновлення пошкодженої ДНК або нестабільністю хромосом. Остання, як 

відомо, призводить до анеуплоїдії (появі клітин, в яких кількість хромосом в 

ядрах не є кратною гаплоїдній кількості хромосом). Порушення взаємодії між 

компонентами, які діють у пункті перевірки збирання мітотичного веретена, 

служать причиною нестабільності хромосом та розвитку мітотичної катастрофи 

[354; 476]. 

 До нестабільності геному призводить також порушення в системі генів 

[327; 406], які отримали назву генів-опікунів (caretakers). Продукти генів-

опікунів відповідальні виключно за підтримання генетичної стабільності. 

Зокрема, такі білки забезпечують упізнавання та видалення пошкодженої ДНК, 

посилення толерантності до пошкоджень геному, попередження «помилок» під 

час реплікації ДНК чи її репарації [358]. 
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 Саме спираючись на викладені вище базові теоретичні положення, ми 

провели порівняльне дослідження клітинного циклу та фрагментації ДНК 

клітин тимуса при опіковій хворобі методом проточної цитометрії. 

 Нами вперше проведене співставлення інтегральних показників 

клітинного циклу в тимусі з морфологічною картиною ушкодження клітин на 

фоні опікового ураження шкіри, і, зокрема, що стосується активації апоптозу та 

гальмування клітинного поділу яке полягає в зменшені числа клітинних подій у 

фазі G2 + M (р=0,03) та, особливо, підвищенні числа подій в інтервалі SUB-

G0G1 (р=0,004) через добу після опіку. Зафіксовані нами показники клітинного 

циклу в тимусі в тварин без опікового ушкодження вказують на сталу картину, 

що характеризується балансом між синтезом та апоптозом із невисокими 

показниками фази S (8,925±2,654), та інтервалу SUB-G0G1 (2,608±0,536), із 

високою кількістю клітин, що знаходяться в неактивному стані G0G1 

(70,32±4,66). 

K.G.Hobson, K.Cho, L.K.Adamson [206] пояснювали даний факт прямим 

негативним впливом медіаторів запалення (зокрема фактору некрозу пухлини) 

на клітинний поділ тимоцитів, що викликає порушення синтетичних 

внутрішньоклітинних процесів. Указані автори підтверджували зниження 

синтезу ДНК методом фіксації мітки Ki-67. На їхню думку саме це порушення 

диференціювання може бути ключовим щодо реалізації імунодепресивного 

впливу опікової хвороби на тимус. З іншого боку в даному дослідженні не 

розглядались показники апоптозу всіх функціонально різних клітин тимуса, що, 

на наш погляд, не дозволяє в повному об‟ємі й всебічно оцінити порушення 

клітинного циклу, хоча авторами припускається подібний вплив. 

Дисфункція апоптозу тимоцитів є досить важливим фактором, що може 

вплинути на клітинну популяцію, а його модуляція здатна виконати регулюючу 

або захисну функції при багатьох патологічних станах [362].  

Загалом, активація апоптозу при опіковому пошкодженні є достатньо 

вивченим явищем для багатьох органів і тканин, вона розглядається як 
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механізм регуляції гомеостазу, що на фоні опікової хвороби може бути суттєво 

порушеним і є елементом патологічного впливу. 

ТакK. G. Hobson et al. [206] встановили, що при опіку реєструються12,8 % 

клітин тимуса з ознаками апоптозу проти 6,4 % у групі контролю. У нашій 

групі спостереження кількість клітинних подій в інтервалі SUB-G0G1 склала 

11,90±4,46 після опіку шкіри, що суттєво перевищувало відповідний показник у 

тварин без опікового ураження (2,608±0,536). Різницю з іншими 

спостереженнями можна пояснити різними методиками оцінки апоптозу 

(гістологічними, імуногістохімічними, імунофенотипуванням), але варто 

зазначити, що за сучасними уявленнями дослідження інтервалу SUB-G0G1 

(фрагментаціїї ДНК) є найбільш надійним і загальноприйнятим методом оцінки 

апоптозу. 

Варто зазначити, що регуляція апоптозу тимоцитів на фоні опіку має свої 

особливості, які є предметом детального вивчення. Так, відомо [272], що саме 

кортикостероїди, а не FasL, відповідають за посилення активації каспази-3 в 

перший день опіку. Також важливу роль в активації апоптозу клітин тимуса 

приділяють ендотоксинам, що активують різноманітні цитокіни, такі, зокрема, 

як трансформуючий фактор росту – бета (TGF-бета), що реалізує свою 

активність при наявностіфакторів транскрипції Smad 2 и Smad 3, які 

опосередковують ефекти вищезгаданого цитокіну [206]. 

Наважливість модуляції апоптозу в тимусі при опіковій хворобі вказує  

суттєве зменшення клітин, які реєструються в інтервалі SUB-G0G1, на фоні 

застосування препарату HAES-LX-5% (7,588±1,156) та тенденція до зменшення 

цього показнику (8,458±1,178) при застосуванні лактопротеїну з сорбітолом. 

Можемо припустити, що застосування цих препаратів знижує активність 

цитокінів-прогеніторів апоптозу, що масово виділяються при опіковому 

пошкодженні клітин. Також важливим фактором антиапоптозної дії цих засобів 

вірогідно є зниження рівня глюкокортикоїдів, які, за сучасними даними, 

відіграють основну роль у регуляції апоптозу тимоцитів. Тобто ймовірний шлях 

протективної дії препарату HAES-LX-5% на клітини тимуса співпадає з 
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основними патогенетичними ланками ушкодження даного органу при опіках 

(які, головним чином, пов‟язані з надмірною активацією апоптозу). 

Зазначимо, що на сьогодні існує загальноприйнята думка – якщо клітина 

при патологічному процесі гине шляхом апоптозу, то терапевтична корекція 

цього процесу можлива, якщо клітина гине від некрозу – ні [377]. У 

комбустіології активно проводиться пошук терапевтичних засобів, які б 

регулювали патологічний запуск апоптозу при опіковій хворобі (олігопептиди, 

інгібітори протеаз, регулятори активності апоптоз регулюючих генів), і 

підкреслюється важливість подальшого вивчення морфологічних та 

біохімічних маркерів апоптозу [243]. Але в жодному дослідженні, 

присвяченому експериментальному вивченню препаратів та засобів, що 

впливають на імунітет і, зокрема, на тимус – Т-активін, вілон, трансплантація 

культивованих аллофібробластів [278] не проводилось цільове вивчення 

апоптозу на фоні застосованої терапії, хоча морфологічно описуються його 

ознаки. Нами вперше проведене динамічне спостереження за основними 

показниками клітинного циклу на фоні застосування коригуючих препаратів 

лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%.  

При дослідженні впливу даних препаратів на інші показники клітинного 

циклу в тимусі нами була виявлена певна специфічність. Через добу після опіку 

шкіри нами встановлено виражену тенденцію (р = 0,055) відмінностей у 

показниках фази G0G1 між групами опік + 0,9 % розчин NaCl та опік + 

лактопротеїн із сорбітолом, що може свідчити про спрямованість дії саме цього 

препарату на стимуляцію синтетичних процесів у клітинах тимуса. У меншому 

ступені така дія притаманна препарату HAES-LX-5%, на що вказує однакова 

позитивна динаміка показників індексу проліферації групи опік + 

лактопротеїну з сорбітолом(21,72±3,60; р<0,05) та групи опік + HAES-LX-5% 

(20,88±5,42; р<0,05), відносно цього ж показника в групі опік + 0,9 % розчин 

NaCl. Порівняння показників індексу проліферації на фоні опікового 

ушкодження та застосування коригуючої терапії проведено вперше. На нашу 

думку, цей показник може бути індикаторним свідченням дієвості 
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протекторного впливу при оцінці загальної ефективності застосованого 

лікування при опіковому ураженні. 

Через 3 доби після опіку в групі опік + 0,9 % розчин NaCl відбувається 

поступова нормалізація основних показників клітинного циклу в тимусі. Однак 

показник фази S (12,54±3,48) статистично значуще на 140 % більше, ніж 

аналогічний у групі без опікового ураження, що підтверджує наявність блоку 

синтезу ДНК. Отримані нами дані вказують на збереження пошкоджуючого 

впливу чинників опікової хвороби на тимус із порушенням клітинного циклу 

через 3 доби після опіку шкіри і застосування 0,9 % розчину NaCl. 

Варто зауважити, що наші дані узгоджуються з результатами інших 

дослідників [206] про підвищення показників фази S через 3 доби після опіку, у 

роботі яких вивчались показники клітинного циклу в тимусі щурів різних 

генетичних ліній та віку (7 та 13 тижнів). Ми використовували тварини, 

середній вік яких був значно більшим, що і може пояснити деякі розбіжності. 

Між тим відомо, що активність клітин тимуса прямо залежить від віку й для 

більш молодших особин характерна вища реактивність і кращі адаптаційні 

можливості даного органу та його клітин [271]. Усе вищесказане дозволяє 

зробити висновок про визначальну роль активності клітин тимуса у формуванні 

відповіді на опік, а також про важливість оцінки вікового фактору при 

прогнозуванні ураження тимуса за умов розвитку опікової хвороби.  

За даними проведеної ДНК-цитометрії, показник інтервалу SUB-G0G1 у 

клітинах тимуса, навіть, через 3 доби після опіку шкіри перевищував аналогічні 

в групі тварин без опіку в 4,6 раза, що свідчить про збереження та високу 

інтенсивність апоптозу клітин тимуса в цей час спостереження, не зважаючи на 

відновлення інших показників клітинного циклу. Відзначимо, що основна роль 

апоптозу в реалізації патологічного впливу опікової хвороби на тимус 

встановлена гістологічними методами та методом імунофенотипування [206; 

238; 447] і знайшла підтвердження в нашому дослідженні за допомогою 

найбільш точної на сьогодні методики проточної ДНК-цитометрії, яка 

вважається еталонною, щодо реєстрації апоптозу [146; 356]. 
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На фоні збереження знижених показників фази S у клітинах тимуса в 

групі опік + 0,9 % розчин NaCl у групі опік + лактопротеїн з сорбітоломта опік 

+ HAES-LX-5% відбулось підвищення рівня даного показнику, який не 

відрізнявся від показника групи тварин без опіку (р>0,05). Нами виявлено, що 

при застосуванні лактопротеїну з сорбітолом S-фаза суттєво відрізняється від 

аналогічного показника в групі опік + 0,9 %розчин NaCl (р< 0,05), що може 

вказувати на певну особливість реалізації позитивного впливу цього препарату 

в післяопіковий період на синтез ДНК в ядрах клітин тимуса. Підвищення рівня 

клітин у фазу S вказує на можливість швидкого відновлення кількості клітин та 

їхніх субпопуляцій і на потенційне відновлення функціонування органу. Відомо 

[86] ,що раннє відновлення кількості Т-лімфоцитів покращує прогноз при 

опіках, які складають, навіть, 50 % площі поверхні тіла, а також доведено, що 

саме Т-клітинний імунодефіцит є предиктором розвитку інфекційних 

ускладнень, що можуть обтяжувати подальший перебіг опікової хвороби. На 

даний час не існує даних про кореляцію між порушенням клітинного циклу в 

тимусі, ступенем його відновлення на фоні опікового ураження та ризиком 

розвитку інфекційних ускладнень. Однак була виявлена [86] позитивна  

кореляція між ступенем морфологічного відновлення, збільшенням маси 

тимуса та репарацією опікової поверхні шкіри. 

У групі тварин, де застосовувався препарат HAES-LX-5%, більш 

значними виявилися зміни показників SUB-G0G1 – кількість клітин у тимусі з 

фрагментованою ДНК була значно більшою, ніж у групі без опіку, але в 2 рази 

меншою за аналогічні показники групи з опіком на тлі корекції 0,9 % розчином 

NaCl (р <0,05). Це свідчило про здатність HAES-LX-5% захищати клітини 

тимуса від проапоптичного впливу опікового ураження. Для групи опік + 

лактопротеїн із сорбітолом динаміка показників інтервалу SUB-G0G1 мала таке 

саме спрямування, однак без статистично значущих відмінностей із 

показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl (р>0,05). Можемо припустити, що 

кожен із гіперомолярних розчинів (лактопротеїн із сорбітолом та HAES-LX-

5%) має специфічний вплив на фази клітинного циклу в тимусі. Так, для 
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лактопротеїну з сорбітолом більш характерною виявилася стимулююча дія на S 

фазу, а для HAES-LX-5%– гальмування патологічного апоптозу на фоні 

опікового ушкодження шкіри. 

Вартим обговорення є також встановлене нами практично повне 

відновлення через 7 діб після опіку шкіри, на фоні застосування 0,9 % розчину 

NaCl, показників інтервалу SUB-G0G1 відносно аналогіних показників групи 

без опіку (р>0,05). Можемо припустити, що суттєве зниження ендотоксикозу 

призводить до падіння рівня чинників стимуляції апоптозу клітин тимуса, що в 

подальшому має призвести до ліквідації Т-клітинного імунодефіциту. 

Загальновідомо, що при опіковій хворобі спостерігається картина опікового 

ураження тимуса і зниження його функціональних властивостей. Так, за 

клінічними даними [83] саме з 10-12-ї доби розвитку опікової хвороби наступає 

стадія септикотоксемії, коли на фоні посилення токсемії та імунодефіциту 

розвиваються септичні ускладнення, поліорганна недостатність, септичний 

шок. Є підстави вважати, що виявлені нами позитивні ознаки відновлення 

клітинного циклу в тимусі після опіку є суттєвими, але питання про те, чи є 

вони достатніми для компенсації і повного відновлення Т-клітинної ланки 

імунітету є відкритим. 

При застосуванні HAES-LX-5% та лактопротеїну з сорбітолом через 7 діб 

після опіку шкіри відносно основних показників клітинного циклу 

спостерігалася подібна картина до встановленої в групі опік + 0,9 % розчину 

NaCl: відбулося відновлення показників клітинного циклу (G0G1, G2 + M та S) 

до значень аналогічних показників групи без опіку. Поряд із цим, при аналізі 

відновлення інтервалу SUB-G0G1 у групі опік + HAES-LX-5% відзначене 

суттєве покращення цього показнику відносно групи опік + 0,9 % розчин NaCl 

(р<0,05), що свідчить про більш вагомий вплив даного препарату на апоптоз 

клітин тимуса. Зафіксований позитивний вплив препарату HAES-LX-5%через 3 

та через 7 діб спостереження після опікового ураження шкіри, свідчить про 

його антиапоптотичний ефект. 
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Результати наших досліджень показали, що через 14 діб після опікового 

ураження шкіри відбулася суттєва нормалізація показників клітинного циклу в 

тимусі в групі опік + 0,9 % розчин NaCl (G0G1, G2 + M та S-фаза, індекс 

проліферації та інтервал SUB-G0G1) відносно показників групи без опікового 

ушкодження. Подібна картина в цей же період на фоні опіку спостерігалась, за 

даними інших дослідників [86; 206], у вигляді поступового відновлення 

морфологічної картини щодо регенерації тимуса і показників Т-клітинного 

імунітету. У цей же період після опіку відбувається запально-регенаторна 

стадія змін раньової поверхні шкіри, що асоціюється із поступовим 

відновленням клітин тимуса за рахунок їхньої проліферації та підвищення 

швидкості рециркуляції Т-лімфоцитів.  

Таким чином, у результаті наших досліджень встановлено, що на фоні 

затосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% через 14 діб після 

опікового ураження шкіри відбувається відновлення показників клітинного 

циклу в тимусі, позитивна оцінка динаміки яких може бути прийнята з певними 

застереженнями. 

Як відомо [83], при опіковій хворобі саме на 10-12-у добу виникають 

репараційні порушення, що є наслідком дисбалансу між підвищеною потребою 

в організмі пластичних елементів та запасом енергетичних ресурсів, (цей 

дисбаланс посилюють токсичне пошкодження органів та систем). Є підстава 

вважати, щосаме через 14 діб після опіку шкіри є загроза виникнення 

найбільшого дисбалансу між потребами організму і надходженням поживних 

речовин, якщо на фоні зменшення токсичного впливу не спостерігається 

значного оновлення клітинної популяції у внутрішніх органах, що може 

призвести до зменшення загального антитоксичного ефекту лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5%.  

Опосередковано на користь нашого припущення свідчить подальша 

динаміка показників клітинного циклу в тимусі на фоні опіку. Через 21 та 30 

діб після опіку шкіри нами зареєстровані певні відмінності в показниках 

клітинного циклу після дії препаратів HAES-LX-5%. та лактопротеїну з 
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сорбітолом, які відрізнялись від аналогічних у групі опік + 0,9 % розчин NaCl. 

У групі опік + 0,9 % розчин NaCl у терміни через 21 та 30 діб спостереження 

основні показники клітинного циклу відповідали значенням аналогічних 

показників контрольної групи (без опіку). Відновлення клітинного циклу в 

тимусі відбулося в повному об‟ємі вже через 21 добу спостереження за рахунок 

зменшення показника інтервалу SUB-G0G1, який статистично значуще 

відрізнявся від цього ж показника зафіксованого через одну добу після опіку 

(р=0,04), та індексу проліферації (р=0,078), а показники фази S (р=0,058) і фази 

G0G1 (р=0,078), мали лише тенденцію до збільшення, у порівнянні з 

аналогічними показниками клітинного циклу, отриманими через 1 добу після 

опіку шкіри на фоні лікування 0,9 % розчином NaCl. 

Таким чином, застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% 

виявили певні особливості довготривалого впливу (навіть після закінчення 

введення препаратів). Зокрема вони полягали у встановленій тенденції через 21 

добу (р=0,0574) до збільшення клітин у фазі S у групі опік + HAES-LX-5%, та 

суттєвому зменшенні клітин у фазі G0G1 (р=0,0374) і індексу проліферації 

(р=0,0374) у цій же групі в порівнянні з показниками групи опік + 0,9 % розчин 

NaCl. Для групи опік + лактопротеїн із сорбітолом різниці показників із 

показниками групи опік + 0,9 % розчин NaCl не виявлено (р>0,05). Через 30 діб 

після опіку шкіри в групі опік + HAES-LX-5% було виявлено тенденцію до 

зменшення кількості клітин, які перебувають у фазі G0G1 (р=0,782) та в 

інтервалі SUB-G0G1 (р=0,782), що знову ж вказує на певні відмінності впливу 

двох досліджуваних препаратів. Можемо стверджувати про більш стійкий та 

тривалий позитивний вплив від застосування HAES-LX-5% на клітинний цикл 

у тимусі. Реалізація цього впливу має відтермінований ефект, який полягає в 

стимуляції синтетичних внутрішньоклітинних процесів та гальмуванні 

апоптозу. 

Підсумовуючи та аналізуючи отримані дані і порівнюючи їх із раніше 

відомими можемо відмітити особливості впливу опікового ушкодження на 

клітини тимуса, які полягають у суттєвому збільшенні кількості клітин в 
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інтервалі SUB-G0G1 у 4,6 раза, та, відповідно, суттєвому зменшенні клітин, які 

перебувають у фазі S (р=0,01), що свідчить про недостатнє відновлення 

популяції пошкоджених клітин і супроводжується зменшенням індексу 

проліферації - IP (р=0,04). 

Нами встановлено, що у всіх лікованих тварин через 7, 14, 21 та 30 діб 

після опіку шкіри показники клітинного циклу істотно не відрізнялися від 

аналогічних показників групи без опіку. Однак, відмічалися і певні особливості, 

які вказують на неповне відновлення клітинного циклу на фоні застосування 0,9 

% розчину NaCl – через 30 діб після опіку шкіри, коли виявилася відмінність 

показників з аналогічними показниками через 1 добу після опіку: фази G0G1 

(р=0,037), індексу проліферації ІР (р=0,037) та інтервалу SUB-G0G1(р=0,04).  

Для опікового ураження клітин тимуса є більш характерним ушкодження 

на рівні синтезу ДНК і посилення апоптозу (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка показників фази S та інтервалу SUB-G0G1 у клітинах тимуса 

на фоні опіку+ 0,9 % розчин NaCl. 

 

Можемо зробити висновок про позитивний антиапоптозний вплив 

застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% на клітинний цикл у 

тимусі, який більше виражений на фоні інфузії HAES-LX-5% ніж інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом (Рис. 4.2). Проявом дії препарату HAES-LX-5% на 
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клітини тимуса при опіковому ураження є суттєве зниження апоптозу із 

збереженням синтетичної функції клітин. Про це свідчить динаміка показників 

фази S та інтервалу SUB-G0G1 протягом 30 діб спостереження. При 

застосуванні лактопротеїну з сорбітоломбільш вираженим виявився ефект дії на 

фазу S, особливо через 1 добу після опікового ураження шкіри. 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка показників фази S та інтервалу SUB-G0G1 в клітинах тимуса 

на фоні опіку + лактопротеїн з сорбітолом (LP) та опіку + HAES-LX-5% 

(HAES). 

 

Отримані нами дані про особливості впливу опікової хвороби на 

клітинний цикл у тимусі дозволяють зробити висновок про наявність значного 

ушкодження кінетики клітинного циклу на фоні лікування 0,9 % розчином 

NaCl, яке поступово зникає протягом тривалого часу (7 діб). На відміну від 

цього застосування препаратів лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5% 

дозволяє суттєво (і своєчасно) покращити показники клітинного циклу в тимусі 

і зменшити негативний вплив опікового ушкодження. 

Варто порівняти одержані результати ДНК-цитометрії клітин тимуса з 

даними ДНК-цитометрії клітин інших органів, одержаних при використанні 

тотожної моделі експериментальної опікової хвороби [68; 111]. Виявлене при 
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цьому порівнянні співпадіння (і певна різниця) показників клітинного циклу та 

фрагментації ДНК свідчить: 1) про органну специфічність деструктивних та 

репаративних процесів; 2) про залучення, що найменше, частини внутрішніх 

органів до «systemic apoptotic response after termal burn» [278] за умов даної 

експериментальної опікової хвороби та при її інфузійній терапії. 

За даними ДНК-цитометрії [111], опікове пошкодження супроводжується 

ураженням клітинного циклу у вигляді збільшення кількості клітин печінки в 

інтервалі Sub-G1, що наростає через 3 доби і зберігається значно вищим від 

контролю через 7 діб експерименту. Застосування препаратів HAES-LX-5% і 

лактопротеїну з сорбітолом покращує показники клітинного циклу клітин 

печінки на фоні опікового ураження у вигляді стійкого зниження кількості 

клітин, які перебувають в інтервалі Sub-G1 та зменшення клітинного блоку 

проліферації S/G2M, що більш яскраво реалізується на фоні застосування 

препарату HAES-LX-5% через 3 і 7 діб експерименту. 

Під час визначення [68] особливостей клітинного циклу та фрагментації 

ДНК у клітинах легень встановлено, що у щурів, яким після термічної травми 

вводили 0,9 % розчин NaCl, через 14, 21 і 30 діб після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня 

спостерігаються ознаки індукції процесів апоптозу, порушень синтезу ДНК та 

збільшення проліферативної активності клітин легень. У результаті 

застосування інфузійних гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом 

та HAES-LX-5 % через 14 діб після опікового ушкодження шкіри реєструються 

ознаки покращення показників клітинного циклу в легенях, провідними 

проявами яких є суттєве зменшення показників фази S, ІP, інтервалу SUB-G0G1 

та величин BP (р<0,05). Через 30 діб після опіку у щурів на фоні введення 

розчинів лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5% всі показники 

клітинного циклу не мають відмінностей у порівнянні з аналогічними 

показниками групи тварин без опікового ураження шкіри, причому 

антиапоптозний вплив розчину HAES-LX-5% є найбільш вираженим.  

 Нами встановлений факт ушкодження канальців ендоплазматичної сітки 

та мітохондрій (що є стійкою і характерною органелопатологією клітин тимуса 
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при опіковій хворобі); зареєстрована їхня вибіркова автофагія (ретикулофагія, 

мітофагія); відмічений поділ та злиття мітохондрій (ушкоджених з 

ушкодженими; неушкоджених з ушкодженими). Зазначене варто розглядати як 

послідовний процес обмеження (а при зриві компенсації – збільшення) розмірів 

та ступеня ушкодження, а також як прояв репаративної відповіді на дію 

патогенних чинників. Однак багато складових цього загального 

патоморфологічного процесу до теперішнього часу є невиявленими і 

нез‟ясованими. 

 Одержані нами дані свідчать про поліморфізм змін мітохондрій клітин 

тимуса при опіковій хворобі, що одночасно вказує на їхню уразливість та 

стійкість щодо дії патогенних чинників. Нами з‟ясовано, що найбільш 

розповсюдженою реактивною зміною мітохондрій при опіковій хворобі є їхній 

набряк. Відомо [367; 400], що надходження води та цитозольних розчинів 

усередину мітохондрій є наслідком неспецифічної проникності мембран 

мітохондрій і пов‟язане з відкриванням пор перехідної проникності даних 

органел (mitochondrial permeability transitionpores – MPTP, мегаканалів). 

Відкривання МРТР призводить до набрякання та деенергізації клітин, 

пригнічення процесів окислювального фосфорилювання, швидкого виходу 

Са 
2+

 із мітохондрій тощо. 

 Вищезазначені процеси в разі їхньої високої інтенсивності можуть 

передувати загибелі клітини. За умов адаптаційного та репараційного процесів 

розвиток неспецифічної проникності мітохондрій, імовірно, забезпечує 

звільнення матриксу цих органел від деградованих зайвих продуктів 

метаболізму. На розвитку неспецифічної проникності мембран мітохондрій 

значною мірою базуються процеси позбавлення клітин від матеріалу самих 

зруйнованих мітохондрій та/або індукція апоптозу даних клітин [324]. 

 Останнім часом мітохондрії почали розглядати [81; 217;221; 256; 245] як 

дещо «значно більше ніж просто силову станцію клітини» («much more than just 

a power-house of the cell»). З‟ясовано, що мітохондрії відіграють провідну роль у 

регуляції шляхів клітинної смерті, що опосередковуються родиною протеїнів 
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Bcl – 2 [166; 215; 279; 351]. Кальцієві сигнали від канальців ендоплазматичної 

сітки [196; 256; 264] та/або цитозоля мітохондрій [270; 352; 353; 385] під час 

апоптозу є універсальною відповіддю на різноманітні впливи чинників 

клітинної смерті. 

 Встановлено, що поділ та злиття мітохондрій забезпечує їхню структурну 

та функціональну специфіку в нормі та патології, включаючи мітохондріальне 

ремоделювання при апоптозі [217; 221; 222; 284; 381; 399; 475]. Фрагментація 

мітохондрій, що відбувається при більшості різновидів клітинної смерті [215; 

217], призводить до активації механізму поділу мітохондрій разом з активацією 

або з пригніченням процеса їхнього злиття. Однак питання чи є ці процеси 

(поділ та злиття мітохондрій) прямо або опосередковано залежними від 

протеїнів родини Bcl-2 або мітохондріальних регулюючих протеїнів до цього 

часу залишається відкритим [246; 329; 399]. 

 У своєму огляді щодо механізмів ушкодження мітохондрій, 

оксидативного стресу та апоптозу H. Byir, V. E. Kagan [189] відмічають, що 

«there is nothing more practical than good theory». У той же час (разом із 

цитованими авторами) варто погодитися, що «гарної теорії» щодо 

різноманітних шляхів мітохондріальної клітинної смерті [270; 279] та її 

запобігання шляхом включення механізмів ділення та/або злиття мітохондрій 

[217; 218; 399] поки не існує. 

 За аналогією з мітохондрією в теперішній час гранулярну 

ендоплазматичну сітку розглядають [371; 397  значно ширше, ніж органелу, що 

забезпечує синтез білка (зокрема кажуть [465] про «endoplasmic reticulum gate 

way to apoptosis»). Отже станом на сьогодні [390] є усі підстави вважати, що 

мітохондрії займають центральне місце в механізмах апоптозу. Очевидно, 

першочергову роль тут відіграють білки родини Bcl – 2, серед яких є такі, що 

перешкоджають апоптозу, й такі, що індукують його [174; 215; 407]. Білки цієї 

родини разом із деякими іншими клітинними білками беруть участь в утворенні 

мітохондріальних пор, через які може відбуватися «витікання» з мітохондрій 

деяких іонів, молекул і цитохрому С. Оскільки цитохром С сприяє активації 
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каспази-9 у цитозолі, мітохондріальний етап можна вважати одним із 

найперших у каскаді внутрішньоклітинних апоптозних подій. 

 Розкриття механізмів мітохондріального контролю за апоптозом 

дозволило підійти до з‟ясування шляхів еволюційного походження цього 

біологічного явища [216]. Зараз прийнято вважати, що еволюційно мітохондрії 

виникли з бактерій, які зазнали ендоцитозу предками евкаріотичних клітин і 

перейшли на шлях ендосимбіотичного існування. У процесі еволюції більшість 

генів цих стародавніх бактерій перемістилася до ядерного геному клітини-

хазяїна. Проте обмеження, які могли виникнути під час імпорту гідрофільних 

білків у мітохондрії, очевидно, сприяли збереженню напівавтономного геному 

мітохондрій у клітині-хазяїні. 

 Запропоновано гіпотезу [328], яка пояснює виникнення спеціальних 

механізмів, необхідних для підтримання симбіотичних взаємовідносин між 

бактерійним предком мітохондрій і попередником евкаріотичної клітини-

хазяїна. Вони могли стати основою для функціонування механізмів регуляції 

виживання клітин. Відповідно до цієї гіпотези існують спеціальні білки, які 

локалізовані в зоні контакту ендосимбіотичної клітини з клітиною-хазяїном і 

які сприяють збереженню життєздатності клітини-хазяїна. Показано, що 

структура всіх мітохондріальних білків, задіяних під час апоптозу, кодується 

ядерним геномом, оскільки ці білки можна виявити в мітохондріях клітин, 

позбавлених мітохондріальної ДНК [328]. 

 Однією з найбільш ранніх апоптотичних подій, в яких задіяні мітохондрії, 

вважається зниження рівня електрохімічного потенціалу мітохондральної 

мембрани та підвищення рівня продукції активних сполук кисню, що ведуть до 

пошкодження клітинних білків та нуклеїнових кислот [353; 440]. Зниження 

рівня мембранного потенціалу відбувається ще до розщеплення ДНК на 

олігонуклеосомні фрагменти. Як наслідок, порушується процесинг 

мітохондріальних білків, що синтезуються в цитоплазмі, а також відбувається 

зупинка внутрішньомітохондріальної трансляції та розмежування процесів 

окисного фосфорилювання [201; 394]. 
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 Отже незалежно від природи чинника, який індукує апоптоз (дія 

глюкокортикоїдів, гамма- чи ультрафіолетового випромінювання та 

цитотоксичних хімічних чинників), різке зниження рівня мембранного 

потенціалу мітохондрій можна вважати універсальною ранньою подією, 

характерною для апоптозу. Очевидно, саме зниження мембранного потенціалу, 

а не більш пізнє за часом розщеплення ДНК, є тією подією, після якої клітина 

незворотно стає на шлях апоптозу [199; 390; 435]. 

 Важливо підкреслити, що виявлені при застосованій нами 

експериментальній опіковій хворобі патоморфологічні зміни в тимусі 

супроводжуються структурними змінами, що описані О. І. Ковальчуком [53; 54; 

55] в аденогіпофізі та І. В. Дзевульською [32] у надниркових залозах. Ці зміни 

загалом віддзеркалюють дисбаланс у нейроендокриноімунній системі при 

опіковій хворобі [24] і відповідають сутності перебігу інтоксикаційного стресу 

[45; 58; 84]. 

 Загальновизнано [70; 119], що транзиторна захисно-пристосувальна 

реакція у відповідь на дію будь-якого патогенетичного чинника передбачає 

мобілізацію сукупності регуляторних і контррегуляторних механізмів, що 

повертають організм у вихідний (початковий) стан. Тривала напруга механізмів 

оптимальної адаптації організму до несприятливих умов перетворює стресорну 

реакцію на стереотипний патогенетичний компонент захворювання [84]. Таким 

чином стрес, який починається як універсальна адаптаційна реакція 

(орієнтована, головним чином, на збереження та поновлення ліпідного бішару 

мембран клітин) у випадку довготривалого підвищення рівня катехоламінів і 

глікопротеїдів прямо або опосередковано [31; 38] стимулює експресію низки 

цитокінів та інших гуморальних факторів, порушує баланс про- і 

антиоксидантних систем (обумовлюючи несприятливу для клітин перокисну 

модифікацію ліпопротеїдних комплексів цитоплазми та цитомембран). 

 Перокисна деградація білково-ліпідних комплексів (як патогенетично 

важливе ускладнення стресу, що реалізується на рівні мембранних структур 

клітини) залежить не тільки від інтенсивності оксидативних процесів, але і від 
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стану антиоксидантного захисту клітин, дисбаланс яких складає основу 

оксидативного стресу [38; 70; 168]. У свою чергу ефективність 

антиоксидантного захисту клітин визначається здатністю їхніх захисних систем 

координувати умови утворення активних форм кисню та інших вільних 

радикалів у цитомембранах і обмежувати доступність поліенових ацилів 

мембранних фосфоліпідів до оксидорадикальних інтермедіаторів і каталізаторів 

перокисного окислення. 

 Встановлено [170; 209], що при пролонгуванні токсемії ендотеліотропний 

ефект оксидативного стресу значно підсилюється внаслідок одночасного стрес-

індукованого впливу таких антагоністів, як гістамін, гепарин, ангіотензин, 

ендотелін, тромбін, цитокіни, тромбоцитарні фактори, які діють на рецептори 

різних типів. Проявом дії катехоламінів є порушення адгезивних властивостей 

ендотелію (які часто супроводжуються зупинкою крові в капілярах, венулах), 

прилипання до внутрішньої поверхні стінок обмінних мікросудин клітин крові, 

а в наступному - їхня еміграція через судинну стінку з утворенням крапкових 

крововиливів [209]. У разі дії гістаміну, продуцентом якого є мастоцити [344], 

формуються типові локуси дефектів моношару ендотеліоцитів у вигляді 

«histamineleaks» [209] – ділянок розходження суміжних ендотеліоцитів. 

 Можливим механізмом утворення і довготривалої персистенції «leaks» 

при дії гістаміну за умов розвитку оксидативного стресу [168] є обмеження 

коригуючих можливостей цГМФ-залежного контррегулярного апарату клітини, 

що контролює функції її цитоскелету. У результаті, надлишкова активація 

волокон натягування цитоскелету з деформацією периферійних відділів 

ендотеліоцитів призводить до дилатації міжклітинних щілин, викликаючи 

порушення селективності гематотимусного барьєру та структурно-

функціональної консолідації ендотеліального моношару. Дезінтеграція 

міжклітинних контактів та/чи обмеження їхніх комунікативних функцій, які 

реалізуються за рахунок прямого міжендотеліального обміну молекулами 

різного типу [168], індивідуалізують реакції окремих клітин ендотеліального 

моношару і сприяють як появі некротичних змін, так і розвитку особливого 
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різновиду апоптозу, а саме – анойкісу [229]. Індивідуалізація адаптивних 

реакцій ендотеліоцитів легко виявляється при ультраструктурному дослідженні 

судин гемомікроциркуляторного русла тимуса при опіковій хворобі за такими 

ознаками як різна ступінь гідратації цитоплазматичного матриксу, збільшення 

об‟єму клітини або її потоншення з підвищенням електронної щільності 

цитоплазми, різна ступінь деформації клітинної поверхні, явища 

мікроклазматозу, гіпертрофія та гіперплазія органел, їхні альтеративні зміни, 

структуралізація або пошкодження цитоскелету, активність везикулярного 

транспорту та лізосомального апарату клітин. 

 Відомо, що реалізація ендотеліотропних властивостей катехоламінів за 

рахунок складного багтофакторного механізму здійснюється при 

оксидативному стресі [31; 38] за участю структурно-функціональних ланок 

забезпечення життєдіяльності клітин з залученням регуляторних і метаболічних 

процесів на всіх рівнях організації. У системі «кров-судинна стінка» [84] 

адаптаційна і патологічна перебудова визначається взаємодією стрес-

індукованих змін гуморального та білково-ліпідного гомеостазу, що провокує у 

відповідь реакції плазми, клітин крові та судинного ендотелію. Нами з‟ясовано, 

що наслідком неселективного підвищення проникності судинної стінки при 

опіковій хворобі є субендотеліальний набряк з відшаруванням ендотеліального 

моношару, деструкцією базальної мембрани і, загалом, дезорганізацією 

фібрилярної інфраструктури міжклітинної речовини субендотеліальної зони, 

накопичення тут грубодисперсного матеріалу (можливим джерелом якого є 

білки плазми та продукти спотвореного метаболізму, що асоціюються між 

собою, преципітують, викликаючи відповідні реологічні зміни в судинному 

просвіті – зменшення суспензійної стабільності клітин крові, підвищення 

в‟язкості крові, агрегацію еритроцитів, сладжування крові). 

 Результати проведеного дослідження дозволяють зробити узагальнення 

про те, що загальним проявом патоморфологічних змін у тимусі при опіковій 

хворобі є альтерація функціонально різних клітин органа та стінок судин 

гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного паравазального та 
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міжклітинного набряку. Суттєвим чинником розвитку набряку в тимусі при 

опіковій хворобі є утворення наскрізних трансмуральних дефектів у стінці 

кровоносних судин («leaks» або «протікань») і відповідних 

внутрішньоорганних міжклітинних розширень («проникнень»), маркером яких 

є електроннощільний лактопротеїн із сорбітолом. 

 Паравазальний характер розташування зазначеного електроннощільного 

матеріалу свідчить, що його поява пов‟зана з специфікою транспорту 

лактопротеїну з сорбітолом після опікової травми через «протікання» судинної 

стінки, які вони чітко декорують. За рахунок цього контури міжендотеліальних 

щілин виглядають ніби намальованими чорною фарбою. Не виключено, що 

деякі складові лактопротеїну з сорбітолом (які на електронограмах мають 

низьку щільність), транспортуються через систему мікропіноцитозних 

пухирців, але беззаперечних структурних свідоцтв на користь цього нами не 

виявлено. 

 Складові лактопротеїну з сорбітолом, що потрапили у судинну стінку та 

розповсюдилися через «проникнення» паравазально, чвстково підлягають 

фагоцитозу з боку макрофагів, а частково модифікуються за рахунок 

синтезуючої діяльності прилеглих епітеліоретикулоцитів. Про останнє свідчать 

ознаки активації органел синтетичного апарату паравазальних 

епітеліоретикулоцитів (більшою мірою розширення розгалужених канальців 

гранулярної ендоплазматичної сітки та їхнє заповнення пилоподібним вмістом 

середньої електронної щільності). Результатом співдружньої діяльності 

ендотеліоцитів, макрофагів та епітеліоретикулоцитів є формування 

специфічних мембраноподібних структур у тимусі щурів тільки і винятково VI 

експериментальної групи. Ці специфічні мембраноподібні структури 

складаються з паралельних пучків фібрил, розміщених у щільному аморфному 

матриксі. 

 За рахунок міжклітинного просякнення компонентів лактопротеїну з 

сорбітолом і утворення мембраноподібних структур судинна стінка деяких 

кровоносних капілярів стає багатошаровою. З огляду на те, що до стінки 
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кровоносних капілярів тимуса в нормі прилягають навколосудинні 

епітеліоретикулоцити, можна вважати, що саме вони (разом з ендотеліоцитами 

та перицитами) перетворюються на інтрамуральний клітинний компонент 

колової мембраноподібної структури. За цих обставин бар‟єрна функція 

судинної стінки зростає, що заважає проникненню в орган цитотоксичних 

чинників, а також запобігає розвитку набряків і крововиливів. Одночасно слід 

визнати, що для цих судин функція трансендотеліального газообміну та 

транспорту речовин стає значно утрудненою. Однак вона залишається, про що 

свідчить структурна збереженість компонентів судинної стінки, навіть, у 

плазматичних кровоносних капілярах зі замкненим судинним просвітом, який 

виглядає як тонка щілина. Не виключено, що в подібних кровоносних капілярах 

опорна (каркасна) функція переважає транспортну. Зважаючи на практичну 

відсутність просвіту та можливу ригідність (негнучкість) багатошарової стінки 

(яка не може забезпечити розширення судинного просвіту), можна припустити, 

що ці судини (як шляхи коаксіального транспорту та трансмуральної міграції 

тимоцитів) виключаться з кола шляхів рециркуляції тимоцитів. 

 Специфічні мембраноподібні структури в тимусі не є тимчасовоми 

реактивними утворами в тимусі, що зникають через деякий час після інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом (остання здійснюється лише упродовж 7 діб). 

Окремі описані специфічні мембраноподібні структури об‟єднуються і 

відокремлюють групи (кластери) клітин, сприяють їхній ізоляції від решти 

клітин тимуса та, можливо, забезпечують їхній захист від шкідливих впливів 

цитотоксичних чинників. Тимоцити, що об‟єднані в кластери (по 3-12 клітин), 

характеризуються збереженістю структур цитоплазми та ядра. 

 Через 21 та 30 діб експерименту специфічні мембраноподібні структури в 

судинній стінці, у кірковій та мозковій речовині часточок тимуса утворюють 

розгалужений мембраноподібний комплекс, у комірках якого локалізовані 

клітини тимуса, що мають типові ознаки морфологічної норми. 

 Частина відгалужень мембраноподібного комплексу в цей період 

оточується підковоподібно або колоподібно цитоплазмою окремих 
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епітеліоретикулоцитів, що, іноді, нагадує картину внутрішньоклітинного 

розташування овальних, полігональних і пластинчастих за формою 

поперечного перерізу відгалужень. Складається враження, що деякі фрагменти 

дрібних відгалужень мембраноподібного комплексу, дійсно, розташовані 

безпосередньо в цитоплазмі, що супроводжується підвищенням синтезуючої 

активності відповідного епітеліоретикулоцита, але не супроводжується появою 

лізосом. У цьому випадку вміст канальців гранулярної ендоплазматичної сітки 

частково відкривається в зону локалізації відгалуження, що надає останньому 

вигляд плями з глибокими зубчастими інвагінаціями. 

 Підсумовуючи, одержані дані можна заключити, що ангіопротекторний 

та цитопротекторний вплив лактопротеїну з сорбітолом на структуру тимуса 

при опіковій травмі є довготривалим, але парадоксальним. Парадокс дії 

лактпротеїну з сорбітолом полягає в тому, що клітини тимуса в комірках 

мембраноподібного комплексу упродовж усього терміну після опікової травми 

залишаються структурно збереженими, у той час, коли цитоархітектоніка 

тимуса стає істотно іншою. 

 Між тим, саме впорядковане розташування клітин (цитоархітектоніка) за 

усталеною точкою зору [80; 237; 276; 379; 380] забезпечує можливість 

необхідного для функціонування кожної клітини тимуса молекулярного 

комунікаційного діалогу. Загальновідомо, що епітеліоретикулоцити виконують 

функцію «епітеліального каркасу» (кіркова та мозкова клітинні сітки) і є 

джерелом сигналів для тимоцитів, що реалізується за рахунок прямих 

клітинних контактів. У тимусі тварин з опіком, яким була здійснена інфузія 

лактопротеїну з сорбітолом, функції каркасу частково виконує новоутворений 

мембраноподібний комплекс, який порушує старі і одночасно створює нові 

просторові відповідності секреції власне тимічних гормонів та короткорангових 

петидних месенджерів до місць реалізації їхньої дії. Взаємодія тимоцитів із 

клітинами мікрооточення слугує важливим чинником процесів позитивної та 

негативної селекції, які за умов формування «нового каркасу» (останній можна 

умовно назвати «сполучнотканинним») мають бути істотно зміненими. 
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 Частина «нового сполучнотканинного каркасу», як свідчать одержані 

дані, підлягає руйнації та ремоделюванню за рахунок фагоцитарної активності 

макрофагів; частина залишається незмінною; ще одна «вмонтовується» у 

«епітеліальний каркас» тимуса (в якому відгалуження мембраноподібного 

комплексу повністю або частково, підковоподібно або колоподібно оточується 

цитоплазмою відповідного епітеліоретикулоцита). Зрозуміло, що в останньому 

випадку «новий сполучнотканинний каркас» (крім захисної, опорної, 

розділяючої та розподіляючої функції) виконує функцію підлеглого матриксу 

для епітеліоретикулоцитів (які повинні налагодити порушені міжклітинні 

молекулярні взяємодії). 

Із наукової літератури відомо, що будучи одночасно органом імунної та 

ендокринної систем, тимус є важливим джерелом різних гормонів і плацдармом 

для їхньої дії [75]. У тимусі містяться клітини-мішені багатьох відомих 

гормонів, які в ньому й продукуються, причому не тільки для «внутрішнього 

вжитку», але і «на експорт».  

Епітеліоретикулоцити здатні секретувати такі гормони, як АКТГ, 

ендорфіни, енкефаліни, тиреотропін, пролактин, гонадотропіни, інсулін, 

гастрин, серотонін, мелатонін, гістамін та ін. [47; 75; 80]. Ця обставина 

дозволяє розглядати тимус не тільки як імунний, але й як важливий 

нейроендокринний орган [75]. Саме цим гормонам та іншим нейропептидам 

відводиться велика роль у гомеостатичній функції тимуса. Пептидні гормони 

можна розглядати, як модулятори функціонування Т-лімфоцитів і епітеліальних 

клітин, які здійснюють свій регуляторний вплив на індуктор диференціювання 

тимоцита, що дає підставу припустити наявність суворого гормонального 

контролю всіх основних подій, які відбуваються в тимусі.  

Добре вивчена здатність глюкокортикоїдів викликати апоптоз тимоцитів 

[272]. Сама концепція апоптозу була сформульована на основі вивчення 

загибелі тимоцитів, спричиненої глюкокортикоїдами [316]. Проте 

глюкокортикоїди індукують апоптоз тимоцитів у концентраціях порядку 350-

950 нг/мл [386], які утворюються при стресі, або при більш високих 
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фармакологічних концентраціях, що створюються при екзогенному введенні 

препаратів глюкокортикоїдів із лікувальною метою. При цьому виявляється 

різна чутливість тимоцитів до апоптотичній дії глюкокортикоїдів. У найбільшій 

ступені гинуть кортикальні СD4
+
 СD

+
 -клітини, особливо клітини, які ще не 

пройшли позитивну селекцію (СDЗ
+
 СD69

+
). Більш юні СD4

-
 СD8

-
 і більш зрілі 

СD4
-
 СD8

+
 - і CD4

+
 CD

-
 -клітини значно більш стійкі до дії глюкокортикоїдів 

[181; 436]; вони більшою мірою зберігаються в тимусі в умовах дії високих доз 

глюкокортикоїдів. Дигідроепіандростерон, ВІП, мелатонін, пролактин і СТГ 

пригнічують апоптоз, викликаний глюкокортикоїдами. 

Для розуміння ролі глюкокортикоїдів у розвитку тимоцитів і 

функціонуванні тимуса важливими є відомості про дію, на тимоцити 

глюкокортикоїдів в тих концентраціях, які існують у тимусі за фізіологічних 

умов (менше 300 нг/мл). Вивчення ефектів таких доз глюкокортикоїдів 

дозволило виявити факт, який на перший погляд, виглядає парадоксально: малі 

дози глюкокортикоїдів пригнічують індукований апоптоз тимоцитів через 

зниження продуції Fas-рецептора[386].  

Предметом дискусії залишається також вплив на імунну систему тварин з 

опіковою травмою ендогенних глюкокортикоїдів, який до недавнього часу 

розглядався як проапоптичний і по суті негативний [272]. Дослідження 

останніх років свідчать про те, що тимоцити в тварин з опіковою травмою 

втрачають чутливість до дії глюкокортикоїдів [238; 436], а глюкокортикоїди 

[203; 249; 266] захищають організм від важких імунних дисфункцій за рахунок 

регуляторного впливу ІЛ – 6 (інтерлейкіну – 6) ІЛ – 2 (інтерлейкіну – 2), 

гальмування утворення прозапальних медіаторів та підвищення активності Р – 

38 МАРК (Р – 38 mitogen-activated protein kinase). 

Резистентність тимоцитів до дії глюкокортикоїдівпри опіковій травмі може 

бути складовою синдрому критичної хворобо-залежної кортикостероїдної 

недостатності [338]. Дефіниція цього синдрома, відомого як CIRCI (critical 

illness-related corticosteroid insufficiency), пояснює, чому великі дози 

кортикостероїдів призводять до розвитку численних ускладнень, а малі дози 
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кортикостероїдів (що застосовуються упродовж тривалого часу лікування) є 

ефективними та патогенетично скерованими [266; 338]. 

Таким чином, у теперішній час з‟ясовано [238; 436], що залежності від 

концентрації глюкокортикоїдів послаблюють або підсилюють апоптоз 

тимоцитів, що дозволяє їм брати участь як у захисті тимоцитов при здійсненні 

процесів селекції, так і в індукції їхньої загибелі при стресорній ситуації.Обсяг 

відомостей про вплив глюкокортикоїдів на мікрооточення тимуса, зокрема на 

епітеліоретикулоцити, значно скромніший. Показано, що глюкокортикоїди 

пригнічують проліферацію епітеліоретикулоцитів, послаблюють секрецію ними 

пептидних факторів і цитокінів (у тому числі індукованого ІЛ-1). У культурах 

епітеліоретикулоцитів і в тимусі in vivo глюкокортикоїди підсилюють 

утворення молекул позаклітинного матриксу, сприяють потовщенню фібрил, 

які містять ці молекули, завдяки підвищенню рівня сАМР, сприяють 

встановленню щілинних контактів між епітеліоретикулоцитами [31]. 

Окрім описаних гормонів, епітеліоретикулоцити і тимоцити продукують 

сигнальні молекули, з яких основними є цитокіни, що відіграють важливу роль 

у диференціюванні і проліферації тимоцитів. Серед цитокінів найбільш 

важливим для розвитку тимоцитів є ІЛ-7, ефекти інших цитокінів у тимусі 

взаємозамінюючі. Цитокіни та інші пептиди являють собою принципово іншу 

групу регуляторних молекул, ніж класичні гормони [428]. Головна розбіжність 

між ними є в тому, що цитокіни та інші молекули являють собою фактори 

короткодистантної дії, тоді як гормони – це далекодіючі агенти. У циркуляції 

гормони присутні в концентраціях, достатніх для здійснення їхньої дії, тоді як 

накопичення цитокінів у крові в концентрації, необхідній для реалізації їхніх 

ефектів, спостерігається тільки при патології і є причиною ряду захворювань 

[428].  

Практично всі клітини тимуса можуть продукувати цитокіни, при чому в 

цьому органі частіше, ніж у периферійному відділі імунної системи, гени 

цитокінів експресуються конститутивно або під дією простих міжклітинних 
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контактів[161; 162], які є суттєво модифікованими за умов утворення в 

інтерстиції описаного нами вище «нового сполучнотканинного каркасу». 

Клітини сполучнотканинної строми тимуса є джерелом цитокінів, що 

обумовлюють виживання, та забезпечують ранні етапи диференційовки Т-

лімфоцитів – фактора стовбурових клітин (ФСК) та ІЛ-7 [161; 162]. 

Існує певна просторова відповідність секреції цитокінів до місць реалізації 

їхньої дії [162]. Так, продукція ІЛ-7 максимальне в субкапсульній зоні тимуса, 

де знаходяться його основні клітини-мішені; хемокіни утворюються в тих 

ділянках тимуса, де відбувається міграція клітин, які мають рецептори.  

Цитокіни, що декретуються в тимусі, впливають на продукцію один 

одного подібно до того, як це відбувається на периферії імунної системи[200]. 

Однак ця взаємодія мало залежить від цитокінової сітки, яка існує поза 

тимусом, що дозволяє говорити про існування малої цитокінової сітки тимуса, в 

якій задіяні цитокіни тимуса незалежно від природи їхніх клітин-

продуцентів[428]. 

Переміщення тимоцитів у середині тимуса, а також їхня міграція в тимус і 

з нього відбувається за умов дії хемокінів [47; 200; 220]. До цього часу 

недостатньо вивчені фактори, що забезпечують надходження клітин-

попередників у тимус. Вважають, що певну роль у цьому відіграє SDF-1, який 

розпізнається рецептором CXCR4, а в ембріональному періоді – також ТЕСК, 

що розпізнається CCR9[220]. Остання пара молекул більшою мірою відповідає 

за переміщення тимоцитів із субкапсульної зони в більш глибокі шари кори. 

Подальший рух зрілих клітин у кортикомедулярну і медулярну зони 

забезпечується взаємодією MDC/TARC – CCR4, IP-10/MIG/ITAC – CXCR3, 

еотаксин- CCR3. Нарешті припускають, що за еміграцію з тимуса зрілих клітин 

відповідає взаємодія SLC/ELX – CCR7, а також послабленя продукції CXCR4 i 

CCR9, що утримують тимоцити в тимусі, у зоні впливу SDF-1 i TECK. Окрім 

визначення направлення міграції тимоцитів, хемокіни виконують ще й інші 

функції; деякі з них можуть активувати тимоцити і впливають на їхній апоптоз, 

в зв‟язку з чим їм відводять важливу роль в селекції тимоцитів.  
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Таким чином, продукція й дія короткорангових пептидних месенджерів у 

тимусі підпорядковуються головним закономірностям функціонування 

цитокінової сітки в організмі [428]. Цитокіни та інші короткорангові пептидні 

месенджери тимуса обслуговують у значно більшій мірі конститутивні, ніж 

індуковані, процеси: їхня головна роль полягає в забезпеченні розвитку Т-

клітин, а не запалення й імунної відповіді, як це має місце на периферії.  

Логічно припустити, що застосування інфузії лактопротеїну з сорбітолом 

призводить до індукованого терапевтичного патоморфозу опікової хвороби 

(сукупності суттєвих і стійких змін характеру захворювання під впливом 

терапевтичного лікування). Зазначений патоморфоз є дуже своєрідним з огляду 

на те, що значна частина клітин тимуса є структурно збереженою, а показники 

летальності відносно контролю є суттєво зменшеними. У той же час «нова 

цитоархітектоніка» тимуса є мінливою, багатоваріантною, і навіть, випадковою, 

але все ж таки передбаченою і впорядкованою, тому що ступінь 

розповсюдження (обмежене чи широке розпосюдження) та характер розподілу 

складових лактопротеїну з сорбітолом визначається характером розташування 

та ступенем розповсюдження зон «протікання» та «проникнення». 

Якщо розглядати описані структурні зміни тимуса при опіковій хворобі за 

умов дії застосованих гіперосмолярних розчинів у рамках концепції 

довготривалої адаптації [70], то слід визнати наявність її двох чітко окреслених 

фаз: 1) функціональної адаптації (1-3-я доба експерименту), під час якої 

відбувається тільки протекція, деструкція та репарація клітин; 2) трофо-

пластичної адаптації (7-30-а доба експерименту), під час якої відбувається 

формування «нового сполучнотканинного каркасу» та «нової 

цитоархітектоніки» тимуса.  

 Узагальнюючи можна сказати, що терапевтична дія застосованих 

гіперосмолярних розчинів в умовах появи зон «протікання» та «проникнення» у 

тимусі при опіковій хворобі не обмежується ефектами (дезінтоксикаційним, 

реологічним, протишоковим) їхнього власне інфузійного впливу, але й 

проявляється їхніми цитопротекторним та ангіопротекторним ефектами, що 
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обумовлені можливостями залученнями компонентів розчинів для 

репаративних (а широкому сенсі – пластичних) потреб органу. Особливістю 

лактопротеїну з сорбітолом є те, що він, завдяки своїй електронній щільності 

маркує зони «протікання» та «проникнення» у тимусі, в яких компоненти 

розчину доволі швидко підлягають активній переробці та/або модифікації за 

рахунок синтезуючої активності клітин судинної стінки і 

епітеліоретикулоцитів, а також за рахунок фагоцитарної активності макрофагів. 

Властивості розчину HAES-LX-5% як маркера зон «протікання» та 

«проникнення» у тимусі не є достатньо виразними, але показники летальності і 

результати проведеного морфологічного аналізу свідчать, що він, як цито- і 

ангіопротектор, діє ефективно і гармонійно, і викликає лише помірні зміни 

цитоархітектоніки тимуса. 

 Повертаючись до питання про мебранопластичну дію розчину 

лактопротеїну з сорбітоломпри опіковій хворобі, слід наголосити, що за умов 

норми (у тварин ІV групи без опікової травми) вона нами не зареєстрована. 

Більш того, у тварин без опікової травми, які одержували гіперосмолярні 

розчини (ІІІ та ІV еспериментальні групи), виявлена за допомогою електронної 

мікроскопії структура розчину лактопротеїну з сорбітолом у просвіті судин 

тимуса (головним чином артеріол) є практично тотожньою до такої розчину 

HAES-LX-5%. У зазначених випадках розчини в судинному просвіті мають 

вигляд дрібногранулярного пилоподібного матеріалу середньої електронної 

щільності. У такому разі варто припустити, що розчин лактопротеїну з 

сорбітолом у просвіті кровоносних судин тимуса за умов опікової травми та за 

умов норми має різні фізико-хімічні властивості. Зрозуміло, що метаболізм 

складових внутрішньовенно введеного розчину лактопротеїну з сорбітолом у 

ситуації змін в усіх внутрішніх органах при опіковій хворобі (загальним 

проявом яких, як відомо [378; 466], є «інтегрований синдром опікової хвороби – 

гіперметаболізм») має бути іншим, але те, що гіперосмолярний розчин 

змінюється (за своїми ультраструктурними ознаками на шляху транспорту від 
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стегнової вени до артеріальних судин тимуса та завдяки своїй персистенції в 

організмі упродовж 7 діб і більше) настільки суттєво, просто вражає. 

 Динамічні морфологічні часові та просторові зміни описаного вище 

«нового сполучнотканинного каркасу» тимуса не можна пояснити тільки 

потребами реорганізації його позаклітинної та внутрішньоклітинної (утвореної 

в разі транслокації або поглинання деяких конструктивних елементів) 

складових, що визначає появу «нової цитоархітектоніки» тимуса. Цілком 

логічно буде стверджувати, що цей «каркас» є також своєрідно структурованим 

«сховищем» запасів нутрієнтів, які забезпечують живлення клітин тимуса за 

умов притаманного опіковій хворобі гіперметаболізму. У міру необхідності 

клітини тимуса мають змогу одержати певні порції накопичених у 

міжклітинних просторах «харчових запасів», що, наприклад, гальмує розвиток 

макроавтофагії як явище «self-eatingandself-killing» [247]. Варто підкреслити, 

що одним із відомих чинників макроавтофагій є нестача поживних речовин і 

наступне клітинне голодування. Саме в цьому, на нашу думку, полягає 

особливість біохімічного впливу лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% 

як комплексу речовин, що гальмують генералізовану катаболічну реакцію в 

тимусі і діють як протектори і речовини, що сприяють репарації клітин. 

 Крім того, застосування вивчених гіперосмолярних розчинів виключає 

некроз клітин як окремого типу клітинної смерті і як складової апонекрозу. 

Особливо важливим, у цьому сенсі, є збереження структурної цілісності 

макрофагів і мастоцитів (і тим самим збереження контролю над виділенням 

ними факторів запалення) та поновлення кислотно-лужної рівноваги (постійна 

підтримка якої забезпечується тривалою персистенцією залужнюючих 

субстратів, що потрапили до складу «нового сполучнотканинного каркасу»). 

 Слід підкреслити, що за умов застосування лактопротеїну з сорбітолом 

нам удалося найкращим чином візуалізувати і дослідити зазначені процеси, але 

є морфологічно засвідчені підстави вважати, що дія HAES-LX-5% реалізується 

за таким же сценарієм. Складові HAES-LX-5% визначаються в тканині тимуса 

позаклітинно як дифузний дрібногранулярний матеріал середньої електронної 
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щільності, що іноді утворює міжклітинні скупчення. У деяких випадках ці 

скупчення є «складними»: мають вигляд розташованих в аморфній речовині 

дрібних, але різноманітних за розмірами та електронною щільністю, гранул та 

дрібних фібрил. Деколи ці «складні» скупчення оточуються відростками 

епітеліоретикулоцитів. У цьому випадку відростки епітеліоретикулоцитів 

майже повністю вкривають «складні» міжклітинні скупчення і формують 

навколо них ажурну обгортку. Симбіотичні взаємодії між трансформованим 

(описаним чином) підлеглим позаклітинним матриксом та 

епітеліоретикулоцитами, ймовірно, віддзеркалюють процеси, що забезпечують 

підтримку гомеостазу в тимусі. За цих обставин, бар‟єрна функція 

епітеліоретикулоцитів спрямована на ізоляцію матеріалу позатимусного 

походження. 

 Варто звернути увагу на наявність певної залежності між часом введення 

комбінованих гіперосмолярних розчинів і часом активних структурних 

трансформацій та модифікацій міжклітинної речовини в тимусі. У відповідності 

до сучасних уявлень, надійність систем підтримки гомеостазу визначається 

високим ступенем синхронізації між початком дії подразника (у даному 

випадку – інфузійного препарату) і розвитком у відповідь реакції організму. 

Чим більше за часом наближені дія чинника і відповідь організма, тим 

ефективнішою є пристосувальна реакція. Початкові прояви 

мембранопластичної дії лактопротеїну з сорбітолом ми спостерігали через 3 

доби після щодобового введення інфузійного розчину. Проте максимальний 

мембранопластичний ефект у міжклітинній речовині реєструється після 

повторних введень через 7 діб. При цьому він є довготривалим (зберігається 

через 23 доби після останньої інфузії). Останнє дозволяє стверджувати про 

архітектонічні модифікації утворених мембраноподібних структур і зробити 

припущення, що долучені до складу цих структур продукти біотрансформації 

ендотоксинів і компонентів лактопротеїну з сорбітолом є реакційно здатними. 

 Одержані нами дані про деструктивні та репаративні зміни зміни в тимусі 

при опіковій хворобі вказують не лише на велике фундаментальне значення 
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проблеми динаміки типів клітинної загибелі в тимусі для пребігу захворювання, 

але й свідчать про значний прикладний потенціал цього явища, зокрема, при її 

лікуванні шляхом введення інфузійних розчинів. У даному дослідженні 

зроблена спроба систематизувати основні підходи для ідентифікації 

деструктивних та репаративних змін; встановити тип загибелі кожної 

індивідуальної клітини тимуса; дати інтегральну оцінку стану ушкодження 

ДНК та проліферативних можливостей усіх клітин тимуса в певні часові 

проміжки опікової хвороби. Уперше застосований нами методичний підхід 

(який полягає в комплексному використанні методів світлової, електронної 

мікроскопії та проточної цитометрії) відкриває нові можливості для виявлення 

ранніх патологічних змін, адекватної оцінки стадії захворювання й 

ефективності здійснюваної терапії (у тому числі прогнозування перебігу й 

можливих наслідків застосування інфузії гіперосмолярних розчинів). 

Нами встановлено, що цілковитого поновлення (повної регенерації) 

клітинних і позаклітинних структур тимуса в тварин з опіковою травмою після 

застосування внутрішньовенної інфузії лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-

5% не відбувається (на нього, скоріше за все, варто було б сподіватися за умов 

комплексної терапії опікової хвороби). Із позиції цієї apriori вірної точки зору 

можна припустити, що підтримка функціональної спроможності тимуса 

забезпечується шляхом безперервного врівноваження прогресуючих 

деструктивних змін регенераторними та гіперпластичними процесами, що, на 

відміну від одужання, прийнято позначати [70] як компенсований поточний 

патологічний процес. В умовах даного процесу забезпечення адекватного рівня 

функціональної активності клітини, тканини, органа не супроводжується 

очікуємою стабільністю їхньої типової архітектоніки. Проте цей процес 

відрізняється нівелюванням дії найважливішого патогенного чинника (яким є 

ендотоксини) за рахунок підвищення бар‟єрної функції гістогематичного 

бар‟єру. Саме це свідчить про своєрідність структурних механізмів 

цитопротекторних впливів лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5%. 
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 При опіковій хворобі нами виявлені структурні свідчення порушення 

перебігу апоптозу як фізіологічного явища, яке забезпечує селекцію тимоцитів 

та усунення інших клітин тимуса, що закінчили свій життєвий цикл (зокрема, 

поява таких уперше описаних при опіковій хворобі типів клітинної загибелі як 

мітотична катастрофа, мікро- та макроавтофагія, апонекроз, ретикулонекроз). Є 

підстави вважати, що зусилля лікарів щодо корекції імунологічного стану 

хворих при опіковій хворобі повинні бути спрямовані не на індукцію 

проліферативної активності клітин тимуса, та пригнічення їхнього апоптозу, а 

на широке впровадження і застосування модуляторів апоптозу та інгібіторів 

некрозу в опікових центрах. Отримані нами дані про перспективу застосування 

лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% для лікування опікової хвороби 

свідчать, що дія цих препаратів не обмежується тільки тими їхніми фізико-

хімічними властивостями, що забезпечують дезінтоксикаційні та реологічні 

ефекти. Лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5% мають інші до цього часу 

остаточно нез‟ясовані, фізико-хімічні властивості, які обумовлюють їхній 

виразний довготривалий вплив на репаративні процеси в тимусі при опіковій 

хворобі. Ці препарати (які запобігають деструкції та сприяють репарації) можна 

віднести до групи «пластичних» і застосовувати як засоби відновлювальної 

терапії при лікуванні захворювань та гострих загрожуючих станів, що 

супроводжуються появою дефектів цілісності судинної стінки та дефектів 

тканин. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у встановленні 

структурних змін у тимусі при опіковій хворобі за умов застосування 

внутрішньовенної інфузії різних дезінтоксикаційних розчинів. Доведена 

ефективність протекторного щодо дії патогенетичних чинників опікової 

хвороби та коригуючого впливів комбінованих гіперосмолярних розчинів 

(лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%) на структуру тимуса. 

1. Загальним проявом структурних змін у тимусі при опіковій хворобі є 

альтерація функціонально різних клітин органа та стінок судин 

гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного паравазального та 

міжклітинного набряку. На етапах розвитку опікової хвороби частина клітин 

тимуса гине шляхом апоптозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, дендритні 

клітини, ендотеліоцити кровоносних капілярів і венул), некрозу (тимоцити, 

епітеліоретикулоцити, макрофаги, ендотеліоцити кровоносних капілярів і 

венул), мітотичної катастрофи (тимоцити), апонекрозу (тимоцити та дендритні 

клітини), автофагії (епітеліоретикулоцити та макрофаги) та зроговіння 

(епітеліоретикулоцити тілець Гассаля). Внутрішньовенне введення 

комбінованих гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-

LX-5%, гальмує клітинну загибель у тимусі при опіковій хворобі та сприяє 

репарації ушкоджених клітин. 

2. Співставлення морфологічних (світлова та електронна мікроскопія) 

данних із результатами проточної ДНК-цитомерії свідчить, що динаміка типів 

клітинної смерті в тимусі при опіковій хворобі за умов застосування інфузії 

0,9 % розчину NaCl (контроль), лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% є 

віддзеркалення дуалістичного процесу – «дисфункції/поновлення функції 

апоптозу» як механізму регуляції генетичного гомеостазу в тимусі. 

3. За данними ДНК-цитомерії опікове ураження шкіри в групах щурів 

через 1 добу після опікової травми на фоні лікування 0,9 % розчином NaCl 

супроводжується змінами проліферативної активності тимуса у вигляді 
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збільшення кількості клітин із фрагментованою ДНК (апоптоз) в 4,6 раза та 

пригнічення синтезу ядерної ДНК (фаза S) (р=0,01), а також зменшення індексу 

проліферації (р=0,04). Через 3 доби після опікового ураження шкіри на фоні 

лікування 0,9 % розчином NaCl відмічається зменшення показників фази G0G1 

(р=0/0065), збільшення кількості клітин в S фазі (р= 0,004) та зменшення клітин 

з ознаками фрагментації ДНК (SUB-G0G1) (p=0,04). 

4. Застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% позитивно 

впливає на кінетику клітинного циклу в тимусі з 1-ї доби після опікового 

ураження у вигляді зменшення фрагментації ДНК, особливо в групі опік + 

HAES-LX-5% (р=0,0163). На фоні опікового ураження шкіри та застосування 

лактопротеїну з сорбітолом через 3 доби спостереження показники S фази 

суттєво відрізнялись (р=0,0374) від аналогічних показників у групі опечених 

тварин, лікованих 0,9 % розчином NaCl. На тлі застосування препарату HAES-

LX-5% після опіку шкіри статистично значуще знижуються показники 

фрагментації ДНК (апоптозу) через 1, 3, 7 діб після опікового ушкодження і ця 

тенденція зберігається через 14, 21, 30 діб експериментального дослідження 

відносно аналогічного показника групи тварин, лікованих 0,9 % розчином NaCl.  

5. Мітотична катастрофа є характерною особливістю реакції частини 

тимоцитів на опікову травму. Мітотична катастрофа тимоцитів пов‟язана з 

відхиленнями у виконанні тимоцитами мітозу, коли дефекти реконструкції ядер 

не завершуються перешнуровкою цитоплазми (цитотомією). Більшість 

тимоцитів, які зазнали мітотичної катастрофи, відрізняються мультинуклеаціею 

та накопиченням мікроядер. Ці порушення в кінцевому випадку закінчуються 

наступним тотальним або парціальним апоптозом тимоцитів. 

6. Апонекроз тимоцитів та дендритних клітин є інваріантом клітинної 

смерті, яка початково проявляеться морфологічними ознаками апоптозу, а 

закінчується як некроз (повною руйнацією мембран і органел клітини). 

Апонекроз тимоцитів (наявність якого засвідчена упродовж всіх досліджених 

термінів розвитку опікової хвороби) і апонекроз дендритних клітин (відмічений 

у пізні терміни розвитку опікової хвороби: через 14-30 діб після опікової 
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травми) є свідченням змін характеру та швидкості селекції тимоцитів, а також 

показником зриву компенсаторно-пристосувальних реакцій у тимусі.  

7. Автофагія є типовою і стійкою реакцією епітеліоретикулоцитів і 

макрофагів тимуса на опікову травму і при обмеженому характері (селективна 

автофагія) забезпечує: а) видалення ушкоджених органел і ділянок 

цитоплазматичного матриксу з клітини; б) вилучення конституентних 

елементів дефектних структур ушкоджених компартментів клітини і 

повернення їх у неушкоджені (відновлення одних структур за рахунок руйнації 

інших). Інфузія гіперосмолярних розчинів супроводжується стимуляцією 

селективної автофагії, яка є запобіжником розвитку некрозу. Селективна 

автофагія пов‟язана не тільки з забезпеченням додаткового (аварійного) 

живлення клітин тимуса, але з оновленням їхніх пошкоджених структур і з 

їхньою адаптивністю. Адаптивність полягає у тому, що репарована частина 

клітини може бути не тільки ідентичною до вилученої, а й за потреби зміненою 

і більш придатною для функціонування клітин тимуса при опіковій хворобі. 

8. Процес автофагії в клітинах тимуса при опіковій хворобі є 

послідовним, упорядкованим і складається з наступних фаз: 1) ініціація – 

утворення «ядра» (ушкоджені органели та ділянки цитоплазматичного 

матрикса), навколо якого починають концентрично групуватися потенційні 

джерела ізолюючої мембрани; 2) замикання ізолюючої мембрани з 

формуванням автофагосоми; 3) дозрівання, що включає злиття автофагосоми з 

лізосомами і утворення автофаголізосоми; 4) деградація (руйнація) та/або 

екструзія вмісту автофаголізосоми. За умов селективної мікроавтофагії (у 

залежності від вмісту «ядра» автофагосоми) при опіковій хворобі 

розвиваються: а) автофагія мітохондрій, або мітофагія; б) автофагія рибосом, 

або рибофагія; в) автофагія ендоплазматичної сітки, або ретикулофагія. 

9. У деяких макрофагах тимуса впродовж усього вивченого періоду 

розвитку опікової хвороби відбуваеться ретикулофагія (за рахунок злиття 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки з фаголізосомами). 

Ретикулофагія в макрофагах може бути обмеженою (утворення замкнених 
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кільцеподібних канальцевих структур з електроннощільним вмістом) або 

розповсюдженою (утворення розгалужених канальцевих структур з 

електроннощільним вмістом). В останньому випадку це призводить до 

некрозоподібної загибелі відповідного макрофага. Таким чином, макрофаги 

тимуса при опіковій хворобі гинуть за рахунок своєрідної (sui generis) 

послідовності морфологічних змін, яку можна визнати окремим типом 

клітинної смерті – ретикулонекрозом.  

10. Із двох антиген-презентуючих клітин тимуса (дендритних клітин і 

макрофагів) більш стійкими до дії чинників опікової хвороби є дендритні 

клітини. Автофагійна та, безпосередньо некротична смерть макрофагів 

призводить до порушення своєчасного фагоцитозу апоптозних тимоцитів та 

їхніх апоптозних тіл, які, натомість, підлягають наступним некротичним 

змінам. У той же час виживання дендритних клітин у ранні терміни після 

опікової травми (через 1-7 діб) забезпечує збереження пускових механізмів 

апоптозного каскаду селекції тимоцитів, а наступний, за часом, апонекроз 

дендритних клітин свідчить про втрату контролю над селекцією тимоцитів. 

Встановлений баланс/дисбаланс процесу «клітинна смерть 

макрофагів/виживання дендритних клітин», «клітинна смерть 

макрофагів/апонекроз дендритних клітин» є тригерним механізмом динаміки 

типів клітинної смерті тимоцитів при опіковій хворобі: мітотична катастрофа 

→ апоптоз/некроз; апоптоз → апонекроз; апонекроз → некроз; некроз.  

11. У тимусі щурів інтактної групи є численні висококератинізовані (за 

рахунок зроговіння епітеліоретикулоцитів) тільця Гассаля різних розмірів, що є 

віддзеркаленням їхнього розвитку та функціонального стану. Тільця Гассаля 

при опіковій хворобі мають «ядро», яке складається з кератинізованих фібрил 

та клітин (тимоцитів, макрофагів, епітеліоретикулоцитів, плазмоцитів) на 

різних стадіях апоптозної деградації та лізиса. За цих умов тільця Гассаля 

сприяють сегрегації клітин тимуса, що мають загинути, забезпечують їхню 

секвестрацію і, урешті-решт, запобігають негативному впливу продуктів 

розпаду «ядра» на клітини мікрооточення.  
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12. Суттєвим чинником розвитку набряку в тимусі при опіковій хворобі є 

утворення наскрізних трансмуральних дефектів у стінці кровоносних капілярів 

і венул («протікань») і відповідних внутрішньорганних міжклітинних 

розширень («проникнень»), маркером яких є електроннощільний лактопротеїн 

із сорбітолом. 

13. Лактопротеїн з сорбітолом за умов розвитку опікової хвороби 

проявляє вперше описані мембранопластичні властивості, що полягають в 

утворенні в зонах «протікань» та «проникнень» системи взаємозв`язаних 

мембраноподібних структур. Ці структури відрізняються гетерогенністю і 

гетероморфністю, і є результатом активної переробки та/або модифікації 

біохімічно трансформованих компонентів лактопротеїну з сорбітолом, що 

зумовлено синтезуючою активністю клітин судинної стінки, 

епітеліоретикулоцитів і дендритних клітин, а також фагоцитарною активністю 

макрофагів.  

14. Поява при експериментальній опіковій хворобі системи 

мебраноподібних структур у тимусі (за умов застосування лактопротеїну з 

сорбітолом) та «складних» міжклітинних скупчень (за умов застосування 

HAES-LX-5%) призводить до розвитку «нового сполучнотканинного каркасу» 

та становлення «нової цитоархітектоніки» тимуса (конформативних змін стінки 

судин гемомікроциркулярного русла, відокремлення та ізоляції кластерів 

клітин тимуса), які є більш виразними за умов інфузії лактопротеїну з 

сорбітолом.  

15. Динамічні морфологічні часові та просторові зміни описаного «нового 

сполучнотканинного каркасу» не тільки визначають цитоархітектонічне 

ремоделювання тимуса при опіковій хворобі за умов інфузії лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5%, але й свідчать про його значення як 

структурованого (у вигляді «їстівного дерева») сховища запасів нутрієнтів, що 

забезпечують тривале (понад 3 тижні) живлення клітин і гальмують 

макроавтофагію та некроз, які пов‟язані з клітинним голодуванням. 
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