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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Актуальною й важливою проблемою в структурі як доро-

слого, так і дитячого травматизму є термічні опіки (Dhopte A., Bamal R., Tiwari V. K., 

2017; Herndon D. N., 2018). Клінічна ситуація, певною мірою, ускладнюється багато-

маніттям патогенетичних механізмів, що лежать в основі розвитку, перебігу ендо-

генної інтоксикації, як найчастішого наслідку опіків (Козинец Г. П. и др., 2005; Жи-

линский Е. В., 2017; Wang Y. et al., 2018). Це зумовлює пошук нових напрямків ліку-

вання опікової інтоксикації з використанням її моделювання на лабораторних твари-

нах, що дозволяє враховувати анатомо-фізіологічні особливості та етіологію отри-

мання термічної травми (Логинов Л. П. и др., 2012; Novosad V. L. et al., 2013). 

У патогенезі гострої опікової токсемії провідним є синдром інтоксикації (Чер-

касов В. Г. та ін., 2015; Sherwood E. R., Traber D. L., 2012), важлива складова якого - 

ендогенна інтоксикація, зумовлена кишковою мікрофлорою та токсичними метабо-

літами. Окрім токсичних факторів, на формування інтоксикаційного синдрому та 

його клінічних проявів здійснюють вплив водно-електролітні та осмотичні розлади 

(Лужников Е. А., 2012; Coban Y. et al., 2011; Herndon D. N., 2018). 

Стандартна інфузійно-трансфузійна терапія не завжди суттєво знижує рівень 

інтоксикації, а екстракорпоральна детоксикація є технічно складною процедурою, 

що часто дає тимчасовий ефект (Воинов В. А., 2010; Neff L. P., Allman J. M., 

Holmes J. H., 2010; Li H. et al., 2016). Разом із тим, боротьба з ендотоксемією, інфек-

цією опікових ран, стимуляція процесів регенерації залишається однією з найбільш 

актуальних проблем комбустіології (Жилинский Е. В., 2017; Wang Y. et al., 2018). 

Доведено, що комбіновані розчини, здатні впливати на різноманітні ланки па-

тологічного процесу, мають більший пріоритет проти монопрепаратів, тому в сучас-

ній медицині складовою дезінтоксикаційних заходів більш поширене використання 

багатокомпонентних та поліфункціональних препаратів (Мазепа Ю. С., Терещен-

ко В. П., Піщиков В. А., 2010; Herndon D. N., 2018). 

Так, застосування лактопротеїну з сорбітолом (ЛПС) виробництва ЗАТ 

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

першій стадії його розвитку. Препарат покращує умови мікроциркуляції, 

гемодилюції та гемодинаміки в опікових хворих у стані шоку. Препарат HAES-LX-5 

%, окрім збільшення об'єму плазми приблизно на 100% від введеного об'єму, 

стимулює зв'язування й утримування води у внутрішньо-судинному просторі, що 

зумовлює зменшення набряку тканин (Гунас І. В. та ін., 2014, 2015; Маліков О. В., 

2015; Kovalchuk O. I., Cherkasov V. G., 2014). 

Останніми роками з’явилися дослідження ефективності й доцільності 

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

у тварин з урахуванням морфологічних змін різних органів та систем організму 

(Козинець Г. П. та ін., 2012; Дзевульская И. В. и др., 2014; Ковальчук О. І. та ін., 

2014; Черкасов В. Г. та ін., 2015; Булько І. В., 2016; Guminskiy Yu. I. et al., 2017). 

Проте відсутні дані, які б торкалися комплексного дослідження гістологічних, 

ультраструктурних та цитологічних змін у тонкій кишці за умов термічного 

ураження різного ступеня важкості та їхньої корекції інфузійними розчинами. 

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

ції затверджена вченою радою медичних факультетів № 1 та № 2 Вінницького наці-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhopte%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28944226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bamal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28944226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiwari%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28944226
file:///D:/Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½1Ñ�/S0169409X17301990.html%23!
file:///D:/Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½1Ñ�/S0169409X17301990.html%23!
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онального медичного університету ім. М. І. Пирогова (ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

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

“Морфологія людини” (протокол № 11 від 3 листопада 2015 року). Робота зареєстро-

вана як ініціативна наукова тематика, що виконується у ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

“Морфологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби та їх корекція 

інфузійними розчинами (експериментальне дослідження)” (№ державної реєстрації: 

0117U003723). 

Мета дослідження. Встановлення особливостей морфологічних змін струк-

турних елементів стінки клубової кишки щурів-самців через 14, 21 і 30 діб після 

термічних опіків шкіри ІІ 
АБ

 ступеня та їхня корекція інфузійними розчинами. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: 

1. Вивчити гістологічні та ультраструктурні зміни стінки клубової кишки через 

14, 21 і 30 діб у щурів, яким протягом перших семи діб проводили інфузію 0,9 % ро-

зчину NaCl, ЛПС або НАЕS-LX-5 %. 

2. Визначити морфологічні зміни стінки тонкої кишки щурів через 14, 21 і 30 

діб після опікової травми шкіри та корекції опікової хвороби 0,9 % розчином NaCl, 

ЛПС або НАЕS-LX-5 %. 

3. Вивчити ультраструктурні зміни в стінці тонкої кишки щурів через 14, 21 і 

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

NaCl, ЛПС або НАЕS-LX-5 %. 

4. Визначити показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин слизо-

вої оболонки тонкої кишки через 14, 21 і 30 за інфузії 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або 

HAES-LX-5 % 

5. Вивчити показники клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин слизової 

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

хвороби 0,9 % розчином NaCl, ЛПС або НАЕS-LX-5 %. 

Об’єкт дослідження – морфогенез пошкодження й компенсаторно-

пристосувальних змін стінки тонкої кишки в динаміці після опіку шкіри й корекції 

його наслідків інфузійними розчинами. 

Предмет дослідження – морфологічні зміни стінки тонкої кишки щурів-

самців через 14, 21 і 30 діб після опіків шкіри та за умови застосування 0,9 % роз-

чину NaCl, ЛПС або НАЕS-LX-5 %. 

Методи дослідження: гістологічний – для дослідження мікроструктури скла-

дових елементів стінки тонкої кишки; електронномікроскопічний – для вивчення 

ультраструктурних змін складових структурних елементів тонкої кишки; цитомет-

ричні – для оцінки клітинного циклу та фрагментації ДНК в клітинах тонкої кишки; 

біохімічні – для оцінки рівня інтоксикації й ступеня важкості опікового шоку; мате-

матичної статистики – для оцінки достовірності розбіжностей результатів проточної 

цитометрії між різними групами порівняння. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на підставі комплексного 

використання сучасних гістологічних, електронномікроскопічних та цитометричних 

досліджень доповнені й розширені уявлення про мікро- й ультраструктурні зміни в 

стінці тонкої кишки щурів у віддалений період після термічної травми шкіри ІІ
АБ

 

ступеня площею 21-23 % поверхні тіла й встановлені структурні особливості корек-

ції цих змін за попереднього використання інфузійних розчинів ЛПС або HAES-LX-
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5 %. 

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

чинів ЛПС або HAES-LX-5 % через 14, 21 і 30 діб експерименту спостерігається ли-

ше повнокрів'я кровоносних судин, крайове стояння й підвищена адгезія лейкоцитів 

до ендотеліоцитів у посткапілярних венулах, а також інфільтрація лейкоцитів у пе-

риваскулярних просторах, більше виражена за використання розчину ЛПС. 

Доведено, як на світлооптичному, так і на ультраструктурному рівнях прояви 

деструктивних та дистрофічних змін у стінці тонкої кишки в пізні терміни після опі-

ку шкіри (перш за все в гемомікроциркуляторному руслі, а також клітинах епітеліа-

льної пластинки і структурних компонентах власної пластинки слизової оболонки), 

які свідчать про порушення процесу пристінкового травлення й всмоктування, в 

умовах застосування інфузійних розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % значно зменшу-

ються вже через 14 діб досліду. Максимальна ефективність інфузійних розчинів 

спостерігається через 21 і 30 діб після опіку шкіри. Застосування ЛПС або HAES-

LX-5 % сприяє покращенню структури мікроциркуляторного русла, активації реге-

нераторних процесів та відносній нормалізації структурних компонентів епітеліа-

льної й власної пластинок слизової оболонки. 

Уперше встановлено особливості клітинного циклу й фрагментації ДНК у клі-

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

за умов попередньої інфузії 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або НАES-LX-5 %. На фоні 

попереднього використання 0,9 % розчину NaCl через 14 діб встановлено зниження 

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

фази до рівня показників у щурів без опіку шкіри й інтервалу SUB-G0G1, що пере-

вищували аналогічні в групі без опіку шкіри; через 30 діб – показники фази G2+M 

та індексу проліферації підвищені, а блоку проліферації і фази G0G1 знижені, що 

вказує на збереження дисбалансу в клітинному циклі. Застосування розчинів ЛПС 

або HAES-LX-5 % на фоні опіку шкіри позитивно впливає на показники клітинного 

циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки: через 14 діб показники S-фази й ін-

дексу проліферації збільшені проти аналогічних у групі опік + 0,9 % розчин NaCl; 

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

щі, а показники інтервалу SUB-G0G1 в обох групах нижчі від аналогічних показ-

ників у групі опік + 0,9 % розчин NaCl; через 30 діб – у групі опік + HAES-LX-5 % 

всі показники клітинного циклу не мають достовірних або тенденцій відмінностей, 

якщо порівнювати з показниками в групі без опікової травми, а за використання 

ЛПС показники фази G0G1 та блоку проліферації нижчі, ніж у щурів без опіку шкі-

ри. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані в ході 

виконання дисертаційного дослідження тонкої кишки у віддалений термін після опі-

кової травми шкіри, указують на ряд суттєвих негативних із прогностичних позицій 

гістологічних, електронномікроскопічних і цитометричних змін деструктивно-

дистрофічного характеру в стінці тонкої кишки, які потребують своєчасного засто-

сування лікувальних заходів. Використання інфузійних розчинів ЛПС або HAES-

LX-5 % позитивно впливає на процеси відновлення в тонкій кишці після опікового 

ураження шкіри, що визначає їх вагому перспективність з точки зору подальшого 

можливого застосування в лікуванні опікової хвороби після клінічної апробації. 
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Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень використо-

вуються в лекційних курсах та в ході проведення практичних занять на кафедрах гіс-

тології (затв. 15 січня 2017 р.), анатомії людини (затв. 1 червня 2017 р.) та патологіч-

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

ім. М. І. Пирогова, кафедр гістології та ембріології (затв. 12 січня 2017 р.) і анатомії 

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

О. О. Богомольця, кафедр гістології, цитології та ембріології (затв. 1 грудня 2017 р.) 

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

ного університету імені Данила Галицького, кафедр гістології, цитології та ембріо-

логії ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” (затв. 10 лю-

того 2017 р.) та ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” (затв. 

5 грудня 2017 р.), кафедри гістології та ембріології ДВНЗ “Тернопільський держав-

ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” (затв. 12 січня 

2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автор брала участь у постановці експерименту 

та заборі матеріалу. Дисертантом самостійно проведена проводка матеріалу для гіс-

тологічного й електронномікроскопічного дослідження, а також виготовлення гісто-

логічних препаратів із наступним їх описом. Автором самостійно проведено інфор-

маційний пошук, аналіз джерел наукової літератури, статистичну обробку отрима-

них результатів, описані глави власних досліджень дисертаційної роботи. Разом із 

науковим керівником проведено аналіз результатів дослідження та сформульовані 

висновки. Електронномікроскопічні дослідження виконані за консультативною до-

помогою д. біол. н., проф. К. С. Волкова (кафедра гістології та ембріології ДВНЗ 

“Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України”). Проточна цитометрія виконана за консультативною допомогою 

к. мед. н., ст. н. с. І. Л. Черешнюка (науково-дослідний центр (НДЦ) ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова). Біохімічні дослідження виконані за консультативною допомо-

гою д. мед. н., проф. Волощук Н. І. (кафедра фармакології ВНМУ 

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

ком та колегами, автору належать основні ідеї та розробки стосовно змін структур-

них елементів стінки тонкої кишки щурів через 14, 21 і 30 діб після опіків шкіри та 

їх корекції за умов застосування 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або НАЕS-LX-5 %, а та-

кож застосування цих розчинів в інтактних тварин. Частина результатів, що стосу-

ються змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після 

опіку шкіри та її корекції інфузійними розчинами, отримана спільно з групою вико-

навців планової наукової роботи НДЦ ВНМУ ім. М. І. Пирогова “Структурні зміни в 

легенях в умовах ендогенної інтоксикації, що викликана опіком шкіри, та її корекції 

вітчизняними інфузійними препаратами лактопротеїном з сорбітолом та HAES-LX-

5 % (експериментальне дослідження)” (№ державної реєстрації: 0112U004187), є су-

місними зі співавторами наукової статті Дзевульської І. В., Ковальчука О. І., Черкасо-

ва Е. В., Макарової О. І., Очеретнюк А. О. та Семененко О. М. і також була використа-

на в їхніх докторських і кандидатських дисертаціях (Дзевульська І. В. Морфологічні 

особливості кіркової речовини надниркових залоз щурів при експериментальній 

опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмоляр-

них розчинів [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Дзевульська Ірина Вікторівна 
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; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 389 

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

експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбіно-

ваних гіперосмолярних розчинів [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Коваль-

чук Олександр Іванович ; Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця. – Київ, 2016. – 353 арк. : 12 табл.; Черкасов Е. В. Структурні зміни 

в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук 

: 14.03.09 / Черкасов Ельдар Вікторович ; Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця. – Івано-Франківськ, 2016. – 412 арк. : 18 табл.; Макарова О. І. 

Морфологічні зміни в легенях щурів у віддалений період після опіку шкіри та за 

умов його корекції комплексними інфузійними препаратами [Текст] : дис. ... к-та 

мед. наук : 14.03.09 / Макарова Ольга Ігорівна ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Київ, 

2015. – 204 арк. : 9 табл.; Очеретнюк А. О. Експериментальне обгрунтування корек-

ції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX-5 % функціонального стану ле-

гень в умовах опікового шоку [Текст] : дис. ... к-та фармац. наук : 14.03.05 / Очерет-

нюк Анна Олександрівна ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Харків, 2016. – 185 арк. : 25 

табл.; Семененко О. М. Вплив НАЕS-LX-5 % на процеси енергетичного метаболіз-

му і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби 

[Текст] : дис. ... к-та мед. наук : 14.03.05 / Семененко Оксана Миколаївна; ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. – Київ , 2016. – 184 арк. : 20 табл.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

викладені та обговорені на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 

сучасної патоморфології” (Київ, 2012); IX Конгресі Асоціації патологів України 

“Актуальні проблеми сучасної патології” (Луганськ, 2013); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Інтернаціоналізація вищої медичної освіти. На-

уково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних закладах” 

(Полтава, 2013); V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

(Вінниця, 2014); науковій конференції студентів-медиків із міжнародною участю 

“Вопросы современной медицинской науки” (Самарканд, 2015); ІІ Науково-

практичній конференції “Природничі читання” (Чернівці, 2015); науково-практичній 

конференції “Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології” (Запо-

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

“Перший крок в науку – 2016” (Вінниця, 2016); науково-практичній конференції 

“Прикладні аспекти морфології, присвяченої пам’яті професорів-морфологів Терентьє-

ва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й., Шапаренка П.П., Жученка С.П.” (Вінниця, 

2017); Міжнародній науково-практичній конференції “Світова медицина: сучасні 

тенденції та фактори розвитку” (Львів, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць (6 са-

мостійних), з яких 8 статей в наукових фахових виданнях України (з них 6 входять 

до переліку міжнародних наукометричних баз, серед яких 2 статті в базі Web of 

Science). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

216 сторінках машинописного тексту, і складається з анотації, змісту, переліку умо-

вних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступу, огляду літератури, 

загальної методики й основних методів дослідження, трьох розділів власних дослі-
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джень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, списку викорис-

таних джерел та додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 141 сторінки 

друкованого тексту. Робота ілюстрована 66 рисунками та 4 таблицями. Список ви-

користаних джерел містить 296 найменувань, з них 183 викладені кирилицею й 113 

- латиницею.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Експериментальне дослідження дії інфу-

зійних препаратів ЛПС та HAES-LX-5 % на структуру тонкої кишки в пізні стадії 

опікової хвороби (через 14, 21 та 30 добу) були виконані на базі НДЦ ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова на 147 лабораторних білих щурах-самцях масою 150-160г, отри-

маних з віварію ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”. Тварин 

утримували в науково-експериментальній клініці ВНМУ ім. М. І. Пирогова на стан-

дартному харчовому раціоні, при вільному доступі до води і їжі. 

Комітетом з біоетики ВНМУ ім. М. І. Пирогова (протокол № 7 від 12.04.2012 

та протокол № 1 від 18.01.2018) встановлено, що досліди проводили з урахуванням 

рекомендацій Європейської комісії щодо проведення медичних та біологічних дос-

ліджень з використанням тварин, медичних рекомендацій Державного фармакологі-

чного центру МОЗ України та “Правил доклінічної оцінки безпеки фармакологічних 

засобів (GLP)”. Щури були розподілені на 7 груп, в яких попередньо, в умовах про-

пофолового наркозу 60 мг/кг внутрішньо, проводили катетеризацію стегнової вени 

та депіляцію бічних поверхонь тулуба: 1 група – інтактні щури (проведена лише ка-

тетеризація та бриття бокових поверхонь тулуба); 2-3-4 групи – щури без термічної 

травми, яким 1 раз на добу перші 7 діб проводили внутрішньовенну інфузію 0,9 % 

розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг; 5-6-7 групи – щури після 

опіку шкіри ІІ 
АБ 

ступеню площею 21-23 % поверхні тіла (Regas F.  C., Ehrlich H. P., 

1992; Gunas I. V. et al., 1997) з розвитком шокового стану середнього ступеню важ-

кості (Шано В. П. и др., 2006, Гунас І. В. та ін., 2012), яким 1 раз на добу перші 7 діб 

проводили внутрішньовенну інфузію 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % у 

дозі 10 мл на кг. Евтаназію щурів проводили після пропофолового наркозу (60 мг на 

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

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

Для гістологічного дослідження фрагменти стінки клубової кишки фіксували в 

10 % розчині нейтрального формаліну, промивали в проточній воді, зневоднювали в 

батареї спиртових розчинів зі зростанням концентрації та заключали в парапласт. 

Зрізи товщиною 3-5 мкм виготовляли на ротаційному мікротомі, забарвлювали гема-

токсиліном та еозином. Гістологічні препарати досліджували у світловому мікроско-

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

Забір матеріалу для електронномікроскопічних досліджень проведений згідно 

загальноприйнятої методики (Волков К. С., 1999; Уикли Б., 1975). На базі кафедри 

гістології та ембріології ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” (завідувач д. б. н., проф. Волков К. С.) уль-

тратонкі зрізи, виготовлені на ультрамікротомі LKB-3 (Швеція), контрастували 1 % 

водним розчином уранілацетату та цитратом свинцю згідно метода Рейнольдса, по-
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міщали на мідні сітки, контрастували нітратом свинцю й вивчали в електронному 

мікроскопі ПЕМ-125К. 

Забір матеріалу для проточно-цитометричного аналізу здійснювали в ділянках 

тонкої кишки щурів аналогічних тим, які були обрані й для гістологічного дослі-

дження. Видалений відрізок тонкої кишки довжиною приблизно 20 мм розрізали по-

вздовж, промивали 0,9 % розчином NаСl, розправляли на склі та під контролем біно-

кулярного мікроскопу за допомогою гострої мікрохірургічної ложечки виконували 

зіскрібки слизової оболонки в достатній кількості. Вміст ДНК в ядрах клітин слизо-

вої оболонки тонкої кишки щурів визначали методом проточної ДНК-цитометрії. 

Проточний аналіз виконувався на багатофункціональному науково-дослідному про-

точному цитометрі “Partec PAS” (Partec, Німеччина), в НДЦ ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. 

Статистична обробка цитофлюорометричних результатів дослідження викона-

на в ліцензійному пакеті “STATISTICA 5,5” з використанням непараметричних ме-

тодів оцінки. 

Результати дослідження та їх обговорення. Під час мікроскопічного дослі-

дження стінки клубової кишки через 14, 21 та 30 діб у щурів без опіку шкіри, яким 

перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 %, встановлено, що 

загальний план її будови, подібний до такого в інтактних щурів. Однак, на відміну 

від щурів, яким протягом перших семи діб вводили 0,9 % розчин NaCl за поперед-

нього введення розчинів ЛПС (більш виражено) або HAES-LX-5 % в усіх термінах 

спостереження, відзначалося повнокрів’я кровоносних капілярів і посткапілярних 

венул. Також спостерігалися ділянки крайового стояння, підвищеної адгезії лейко-

цитів до ендотеліоцитів та діапедезу лейкоцитів через стінки посткапілярних венул. 

Крім того, у прошарках пухкої сполучної тканини в паравазальних просторах та в 

епітеліальному покриві кишкових ворсинок спостерігалась більша чисельність лім-

фоцитів, як порівняти зі щурами, яким вводили 0,9 % розчин NaCl. 

Проведене дослідження динаміки гістологічних змін у стінці клубової кишки 

після опікової травми шкіри ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла в щурів, 

яким вводили 0,9 % розчин NaCl у дозі 10 мл на кг, показало, що через 14 діб після 

початку експерименту були істотні зміни в структурі слизової оболонки клубової 

кишки. Зокрема, наявні поліморфізм, деформація й дискомплектація кишкових вор-

синок, а також чисельні вогнища десквамації покривного епітелію на кишкових вор-

синках. Часто спостерігаються ділянки вогнищевого некрозу стовпчастих епітеліо-

цитів з облямівкою та відсутність фігур мітозу малодиференційованих клітин. Влас-

на пластинка кишкових ворсинок потовщена за рахунок набряку сполучної тканини, 

зростання аморфного компоненту, лейкоцитарної інфільтрації, а також гіперплазії 

фібробластів. Судини кровоносного русла розширені та повнокровні. Наявні пору-

шення мікроциркуляції та дрібні крововиливи. Через 21 добу після початку експери-

менту кишкові ворсинки деформовані, покривні епітеліоцити на верхівках ворсинок 

десквамовані, у кишкових ворсинках спостерігається паравазальний набряк інтерс-

тицію власної пластинки, вогнищеві діапедезні крововиливи та лейкоцитарна інфіль-

трація строми, які менше виражені, ніж у попередній термін дослідження. Ацидофі-

льні лейкоцити розташовані поблизу кровоносних капілярів, їх чисельність значно 

більша, як після 14 доби експерименту. У підслизовій основі стінки клубової кишки 
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також наявні набряк інтерстицію, гістіолімфоцитарна інфільтрація, просвіти вен і 

венул значно розширені, повнокровні; наявний стаз формених елементів крові та їх 

діапедез через стінки венул. Через 30 діб після опіку шкіри в стінці клубової кишки 

деформація та поліморфізм кишкових ворсинок, прояви дистрофії та некрозу сто-

впчастих епітеліоцитів та гістіолімфоцитарна інфільтрація строми ворсинок мен-

ше виражені, ніж через 21 добу експерименту. Судини кровоносного мікроцирку-

ляторного русла повнокровні, просвіти артеріол звужені, їх стінки потовщені. У 

просвітах капілярів наявні сладжі еритроцитів. Набряк сполучної тканини та вміст 

лімфоцитів у підслизовій основі стінки клубової кишки були меншими, ніж у по-

передній термін дослідження. 

Введення інфузійних розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг маси 

тіла значно зменшує патологічні зміни в стінці клубової кишки, однак, навіть через 

30 діб на світлооптичному рівні спостереження відсутня їх повна компенсація в сли-

зовій оболонці кишки. Саме тому при ультраструктурному дослідженні проведено 

вивчення лише слизової оболонки клубової кишки. 

Під час електронномікроскопічного дослідження контрольних груп тварин 

(введення інтактним щурам 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 %) встанов-

лено, що в усі терміни спостереження (через 14, 21 і 30 діб від початку експеримен-

ту) структурні компоненти слизової оболонки тонкої кишки не відрізнялися від інта-

ктних тварин. 

Дослідження динаміки ультраструктурних змін у слизовій оболонці тонкої 

кишки після опікової травми шкіри ІІ
АБ

 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла в 

щурів, яким вводили 0,9 % розчин NaCl у дозі 10 мл на кг показало, що у віддалені 

терміни досліду й, особливо, через 14 та 21 добу спостерігаються порушення мікро-

циркуляторного русла, які проявляються розширенням або звуженням просвітів та 

нерівномірним кровонаповненням гемокапілярів; значні зміни клітин епітеліальної 

пластинки, структурних компонентів власної пластинки. 

Проведеними електронномікроскопічними дослідженнями слизової оболонки 

тонкої кишки в пізні терміни після термічної травми шкіри в умовах застосування 

ЛПС встановлено, що ефективність інфузійного розчину проявляється більш суттє-

во через 21 і 30 діб експерименту. На фоні покращення ультраструктури гемокапіля-

рів виявляється менший ступінь деструкції й оновлення клітин епітеліальної пласти-

нки. До кінця експерименту відбувається оновлення структур компонентів власної та 

епітеліальної пластинок слизової оболонки. 

Ультраструктурні дослідження тонкої кишки в пізні терміни після термічної 

травми шкіри в умовах застосування розчину HAES-LX-5 % встановили, що вже че-

рез 14 діб експерименту відзначається покращення структурних компонентів слизо-

вої оболонки стінки органа, яке через 21 і, особливо, через 30 діб має ще більше ви-

ражений характер. Застосування коригуючого чинника сприяє покращенню струк-

тури мікроциркуляторного русла, активації регенераторних процесів та відносній 

нормалізації структурних компонентів епітеліальної й власної пластинок слизової 

оболонки. 

ДНК-цитометрія є однією з найточніших сучасних методик оцінки процесів 

синтезу та апоптозу (у вигляді деградації ДНК) на клітинному рівні (Шмаров Д. А. 

и др., 2013; Wlodkowic D. et al. 2011). Апоптоз ентероцитів на сьогодні (Grimes L. et 
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al., 2016) розглядається як ключовий чинник запуску вищезгаданої ланцюгової реа-

кції, однак саме цей феномен і залишається маловивченим питанням, особливо у 

віддалений період опікової хвороби. Одиничні публікації, присвячені дослідженню 

апоптозу ентероцитів на фоні термічної травми, розглядають ранні терміни (1-7 

діб) й оперують гістологічними й цитологічними даними (Song J. et al., 2008). Дове-

дено (Zhu K. J. et al., 2014), що навіть у нормі в епітелії тонкого кишечника присут-

ній високий відсоток клітин, що перебувають в стані синтезу ДНК й апоптозу, що 

свідчить про високий репаративний потенціал ентероцитів, однак після термічного 

ушкодження розвивається виражений дисбаланс саме в бік апоптозу. 

Отримані показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизової 

оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб експерименту засвідчили існування 

балансу між показниками S-фази й інтервалу SUB-G0G1 у клітинах слизової обо-

лонки тонкої кишки без опікової травми на фоні використання досліджуваних ін-

фузійних розчинів. Результати у тварин без опіку шкіри корелюють як із даними 

ДНК-цитометрії інших досліджень (Zhu K. J. et al., 2014), так і з власними результа-

тами гістологічних досліджень. З іншого боку, нами не встановлено суттєвого 

впливу досліджуваних розчинів на показники клітинного циклу клітин слизової 

оболонки тонкої кишки протягом всього терміну спостереження, що дозволяє стве-

рджувати про відсутність їх негативного впливу відносно цієї групи клітин. Інши-

ми дослідниками (Макарова О. І., Чайковський Ю. Б., 2014; Семененко A. I. та ін., 

2010; Черкасов Е. В., 2015) також встановлено відсутність негативного впливу цих 

препаратів на показники клітинного циклу багатьох органів в умовах без опікового 

ушкодження. Відповідно, усі зміни в показниках клітинного циклу ентероцитів, які 

були зафіксовані на фоні термічного ушкодження шкіри через 14, 21 та 30 діб, мог-

ли бути викликані особливостями дії чинників опікової хвороби на тлі застосуван-

ня досліджуваних нами розчинів. 

Надзвичайно важливим є встановлення зниженого рівня синтезу ДНК на фоні 

застосування 0,9 % розчину NaCl через 14 діб після опіку шкіри (табл. 1). Відомо, 

що апоптоз є основним механізмом пошкодження клітин на фоні опікової хвороби, 

що задіяний у багатьох ланках цього патологічного процесу й вимагає посиленого 

контролю й ефективної корекції з метою запобігання системного ураження всього 

організму (Макарова О. І., Чайковський Ю. Б., 2014; Zhu K. J. et al., 2014). Однак, 

роль апоптозу в цей термін спостереження нівелюється суттєвим зниженням про-

ліферативної активності клітин (див. табл. 1). Також важливо відзначити відсут-

ність повного відновлення показників клітинного циклу клітин слизової оболонки 

тонкої кишки через 21 та 30 діб після опіку шкіри на фоні використання 0,9 % роз-

чину NaCl (табл. 2, 3). Дані, отримані методом ДНК-цитометрії, узгоджуються з 

отриманими нами в цей же термін результатами гістологічного й ультраструктур-

ного дослідження слизової оболонки тонкої кишки. Лише через 30 діб отримані по-

казники клітинного циклу наближаються до рівня показників зафіксованих без опі-

кового ушкодження, що свідчить про неповне відновлення проліфератвиної актив-

ності на фоні застосування 0,9 % розчину NaCl. 

Питання корекції ушкодження епітелію тонкої кишки є досить нерозробле-

ним і потребує подальшого уточнення, особливо з врахуванням порушень клітин-

ного циклу, встановленими нами у віддалені терміни опікової хвороби (див. табл. 
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Таблиця 1 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої кишки за 

умови застосування 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % 

через 14 діб після термічного опіку шкіри (М±σ) 

Примітки: тут і в подальшому G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 

до всіх клітин клітинного циклу; S – відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК 

до всіх клітин клітинного циклу; G2+M – відсоткове співвідношення фази G2+M до 

всіх клітин клітинного циклу; SUB-G0G1 – інтервал на ДНК-гістограмах RN1 перед 

піком G0G1, який вказує на ядра клітин з вмістом ДНК < 2с; IP – індекс проліфера-

ції, який визначається за сумою показників S + G2+M; BP – блок проліферації, який 

оцінюється за співвідношенням S / (G2+M); р – достовірність різниці значень відпо-

відних показників клітинного циклу порівняно з групою 0,9 % розчину NaCl; * – 

р<0,05– відхилення достовірне щодо групи 0,9 % NaCl без опіку шкіри; ** – р<0,05– 

відхилення достовірне щодо групи 0,9 % розчин NaCl + опік; 
t
 – тенденція, як порів-

няти з показниками групи 0,9 % NaCl без опіку шкіри; 
tt
 – тенденція, як порівняти з 

показниками групи 0,9 % NaCl + опік. 

 

1-3). Отримані нами дані свідчать саме про позитивний віддалений ефект застосу-

вання інфузій розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % на процеси апоптозу та синтезу 

ДНК. Зокрема, за умови введення розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % на фоні терміч-

ного ушкодження шкіри позитивно впливає на показники інтервалу S-фази й індек-

су проліферації клітин слизової оболонки тонкої кишки, підвищуючи проліфератив-

ну активність з 14 доби після опіку шкіри і відновлюючи баланс між показниками 

клітинного циклу (див. табл. 1). Цей ефект реалізується і через 21 та 30 діб після 

термічного ушкодження, що свідчить про підтверджений і тривалий ефект вико-

ристання цих препаратів (див. табл. 2-3). Можемо припустити, що саме в цей пері-

од спостерігається поступове відновлення цілісності слизової оболонки тонкої 

кишки за рахунок посилення репараційних процесів з одночасним збільшенням 

синтезу ДНК й апоптозу. Отримані дані збігаються з добутими гістологічними 

методами дослідження в цей же термін. Однак необхідно зазначити, що результати 

ДНК-цитометрії більш тонко засвідчують існування віддалених пошкоджень клітин 

слизової оболонки тонкої кишки навіть під час застосування інфузійної терапії. Для 

препарату HAES-LX-5 % виявлені певні переваги, які полягають у більш виразному 

впливі на всі показники клітинного циклу на фоні опіку шкіри, як порівняти з засто- 

Препарат 
Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР SUB-G0G1 

0,9 % NaCl 
89,11± 

1,86 

4,572± 

1,717 

6,320± 

0,271 

10,89± 

1,86 

0,720± 

0,251 

9,968± 

2,118 

0,9 % NaCl 

+опік 

89,13± 

4,04 

2,684± 

0,618* 

6,790± 

1,463 

9,474± 

1,438 

0,416± 

0,155* 

11,11± 

1,58 

ЛПС+ 

Опік 

85,81± 

3,56* 

4,534± 

1,305** 

9,660± 

3,885 

14,19± 

3,56**,* 

0,556± 

0,302* 

12,33± 

3,90 

HAES-LX-

5 % + опік 

88,24± 

1,86 

4,618± 

1,211** 

7,136± 

1,590 

11,75± 

1,86** 

0,680± 

0,271*, 
 tt
 

12,02± 

2,88 
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Таблиця 2 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої кишки під 

час застосування 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 %  

через 21 добу після термічного опіку шкіри (М±σ) 

 

Таблиця 3 

Показники клітинного циклу в клітинах слизової оболонки тонкої кишки під 

час застосування 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % 

через 30 діб після термічного опіку шкіри (М±σ) 

 

суванням ЛПС, особливо, через 30 діб експерименту (див. табл. 3). 

Таким чином, використання ЛПС або HAES-LX-5 % із метою корекції ушко-

дження епітелію тонкої кишки значно покращує показники клітинного циклу у ви-

гляді нормалізації балансу апоптозу та синтезу ДНК шляхом стимуляції репарацій-

них процесів. Їх вплив дозволяє зменшити ураження тонкої кишки на фоні опікової 

хвороби, блокуючи негативний вплив токсинів, прозапальних медіаторів і бактеріа-

льних збудників на організм в цілому, що в перспективі зменшує ризик розвитку по-

ліорганної недостатності й, відповідно, летальність. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення гістологічних, ультраструктурних та цитомет-

Препарат 
Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР SUB-G0G1 

0,9 % NaCl 
88,71± 

1,09 

4,800± 

1,109 

6,488± 

0,183 

11,29± 

1,10 

0,740± 

0,179 

8,452± 

2,977 

0,9 % NaCl 

+опік 
88,31± 

1,73 

4,262± 

0,622 

7,430± 

1,710 

11,69± 

1,73 

0,600± 

0,168 

16,69± 

4,04* 

ЛПС+ 

Опік 
85,12± 

3,84 

4,590± 

0,617** 

10,29± 

4,21 

14,88± 

3,84**,* 

0,542± 

0,289 

11,94± 

5,38** 

HAES-LX-

5 % + опік 

86,16± 

1,98* 

5,478± 

0,807** 

8,362± 

1,260* 

13,84± 

1,98* 

0,658± 

0,061 

12,00± 

1,51** 

Препарат 
Показники клітинного циклу 

G0G1 S G2+M IP ВР SUB-G0G1 

0,9 % NaCl 
89,36± 

2,23 

4,596± 

1,634 

6,042± 

1,162 

10,64± 

2,22 

0,768± 

0,266 

8,868± 

3,033 

0,9 % NaCl 

+опік 

83,78± 

3,37* 

4,130± 

1,300 

12,09± 

2,44* 

16,22± 

3,37* 

0,340± 

0,080* 

9,174± 

3,284 

ЛПС+ 

Опік 

85,45± 

3,93 

4,628± 

0,877 

9,916± 

3,321* 

14,54± 

3,93 

0,504± 

0,184* 

8,688± 

2,535 

HAES-LX-

5 % + опік 

84,68± 

3,64 

5,180± 

1,960 

10,14± 

3,55 

15,32± 

3,65 

0,592± 

0,341 

9,716± 

3,879 



12 

ричних змін у стінці тонкої кишки щурів у віддалений період після термічного опіку 

шкіри й за умов корекції пошкоджень інфузійними розчинами ЛПС або НАES-LX-

5 %. 

1. У щурів без опіку шкіри, яким перші сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl, 

ЛПС або HAES-LX-5 % у дозі 10 мл на кг маси тіла, через 14, 21 і 30 діб експериме-

нту на світлооптичному й ультраструктурному рівнях дослідження структура стінки 

тонкої кишки й ультраструктурні компоненти її слизової оболонки подібні до інтак-

тних тварин. Під час введення ЛПС (більш виражено) або HAES-LX-5 % спостеріга-

ється лише повнокрів'я кровоносних судин, крайове стояння й підвищена адгезія 

лейкоцитів до ендотеліоцитів у посткапілярних венулах, а також інфільтрація лейко-

цитів у периваскулярних просторах. 

2. Під час гістологічного дослідження у віддалений період після термічного 

опіку шкіри в щурів, яким попередньо перших сім діб вводили 0,9 % розчин NaCl, 

встановлено, що максимально виражені дистрофічні й деструктивні зміни в стінці 

тонкої кишки спостерігаються через 14 діб експерименту, а потім поступово змен-

шуються. Однак, навіть через 30 діб зберігаються ділянки деформації та поліморфі-

зму кишкових ворсинок, прояви дистрофії та некрозу стовпчастих епітеліоцитів, 

повнокрів’я судин гемомікроциркуляторного русла зі сладжем еритроцитів у просві-

тах капілярів, звуження просвітів артеріол і набряк сполучної тканини. 

3. В усі терміни спостереження після опіку шкіри в щурів, яким попередньо 

вводили інфузійні розчини ЛПС або HAES-LX-5 %, під час гістологічного дослі-

дження некробіотичні та дистрофічні зміни в стінці судин кровоносного мікроцир-

куляторного русла, ентероцитах кишкових ворсинок та крипт, а також лейкоцитарна 

інфільтрація менше виражені, ніж у щурів яким після опіку шкіри вводили 0,9 % ро-

зчин NaCl. 

4. Дослідження ультраструктурного стану слизової оболонки тонкої кишки пі-

сля термічного опіку шкіри за умови попереднього застосування 0,9 % розчину NaCl 

встановили, що на фоні розладів структур мікроциркуляторного русла у віддалені 

терміни досліду й, особливо через 14 та 21 добу виявляються значні зміни клітин 

епітеліальної пластинки й структурних компонентів власної пластинки. 

5. Проведені електронномікроскопічні дослідження слизової оболонки тонкої 

кишки після термічної травми шкіри в умовах попереднього застосування ЛПС або 

HAES-LX-5 % встановили, що вже через 14 діб досліду на фоні покращення ультра-

структури гемокапілярів виявляється менший ступінь деструкції й оновлення клітин 

епітеліальної пластинки. Максимальна ефективність інфузійних розчинів спостері-

гається через 21 і 30 діб експерименту, коли відбувається відносна нормалізація 

структурних компонентів епітеліальної й власної пластинок слизової оболонки. 

6. Інфузія протягом перших 7 діб 0,9 % розчину NaCl, ЛПС або HAES-LX-5 % 

не змінює показники інтервалу SUB-G0G1, S-фази, фаз G0G1 та G2+M клітин слизо-

вої оболонки тонкої кишки без опікової травми шкіри через 14, 21 та 30 діб спосте-

реження. Отримані результати вказують на існування значної резервної групи клітин 

слизової оболонки тонкої кишки. 

7. Через 14 діб після термічного опіку шкіри на фоні використання 0,9 % роз-

чину NaCl встановлено менші зниження показників S-фази й блоку проліферації 

(р<0,05), ніж у групі без опіку; через 21 добу практично відновлюється рівень пока-
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зника S-фази, а інтервал SUB-G0G1 перевищує значення (р<0,05), отримані в групі 

без опіку шкіри; через 30 діб показники фази G2+M (р<0,05) та індекса проліфера-

ції підвищені, а блоку проліферації й фази G0G1 – знижені (р<0,05), що вказує на 

збереження дисбалансу в клітинному циклі клітин слизової оболонки тонкої кишки. 

8. Застосування розчинів ЛПС або HAES-LX-5 % після опіку шкіри позитивно 

впливає на показники клітинного циклу клітин слизової оболонки тонкої кишки: че-

рез 14 і 21 добу показники S-фази й індекса проліферації збільшені (р<0,05), як по-

рівняти з аналогічними у тварин з опіком шкіри й застосуванням 0,9 % розчину 

NaCl; через 21 добу показник інтервалу SUB-G0G1 в обох групах нижчий (р<0,05) 

від аналогічних показників у групі, де використовувався 0,9 % розчин NaCl на фо-

ні опіку. Через 30 діб за умови використання HAES-LX-5 % всі показники клітинно-

го циклу не мають достовірних або тенденцій відмінностей, як порівняти з показни-

ками в групі без опікового ушкодження, а під час використання ЛПС – показники 

фази G0G1 та блоку проліферації залишаються нижчими (відповідно р=0,076 і 

р<0,05) від тих, що отримали в щурів без опіку шкіри. 
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конференція : мат. конф., Львів, 2018. – С. 10-12. 
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АНОТАЦІЯ 

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

хвороби та їх корекція інфузійними розчинами (експериментальне досліджен-

ня). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціа-

льністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. – Івано-Франківський націона-

льний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Дослідження дії лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % на структуру 

клубової кишки в пізні терміни після термічного опіку шкіри виконані на 147 лабо-

раторних білих щурах-самцях. Максимальна ефективність розчинів проявляється 

через 21 і 30 діб експерименту, коли відбувається відносна нормалізація структур-

них компонентів епітеліальної і власної пластинок слизової оболонки. Через 30 діб 

за умови застосування HAES-LX-5 % всі показники клітинного циклу не мають до-

стовірних або тенденцій відмінностей, якщо порівняти з показниками в групі без 

опіку, а під час використання лактопротеїну з сорбітолом – показники фази G0G1 

та блоку проліферації залишаються нижчими, як аналогічні у щурів без опіку. 

Ключові слова: тонка кишка, шури, термічний опік, інфузійні розчини, пока-

зники клітинного циклу і фрагментації ДНК. 

 

АННОТАЦИЯ 

Галунко А. М. Морфологические изменения в тонкой кишке в поздние 

стадии ожоговой болезни и их коррекция инфузионными растворами (экспе-

риментальное исследование). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.09 - гистология, цитология, эмбриология. - Ивано-

Франковский национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-

Франковск, 2018. 

Исследование действия лактопротеина с сорбитолом и HAES-LX-5 % на 

структуру подвздошной кишки в поздние сроки после термического ожога кожи 

были выполнены на 147 лабораторных крысах-самцах. Максимальная эффектив-

ность препаратов проявляется через 21 и 30 суток эксперимента, когда происходит 

относительная нормализация эпителиальной и собственной пластинок слизистой 

оболочки. Через 30 суток при использовании HAES-LX-5 % все показатели кле-

точного цикла не имеют достоверных или тенденций различий по сравнению с по-

казателями в группе без ожога, а при использовании лактопротеина с сорбитолом - 

показатели фазы G0G1 и блока пролиферации остаются ниже по сравнению с ана-

логичными показателями у крыс без ожога. 

Ключевые слова: тонкая кишка, крысы, термический ожог, показатели кле-

точного цикла и фрагментации ДНК. 
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ANNOTATION 

Galunko G.M. Morphological changes in the small intestine in the late stages of 

burn disease and their correction by infusion solutions (experimental study). – The 

manuscript. 

Dissertation for the candidate degree of medicine by specialty 14.03.09 – histology, 

cytology, embryology. – Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

An experimental study of the effect of infusion drugs lactoprotein with sorbitol and 

HAES-LX-5 % on the structure of the ileum in later periods (14, 21 and 30 days) after burn 

skin lesions were performed on 147 laboratory white rats, males weighing 150-160 g. 

It was found that in rats without skin burns, which injected a 0.9 % solution of 

NaCl, lactoprotein with sorbitol or HAES-LX-5 % into the first seven days, in 14, 21 and 

30 days of the experiment at the optical-optical and ultrastructural levels of the study, the 

structure of the walls of the small intestine and ultrastructure components of its mucous 

membrane are similar to intact animals.  

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

for the first seven days, it was found that the most pronounced dystrophic and destructive 

changes in the small intestine wall are observed after 14 days of the experiment, which 

gradually decrease. However, after 30 days, there are stored areas of desquamation of the 

covering epithelium of the intestinal villi, dystrophy and necrosis of the columnar 

epitheliocytes. When administering infusion solutions lactoprotein with sorbitol or 

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

necrobiotic and dystrophic changes in the wall of blood vessels of the circulatory 

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

infiltration are less pronounced than in rats which was injected 0.9 % NaCl solution after 

burning the skin. 

The maximum effectiveness of infusion solutions is manifested after 21 and 30 

days of the experiment, when there is a relative normalization of the structural 

components of the epithelial and the own plate of the mucous membrane. 

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

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

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

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

The obtained results indicate the existence of a large reserve group of mucous 

membranes of the small intestine. 

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

solution, for the first time, lower decreases in S-phase and proliferation parameters were 

established than in the non-burning group; after 21 days, the level of the S-phase is 

almost restored, and the interval SUB-G0G1 - exceeds the value obtained in the group 

without burning the skin; after 30 days, the G2 + M and the proliferation index are 

elevated, while the proliferation and G0G1 phases are reduced, indicating a preservation 

of the imbalance in the cell cycle of the mucosal cells of the small intestine. When using 

lactoprotein with sorbitol solutions or HAES-LX-5 % after 14 and 21 days after burning 

the skin, the S-phase and the proliferation index increased compared with the burn group 

+ 0.9 % NaCl solution; after 21 days, the indicator of the interval SUB-G0G1 in both 
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groups is lower than in the burn group + 0.9 % NaCl solution; after 30 days, using 

HAES-LX-5 %, all cell cycle indices have no significant or trendy differences compared 

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

parameters of the G0G1 phase and the block of proliferation remain lower than those of 

the same indicator in rats without skin burns. 

Кey words: small intestine, rats, thermal burns of the skin, infusion solutions, micro 

and ultrastructural changes, cell cycle and DNA fragmentation. 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

ДНК– дезоксирибонуклеїнова кислота; 

ЛПС– лактопротеїн з сорбітолом; 

G0G1 – відсоткове співвідношення клітин фази G0G1 до всіх клітин клітинно-

го 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 визначався за сумою показників S + G2 +  

M; 

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

льшення числа клітин в фазі G2 + M при низьких значеннях S-фази свідчить про за-

тримку проліферації в стадії G2 + M). 
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