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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Незважаючи на всі досягнення у сфері охорони 

здоров’я, травматизм залишається однією з провідних причин смертності 

населення, зокрема, в молодому віці.  

Наукові дослідження свідчать, що летальність при політравмі 

(множинних ушкодженнях органів і систем) коливається в межах 12,2-63,4% 

(Pfeifer R. et al., 2016), у тому числі, при множинній скелетній травмі становить 

43,2% (Гайко Г.В. і співавт., 2014). 

Найбільш загрозливим ускладненням множинних переломів кісток є 

синдром поліорганної недостатності (СПОН) (Pape H. C. et al., 2017), 

найважчим проявом якого є гостре ушкодження легень (ГУЛ) 

(Pham T., Rubenfeld G. D., 2017). При цьому, ГУЛ вважається не тільки одним із 

основних критеріїв СПОН, але і його тригером (Sauaia A. et al., 2017), який 

зазвичай призводить до гострого респіраторного дистрес синдрому (ГРДС) 

(Perl M. et al., 2011).  

Питанню морфофункціональних змін при ГУЛ-ГРДС різної етіології, 

легеневої та позалегеневої, присвячена достатня кількість вітчизняних і 

закордонних наукових праць (Небесна З. М. та співавт., 2015; Заяць Л. М., 

Кліщ І. П., 2018; Заяць Л. М., Черкасова В. В., 2018; Chen X. et al., 2015; 

Zhang Y. et al., 2016; Zhang J. et al., 2017). Результати їх досліджень показують, 

що загальними порушеннями з боку респіраторного відділу легень (РВЛ) є 

дисфункція альвеолоцитів І та ІІ типу, альвеолярних макрофагів, а також 

розлади гемомікроциркуляторного русла, які призводять до дистрофічно-

деструктивних змін, а відповідно – до розвитку дихальної недостатності.  

У численних експериментальних і клінічних дослідженнях показано, що 

одним із перспективних методів корекції ГУЛ-ГРДС може бути використання 

екзогенних сурфактантів (Xiang L. et al., 2014; Небесна З. М., 2015; 

Горошко О. М. та співавт., 2016; Кліщ І. П., 2017). 

Разом із тим, робіт, присвячених особливостям ультраструктурних змін 

РВЛ при множинній скелетній травмі, все ще недостатньо. Зокрема, вимагає 

додаткового вивчення питання пошуку методів запобігання ГУЛ-ГРДС та 

корекції його проявів при ранній стабілізації переломів довгих кісток шляхом 

проведення найбільш біомеханічно обґрунтованого методу лікування – 

інтрамедулярного остеосинтезу. Наукові дані показують, що його застосування 

при множинній скелетній травмі обмежене високим ризиком виникнення 

легеневих ускладнень. Так, встановлено, що інтрамедулярний остеосинтез 

спричиняє, крім характерного для політравми системного фізіологічного 

ефекту, так званого «першого удару» (Gentile L. F. et al., 2013), подібний до 

первинної травми ефект, який отримав назву «другий удар», і зазвичай 

ускладнюється розладами з боку дихальної системи (Kucukdurmaz F.et al., 

2015).  

Зважаючи на сказане, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивчення морфофункціональних 

особливостей розвитку змін у легенях при ранній стабілізації переломів на тлі 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28157386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubenfeld%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28157386
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множинної скелетної травми з метою пошуку шляхів їх корекції.  

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

Дисертаційна робота виконана в рамках НДР кафедри патологічної фізіології 

Івано-Франківського національного медичного університету «Патогенетичні 

механізми розвитку змін в органах дихальної, ендокринної, нервової систем 

при змодельованих патологічних станах та їх корекція» (№ Держреєстрації 

0117U001758) та НДР кафедри травматології і ортопедії Івано-Франківського 

національного медичного університету «Шляхи оптимізації репаративної 

регенерації кістково-м’якотканинних структур та реабілітації хворих з 

ураженнями органів опори та руху в залежності від структурно-

функціонального стану тканин та умов фіксації» (№ Держреєстрації  

0114U005451). 

Мета дослідження: встановити основні механізми розвитку 

морфофункціональних змін у легенях при ранній стабілізації переломів на тлі 

множинної скелетної травми кісток для обґрунтування принципів їх корекції. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити ультраструктурну організацію альвеолоцитів І та ІІ типів, 

ендотеліоцитів гемокапілярів та альвеолярних макрофагів легень білих щурів 

при множинній скелетній травмі в динаміці. 

2. Дослідити характер субмікроскопічних змін РВЛ при множинній скелетній 

травмі при застосуванні інтрамедулярного остеосинтезу в динаміці. 

3. Вивчити морфофункціональні зміни РВЛ при множинній скелетній травмі 

на тлі застосування інтрамедулярного остеосинтезу та корекції 

фосфатидилхоліновими ліпосомами (ліпін) у динаміці.  

4. Визначити стан показників перекисного окиснення ліпідів, ендогенної 

інтоксикації та інтерлейкіну 8 при множинній скелетній травмі, а також при 

застосуванні інтрамедулярного остеосинтезу і корекції фосфатидилхоліновими 

ліпосомами в динаміці. 

Об'єкт дослідження: гостре ушкодження легень на тлі множинної 

скелетної травми. 

Предмет дослідження: морфофункціональні зміни РВЛ при множинній 

скелетній травмі на тлі застосування інтрамедулярного остеосинтезу та корекції 

ліпіном. 

Методи дослідження:експериментальний – для моделювання множинної 

скелетної травми та інтрамедулярного остеосинтезу; гістологічний та 

електронномікроскопічний – для дослідження мікро- та ультраструктурних змін 

РВЛ; біохімічні та імунологічні – для визначення продуктів активації 

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ): тіобарбітурової кислоти активних 

продуктів (ТБК-АП), дієнових кон'югат (ДК), прозапального цитокіну – 

інтерлейкіну 8 (ІЛ-8), молекул середньої маси (МСМ) і лейкоцитарних індексів 

інтоксикації; медико-статистичний – для обробки результатів із допомогою 

програмного забезпечення MS Exel та Statistica. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше встановлено 

закономірності морфофункціональних змін РВЛ при множинній скелетній 
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травмі (переломи обох стегнових кісток у середній третині) в експерименті на 

основі комплексного підходу з використанням сучасних морфологічних, 

імунологічних і біохімічних методів дослідження. 

Уперше встановлено закономірності морфофункціональних змін РВЛ при 

ранній стабілізації переломів кісток інтрамедулярним фіксатором після 

моделювання множинної скелетної травми. 

Обґрунтовано в експерименті можливість застосування 

фосфатидилхолінових ліпосом (ліпіну) для профілактики ускладнень з боку 

легеневої тканини при ранній стабілізації переломів кісток інтрамедулярним 

фіксатором на тлі множинної скелетної травми. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дозволяють доповнити існуючі відомості про особливості 

морфофункціональних змін РВЛ при множинній скелетній травмі та 

інтрамедулярній фіксації переломів стегнових кісток. 

Розроблено модель множинної скелетної травми у дрібних тварин 

(раціоналізаторська пропозиція №14/2729 від 11.11.14 р.). 

Патогенетично обґрунтовано спосіб корекції структурних змін 

компонентів РВЛ фосфатидилхоліновими ліпосомами (ліпіном) при ранній 

стабілізації переломів кісток на тлі множинної скелетної травми. Одержані 

результати можуть бути використані в клініці як теоретичне підґрунтя для 

профілактики легеневих ускладнень при політравмі та забезпечення 

можливості проведення ранньої кінцевої стабілізації переломів довгих кісток 

інтрамедулярним фіксатором.  

Впровадження матеріалів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені і використовуються в навчальному процесі кафедр гістології, 

цитології та ембріології Української медичної стоматологічної академії 

(затв. 12.09.2018); гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет МОЗ України» 

(затв. 10.10.18); фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України» 

(затв. 11.10.18); гістології, цитології та ембріології ВДНЗУ «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 17.10.18); гістології, цитології та 

ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (затв. 12.11.18); гістології, цитології та ембріології Одеського 

національного медичного університету (затв. 20.11.18).  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено аналіз 

літературних джерел за темою дисертації, здійснено патентно-інформаційний 

пошук. Дисертантом самостійно виконано експериментальне дослідження, 

проведено аналіз та статистичну обробку отриманих даних. Усі розділи 

дисертаційної роботи написані автором особисто. Основні наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації сформульовані дисертантом із науковим 

керівником. У наукових працях, надрукованих у співавторстві, участь 

здобувача є визначальною. 

 Апробація роботи. Наукові положення дисертаційної роботи 
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оприлюднені на: VIII міжнародній конференції молодих учених «Захворювання 

кістково-м’язової системи та вік», присвяченій пам’яті професора 

Є. П. Подрушняка (19-20 грудня 2014, Київ); VІII науково-практичній 

конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на 

організм» (01-02 жовтня 2015, Тернопіль); XVII з’їзді ортопедів-травматологів 

України (05-07 жовтня 2016, Київ); IX Міжнародній конференції молодих 

вчених «Захворювання кістково-м’язової системи і вік» присвяченій пам’яті 

проф. Подрушняка Є. П. (18-19 лютого 2016, Київ); ІІ Міжнародному 

симпозіумі «Захворювання кістково-м’язової системи і вік» (09-11 березня 

2016, Львів); 88-й науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (28-30 березня 2019, 

Івано-Франківськ). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 9 наукових робіт, 

із них: 4 статті у фахових наукових виданнях України (із них одноосібних – 1) 

та 1 стаття у міжнародному виданні, 4 – у матеріалах і тезах конференцій та 

конгресів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 195 сторінках комп’ютерного тексту, з них 138 сторінок – основного 

тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Список джерел літератури містить 245 праць, з них 105 – кирилицею, 140 – 

латиницею. Робота ілюстрована 66 рисунками та містить 9 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Дослідження виконані на 130 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар, 

масою 180-230 г, які були розподілені на 4 групи: 

I – 40 тварин – множинна скелетна травма; 

II – 40 тварин – множинна скелетна травма + інтрамедулярний остеосинтез; 

ІІІ – 40 тварин – множинна скелетна травма + інтрамедулярний остеосинтез + 

ліпін; 

IV – 10 тварин – інтактні. 

Комісією з біоетики Івано-Франківського національного медичного 

університету встановлено, що наукове дослідження не суперечить основним 

біоетичним нормам (протокол № 75/13 від 23.12.2013 р. та протокол № 107/19 

від 28.03.2019 р.). 

Моделювання множинної скелетної травми (МСТ) проводилось усім 

тваринам І-ІІІ груп шляхом відкритої остеотомії обох стегнових кісток у 

середній третині за допомогою циркулярної мікропилки за власною методикою. 

Усі маніпуляції здійснювались під тіопенталовим наркозом із розрахунку 

60 мг/кг. Усім тваринам проводилась адекватна аналгезія диклофенаком натрію 

в дозі 10 мг/кг 3 рази на добу (в день операції 2 рази). Інтрамедулярний 

остеосинтез проводили 1,2 мм шпицею Кіршнера через 3 год після нанесення 

травми тваринам з ІІ і ІІІ груп. Тваринам ІІІ групи вводили ліпін 
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внутрішньоочеревинно в дозі 50 мг/кг по схемі: 1-а доза одразу після травми, 

2-а доза безпосередньо перед остеосинтезом, 3-я доза одразу ж після 

остеосинтезу.  

Забір експериментального матеріалу здійснювали через 6, 24, 72 та 

168 год після моделювання множинної скелетної травми. 

Приготування матеріалу для світлової мікроскопії проводили згідно 

загальноприйнятих методик (Багрій М. М. та ін., 2016). Парафінові зрізи, 

товщиною 5-7 мкм забарвлювали гематоксиліном і еозином. Гістологічні 

препарати вивчали під світловим мікроскопом Leika DME та фотографували за 

допомогою Digital camera for microscope DCM 900 та фотоапарату Nicon 

Coolpix P5100.  

Для електронномікроскопічного дослідження шматочки легеневої 

тканини фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 

1% розчині чотириокису осмію. Після дегідратації матеріал заливали в епон-

аралдіт. Зрізи, отримані на ультрамікротомі «Tesla ВS-490», вивчали в 

електронному мікроскопі «ПЕМ-125К». 

Для вивчення ендогенної інтоксикації використовували: лейкоцитарний 

індекс інтоксикації Кальф-Каліфа (ЛІІ), лейкоцитарний індекс інтоксикації за 

Островським В. В. (ЛІІ-О) (Сіплівий В. А. і співавт., 2009) та МСМ, виміряні 

скринінг-методом у модифікації Габрієляна Н. І. та співавт. (1981). 

Визначення продуктів ПОЛ проводилось у сироватці крові піддослідних 

тварин за наступними методиками: ТБК-АП – за методикою Е. Н. Коробейникової   

(1989), ДК – за методикою Гаврилова В. Б. і співавт. (1988). 

Кількісне визначення ІЛ-8 проводили на стриповому імуноферментному 

аналізаторі Stat Fax303 Plus за допомогою діагностичного набору фірми 

«Вектор-Бест» (Росія). 

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою програм 

MS Excel та Statistica 6. Тип розподілу кількісних даних перевіряли методом 

Kolmogorow-Smirnov&Lillieforce та Shapiro-Wilk W-тестом. Враховуючи, що 

більшість значень не відповідала нормальному закону розподілу, то для 

описання центральної тенденції використовували медіанне значення, нижні та 

верхні квартилі (Me [LQ-UQ]). Для оцінки достовірності різниці даних у групах 

порівняння застосовували методи непараметричної статистики для незалежних 

сукупностей: парний Mann-Wittney U-тест (для порівняння з нормою) та 

множинні – Kruskal-Wallis (ANOVA) і медіанний тести (для оцінки 

достовірності відмінностей даних між трьома експериментальними групами 

порівняння). 

Результати дослідження та їх обговорення. Мікроскопічний аналіз РВЛ 

тварин, яким проводили моделювання МСТ, показав, що через 6 год після 

початку експерименту в окремих альвеолах спостерігається підвищення 

кількості альвеолярних макрофагів (АМ). У деяких міжальвеолярних 

перегородках визначається повнокров’я гемокапілярів.  

На субмікроскопічному рівні в альвеолоцитах І і ІІ типів (А-І і А-ІІ), на 

даний період дослідження, відмічаються в основному реактивні зміни. 
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Ядра А-І округлої форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою і 

рівномірним розміщенням гранул хроматину. Мітохондрії з матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності. Складові компоненти апарату 

Гольджі (АГ) і гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) без особливих 

структурних змін. У периферійних відділах А-І виявляється підвищена 

кількість мікропіноцитозних пухирців.  

На апікальній поверхні альвеолоцитів ІІ типу спостерігається значна 

кількість мікроворсинок у вигляді дрібних цитоплазматичних виростів. Ядра 

А-ІІ з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. У цитоплазмі 

визначаються різної величини та форми чисельні мітохондрії, вільні рибосоми 

та полісоми. Цистерни ГЕС гіпертрофовані, багаті на рибосоми. АГ без 

структурних змін. У навколоядерній та апікальній частині А-ІІ відмічаються 

пластинчасті тільця (ПТ) переважно високої електронно-оптичної щільності. 

Разом із тим, виявляються деякі альвеолоцити ІІ типу з вогнищевим 

просвітленням цитоплазми, набряком мітохондрій, розширеними 

компонентами АГ та ГЕС. Кількість ПТ в А-ІІ зменшена. 

В окремих гемокапілярах міжальвеолярних перегородок спотерігається 

порушення їх ультраструктурної організації. У цитоплазмі відмічаються різної 

величини та форми мітохондрії з просвітленим матриксом, укороченими і 

дезорієнтованими гребенями. Складові компоненти АГ та ГЕС помірно 

розширені. У деяких клітинах визначається фрагментація мембран ГЕС. 

Периферійна частина ендотеліоцитів характеризується великою кількістю 

мікропіноцитозних пухирців. У гемокапілярах спостерігаються еритроцити, 

поодинокі лейкоцити і тромбоцити без явищ агрегації та адгезії. Разом із тим, у 

просвіті окремих гемокапілярів визначається підвищена кількість лейкоцитів та 

їхня адгезія до ендотеліоцитів.  

В альвеолах відмічаються альвеолярні макрофаги в стані підвищеної 

функціональної активності. 

На 24 год дослідження на світлооптичному рівні спостерігається 

підвищення кількості АМ в альвеолах і повнокров’я гемокапілярів альвеолярної 

стінки.  

На даний період дослідження ультраструктурні зміни характеризуються 

розвитком набрякових явищ у компонентах РВЛ. Ядра А-І з просвітленим 

матриксом і невеликими інвагінаціями ядерної оболонки. Мітохондрії набряклі, 

з поодинокими редукованими гребенями. Цистерни і канальці АГ і ГЕС 

розширені. В окремих А-І відмічаються вітрилоподібні випинання плазмолеми, 

спрямовані в просвіт альвеоли.  

В А-ІІ нуклеоплазма з дрібнозернистим матриксом із переважним 

скупченням по периферії гранул хроматину. Мітохондрії збільшені в об’ємі з 

поодинокими дезорієнтованими гребенями. Складові компоненти АГ і ГЕС 

розширені, із дрібногранулярним вмістом. Кількість рибосом на мембранах 

останньої зменшена. Значна частина ПТ знаходиться на різних стадіях 

вакуолізації. На апікальній поверхні виявляється зменшена кількість 

мікроворсинок. 
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Зміни з боку інтерстицію характеризуються розвитком в окремих 

ділянках помірного локального набряку в основній речовині сполучної тканини 

альвеолярної стінки.  

Ядра багатьох ендотеліальних клітин з просвітленим матриксом і 

маргінальним розміщенням гранул хроматину. Навколоядерний простір 

місцями розширений. Різні зміни спостерігаються з боку мітохондрій. В одних 

клітинах мітохондрії збільшені за розмірами, з матриксом низької електронно-

оптичної щільності, поодинокими короткими гребенями, в інших – невеликих 

розмірів, із щільним електронно-оптичним матриксом. У навколоядерній зоні 

інколи визначається АГ у вигляді цистерн із ніжноволокнистим вмістом у 

просвіті, дещо розширеними вакуолями і дрібними пухирцями. Цистерни ГЕС у 

більшості випадків розширені. Кількість рибосом на їхній зовнішній поверхні 

зменшена. На люменальній поверхні окремих ендотеліоцитів відмічаються 

тонкі маргінальні складки без’ядерних ділянок цитоплазми, які виступають у 

просвіт гемокапілярів. Базальна мембрана локально потовщена з нечіткими 

контурами. У периферійній частині ендотеліальних клітин виявляється 

підвищена кількість як малих, так і великих мікропіноцитозних пухирців. У 

просвіті гемокапілярів визначається адгезія та агрегація лейкоцитів і 

тромбоцитів. 

Як і на попередньому етапі дослідження кількість АМ залишається 

збільшеною. У цитоплазмі спостерігається значна кількість лізосом і фагосом. 

Зміни аналогічного характеру в легенях у ранній період політравми 

відмічають також інші дослідники (Denk S. et al., 2017; Teng Y. et al., 2018, 

Walker P. F. et al., 2018).  

Через 72 год після початку експерименту мікроскопічно в альвеолах 

спостерігаються АМ, поодинокі еритроцити і лейкоцити, виражене повнокров’я 

гемокапілярів альвеолярної стінки. 

Проведений електрономікроскопічний аналіз показав, що ядра А-І з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності. У мітохондріях 

визначається локальна деструкція гребенів. Набряк і дезорганізація 

спостерігається в складових компонентах АГ і ГЕС. В окремих ділянках 

відмічається субепітеліальний набряк, який призводить до десквамації клітин і 

супроводжується оголенням базальної мембрани.  

Зміни в А-ІІ характеризуються вираженими явищами гіпергідратації. У 

клітинах спостерігається вогнищеве просвітлення цитоплазми, набряк 

мітохондрій, фрагментація мембран ГЕС. Кількість ПТ зменшена. У деяких А-ІІ 

виявляються ПТ гігантських розмірів. Апікальна поверхня клітин згладжена за 

рахунок майже повної відсутності на ній мікроворсинок. 

Інтерстиційний набряк на даний період експерименту виражений 

інтенсивніше. 

Альтерації в структурі ендотеоліцитів супроводжуються розвитком 

внутрішньоклітинного набряку з порушенням у тонкій організації органел. 

Ядра багатьох клітин збільшені за розмірами. Навколоядерний простір 

розширений. Мітохондрії нечисленні зі зруйнованими гребенями та матриксом 
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низької електронно-оптичної щільності. У навколоядерній зоні визначається 

набряк і дезорганізація складових елементів АГ. Канальці та цистерни ГЕС 

розширені, зі зменшеною кількістю рибосом на мембранах. Поряд із цим, 

спостерігається фрагментація мембран ГЕС. На люменальній поверхні 

плазмолеми окремих ендотеліоцитів визначаються її вітрилоподібні випинання. 

У периферійних зонах ендотеліальних клітин відмічається значна кількість як 

малих, так і великих мікропіноцитозних пухирців, які нерідко зливаються між 

собою з утворенням великих вакуолей або трансендотеліальних каналів. У 

просвіті гемокапілярів визначаються еритроцитарні агрегати, агрегація та 

адгезія лейкоцитів і тромбоцитів.  

Явища гіпергідратації спостерігаються і в альвеолярних макрофагах, 

наростання набрякових змін у внутрішньоклітинних органелах АМ 

супроводжуються зменшенням електронно-оптичної щільності 

цитоплазматичного матриксу.  

На пізніх термінах дослідження (168 год) на мікроскопічному рівні 

виявляється підвищення кількості АМ в альвеолах і повнокров’я гемокапілярів 

альвеолярної стінки.  

Дані електронномікроскопічного дослідження свідчать, що вираженість і 

поширеність набрякових явищ у клітинах альвеолярного епітелію суттєво 

менша, ніж на попередньому етапі експерименту. Поряд із цим, визначається 

окремі А-І та А-ІІ, у субмікроскопічній організації яких відбуваються зміни, 

направлені на підвищення їхньої функціональної активності. Такі клітини 

характеризуються підвищеною кількістю мітохондрій із матриксом помірної 

електронної щільності, гіпертрофованим АГ, добре розвиненою ГЕС. У 

цитоплазмі А-ІІ відмічається підвищена кількість ПТ.  

В інтерстиційній тканині спостерігається розвиток помірного набряку в 

основній речовині сполучної тканини стінки альвеоли. 

Зміни в ультраструктурній організації гемокапілярів мають більш 

локальний характер. Ядра ендотеліальних клітин неправильної форми. Гранули 

хроматину переважно розміщені по периферії ядра. Навколоядерний простір у 

багатьох місцях розширений. Мітохондрії набряклі, різної величини та форми. 

Складові компоненти АГ і ГЕС помірно розширені. Кількість рибосом на 

мембранах останньої зменшена. Базальна мембрана в багатьох місцях 

потовщена з нечіткими контурами. Периферійна частина ендотеліоцитів 

характеризується великою кількістю мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. У 

просвіті окремих гемокапілярів відмічаються еритроцитарні сладжі, агрегація 

та адгезія лейкоцитів і тромбоцитів. Поряд із цим, визначаються окремі 

ендотеліоцити з ознаками підвищеної функціональної активності. 

Проведений аналіз ультраструктури АМ виявив значний поліморфізм 

популяції даних клітин. В одних АМ переважають ознаки активного 

фагоцитозу, в інших – дистрофічно-деструктивні зміни. 

Таким чином, електронномікроскопічні дослідження РВЛ в умовах 

моделювання МСТ свідчать про розвиток в А-І, А-ІІ, ендотеліоцитах та АМ 

дистрофічних і деструктивних змін, пік яких настає на 72 год після початку 
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експерименту. На порушення ультраструктурної організації компонентів РВЛ 

вказують і ряд інших дослідників як при політравмі (Копитчак І. Р., 2013), так і 

при різних станах, що ускладнюються розвитком ГУЛ-ГРДС (Небесна З. М. і 

співавт., 2015; Заяць Л. М., Кліщ І. П., 2018). 

При проведенні інтрамедулярного остеосинтезу тваринам на фоні МСТ за 

результатами гістологічного дослідження РВЛ встановлено, що через 6 год 

після початку експерименту спостерігається помірне розширення альвеолярних 

ходів, альвеол і збільшення кількості АМ. 

Субмікроскопічно в А-І виявляються нечисленні мітохондрії, деякі з 

просвітленим матриксом. Цистерни та канальці АГ і ГЕС гіпертрофовані. 

Базальна мембрана локально потовщена. У периферійних відділах А-І 

спостерігається підвищена кількість мікропіноцитозних пухирців і вакуолей.  

Ядра А-ІІ округлої або овальної форми. Навколоядерний простір дещо 

розширений. Мітохондрії різної величини і форми з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності. Поряд із цим, відмічаються збільшені в об’ємі 

мітохондрії з поодинокими, редукованими гребенями. Складові компоненти АГ 

і ГЕС розширені. У деяких ПТ визначаються нерівномірні електронносвітлі 

проміжки між осміофільними пластинами. 

Інтерстиційна тканина на даний період дослідження місцями розширена 

внаслідок накопичення набрякової рідини.  

В ендотеліоцитах мітохондрії з матриксом низької електронно-оптичної 

щільності та з ознаками часткової деструкції. Поряд із розширеними 

компонентами АГ виявляється фрагментація мембран ГЕС. У периферійних 

відділах ендотеліоцитів спостерігаються великі вакуолі. В окремих 

кровоносних капілярах визначаються порушення цілісності люменальної 

мембрани ендотеліоцитів. У просвіті деяких гемокапілярів відмічаються 

еритроцитарні сладжі, агрегація та адгезія лейкоцитів. 

В альвеолах серед популяції макрофагальних елементів із ознаками 

підвищеної функціональної активності спостерігаються окремі АМ з 

дистрофічно-деструктивними змінами. 

При мікроскопічному дослідженні на 24 год в альвеолах визначаються 

АМ, еритроцити, лейкоцити, а також десквамовані клітини альвеолярного 

епітелію.  

При ультраструктурному аналізі відмічаються виражені зміни 

субмікроскопічної організації всіх компонентів РВЛ. Ядра А-І з матриксом 

низької електронно-оптичної щільності. Мітохондрії збільшені за об’ємом із 

поодинокими дезорієнтованими гребенями. Поряд із розширеними 

компонентами АГ спостерігається фрагментація мембран ГЕС. Базальна 

мембрана на значному протязі потовщена. У багатьох А-І визначаються 

вітрилоподібні випинання їхньої периферійної частини, спрямовані в просвіт 

альвеоли. Наростаючий набряк А-І призводить до локальних розривів 

апікальної плазмолеми, особливо її периферійних відділів, що супроводжується 

виходом внутрішньоклітинної рідини і цитоплазматичних структур у просвіт 

альвеоли.  
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В А-ІІ мітохондрії з просвітленим матриксом, цистерни і канальці АГ і 

ГЕС у багатьох випадках розширені, фрагментовані. У ПТ виявляються 

нерівномірні світлі проміжки між осміофільними пластинами. У деяких А-ІІ на 

місці ПТ спостерігаються вакуолі з залишками мембран. Апікальна поверхня 

А-ІІ згладжена унаслідок відсутності на ній мікроворсинок. 

Прогресуючий характер змін відмічається і в гемокапілярах стінки 

альвеоли. Ядра ендотеліоцитів із нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії набряклі, з 

просвітленим матриксом і редукованими гребенями. У деяких клітинах набряк 

мітохондрій супроводжується повним лізисом гребенів із розривом зовнішньої 

перетинки. Цистерни та канальці АГ та ГЕС у більшості випадків 

фрагментовані. Часто в гемокапілярах виявляються ділянки лізису люменальної 

плазмолеми ендотеліоцитів, що призводить до виходу внутрішньоклітинного 

вмісту в просвіт мікросудини. Поряд із цим, спостерігається десквамація 

ендотеліальних клітин у просвіт гемокапіляра з оголенням базальної мембрани. 

У просвіті багатьох гемокапілярів визначається адгезія та агрегація лейкоцитів і 

тромбоцитів, еритроцитарні сладжі.  

Цитоплазма багатьох АМ з матриксом низької електронно-оптичної 

щільності, в якій відмічаються поодинокі лізосоми та великі фагосоми з 

неоднорідним осміофільним матеріалом.  

Подібні зміни з боку легеневої тканини при проведенні інтрамедулярного 

остеосинтезу стегнових кісток на тлі множинної травми, які засвідчують його 

системний запальний вплив, відмічають й ряд інших дослідників (Gan L.et al., 

2015, 2018; Lichte P. et al., 2016).  

Мікроскопічно на 72 год  експерименту у РВЛ виявляються чергування 

ділянок ателектазів із ділянками емфізематозного розширених альвеол. У 

гемокапілярах міжальвеолярних перегородок спостерігається виражене 

повнокров’я. 

Субмікроскопічно набрякові явища в компонентах РВЛ продовжують 

зберігатися. В цитоплазмі А-І наявні набряклі мітохондрії, розширені, частково 

фрагментовані складові компоненти АГ і ГЕС. На зовнішній поверхні мембран 

ГЕС відмічаються поодинокі рибосоми. Як і на попередньому етапі 

дослідження, в окремих А-І зустрічаються вітрилоподібні випинання 

плазматичної мембрани, направленої в просвіт альвеоли.   

В А-ІІ мітохондрії з просвітленим матриксом, складові компоненти АГ і 

ГЕС набряклі, дезорганізовані. Окремі ПТ частково заповнені фосфоліпідним 

матеріалом. 

Інтерстиційна тканина характеризується зниженням електронно-оптичної 

щільності основної речовини сполучної тканини.  

Явища гіпергідратації відмічаються і в ендотеліоцитах гемокапілярів. 

Внаслідок набряку ендотеліальних клітин та агрегації форменних елементів, 

просвіт багатьох гемокапілярів різко звужений. 

Макрофагальні елементи, на даний період дослідження, 

характеризуються морфофункціональною неоднорідністю. У просвіті альвеол 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lichte%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458064
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спостерігається зменшення кількості активно фагоцитуючих АМ. У більшості 

макрофагальних елементів виявляються дистрофічно-деструктивні зміни. 

Зі збільшенням терміну експерименту (168 год) на світлооптичному рівні 

в альвеолах визначаються АМ і поодинокі лейкоцити. 

Дані електронномікроскопічного дослідження свідчать, що вираженість 

та поширеність набрякових явищ у компонентах РВЛ є суттєво меншою, ніж на 

попередньому етапі експерименту. Поряд із цим, відмічаються клітини, в 

ультраструктурній організації яких відбуваються зміни, направлені на 

підвищення їхньої функціональної активності. 

У просвіті окремих альвеол виявляються АМ зі зменшеною кількістю 

лізосом і фагосом. Внутрішній вміст фагосом неоднорідний із різною 

електронною щільністю.  

На зміни аналогічного характеру при інтрамедулярному остеосинтезі на 

тлі МСТ у пізній період вказують і ряд інших авторів (Kleber C. et al., 2015; 

Khudobiak М. М. et al., 2017). 

Із метою корекції вказаних субмікроскопічних порушень компонентів 

РВЛ при проведенні інтрамедулярного остеосинтезу стегнових кісток при 

моделюванні множинної скелетної травми нами було використано ліпін. 

Позитивний вплив фосфатидилхолінових ліпосом на РВЛ при різних 

патологічних станах підтверджують численні дослідження (Задніпряний І. В. і 

співавт., 2011; Небесна З. М., 2015; Горошко О. М. і співавт., 2016; Кліщ І. П., 

2017). 
Проведений ультраструктурний аналіз показав, що через 6 год після 

початку експерименту на тлі введення ліпіну альтерації в А-І, А-ІІ, 

ендотеліоцитах гемокапілярів та АМ спостерігаються значно рідше в 

порівнянні з нелікованими тваринами. Відмічається краща збереженість 

структурної організації пластинчастих тілець в А-ІІ. ПТ розміщені по всій 

цитоплазмі, проте, більша їх кількість визначається у навколоядерній зоні та 

апікальній частині А-ІІ. Поряд із цим, у цитоплазмі А-ІІ виявляються 

мультивезикулярні тільця, що представляють собою групу пухирців, оточених 

спільною одинарною мембраною. На апікальній поверхні А-ІІ візуалізується 

значна кількість мікроворсинок. Деякі А-ІІ характеризуються ознаками 

підвищеної функціональної активності. У таких клітинах видно злиття 

зовнішньої частини мембрани ПТ із внутрішньою частиною апікальної 

плазмолеми з наступним вивільненням осміофільного матеріалу в просвіт 

альвеоли.  

У багатьох гемокапілярах альвеолярної стінки визначаються 

ендотеліоцити з ультраструктурою, типовою для інтактних тварин. У їхньому 

просвіті не виявляються тромболейкоцитарні агрегації. 

Дані субмікроскопічного дослідження, проведеного через 24 год, свідчать 

про значно меншу вираженість альтерацій легеневої тканин, ніж у групах без 

корекції. При цьому необхідно зазначити, що не тільки інтенсивність, але й 

поширеність ушкоджень у компонентах РВЛ лікованих тварин суттєво менші, 

ніж у тварин, які не отримували лікування. Також відмічається поліпшення 
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реологічних властивостей крові. На даний період експерименту еритроцитарні і 

тромболейкоцитарні агрегати спостерігаються тільки в окремих гемокапілярах 

стінки альвеоли.  

Результати електронномікроскопічного дослідження, проведеного через 

72-168 год, свідчать про відсутність позитивного впливу ліпіну на компоненти 

РВЛ.  

Виникнення синдрому ендогенної інтоксикації виявлено при багатьох 

патологічних станах, що ускладнюються ГУЛ (Morris C. F. M. et al., 2015; 

Серватович А. М., Гудима А. А., 2016). Однак, у нашому дослідженні в групі І у 

венозній крові не спостерігалось достовірної різниці рівнів ЛІІ у порівнянні з 

нормою, хоча в динаміці цей індекс на 168 год був у 1,5 раза нижчий, ніж на 

6 год експерименту (р<0,01). Показники ЛІІ-О також поступово зменшувались 

(р<0,001) і на 168 год були удвічі нижчі від норми (р<0,05), що вказує на 

поступову імуносупресію при політравмі унаслідок виснаження білого ростка 

крові. 

У групі ІІ достовірне збільшення ЛІІ – у 2,5 раза при порівнянні із 

нормою, спостерігалось тільки на 24 год (р<0,05), що підтверджує вплив 

остеосинтезу на тлі множинної скелетної травми на активацію лейкоцитів. 

Надалі рівень ЛІІ у групі знижувався до 168 год у 4,5 раза (р<0,01). ЛІІ-О також 

зменшувався в динаміці (р<0,05), сягаючи майже удвічі нижчих за норму 

значень на 168 год (р<0,05). 

У групі ІІІ, де використовувався ліпін, не виявлено достовірних змін у 

динаміці обох індексів (р>0,05). При цьому, показники ЛІІ були вищими від 

норми в середньому в 3 рази у всі часові проміжки (р<0,01). ЛІІ-О суттєво 

перевищував норму на 6 і 72 год – в 1,2 та 1,3 раза відповідно (р<0,05). Тобто, в 

ІІІ групі не спостерігалось зниження лейкоцитарних індексів нижче за норму на 

168 год, як у І і ІІ групах, що може свідчити про імуномодулюючу дію 

препарату.  

Було також проаналізовано лейкоцитарні індекси в артеріальній крові, які 

відображають процеси обміну в легеневій тканині. Встановлено, що в групі І 

показники ЛІІ та ЛІІ-О не відрізнялись від норми впродовж усього періоду 

спостереження. У ІІ групі показники ЛІІ збільшувались удвічі в порівнянні з 

нормою на 24 та 72 год (р<0,01), хоча індекс ЛІІ-О не відрізнявся від норми в 

усіх часових точках. У ІІІ групі ЛІІ збільшувався в порівнянні з нормою в 1,5 

раза вже на 6 год та залишався високим аж до 168 год (р<0,05). ЛІІ-О був 

підвищеним у 2 рази на 6, 24 і 72 год (p<0,05). При цьому в зразках артеріальної 

крові з ІІІ групи було значно більше юних форм лейкоцитів, ніж у групах 

порівняння, що може бути причиною високих показників лейкоцитарних 

індексів. Отже, при використанні ліпіну, завдяки його мембраностабілізуючій 

та імуномодулюючій дії, більшість лейкоцитів виводяться з кровотоком, а не 

накопичуються в легеневій тканині, що й зменшує її руйнування. 

Вивчення ще одного показника ендогенної інтоксикації – МСМ, показало, 

що у групах порівняння в усіх часових проміжках його рівні достовірно 

перевищували норму (р<0,05). При цьому, значення МСМ у групах І і ІІ були 
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стабільними впродовж терміну спостереження, а в групі ІІІ виявлено деяке 

збільшення показника на 24 год (р<0,05).  

Важливою ланкою патогенезу ГУЛ-ГРДС при політравмі вважається 

пошкодження клітинної мембрани внаслідок активації ПОЛ із подальшим 

поглибленням морфофункціональних змін у легеневій тканині (Копитчак І. Р., 

2014; Рощін Г. Г. і співавт., 2015; Серватович А. М., 2015; Zolali E. et.al, 2015). 

У нашому дослідженні встановлено достовірно вищі, у порівнянні з нормою, 

показники ТБК-АП в І групі у всіх часових проміжках (р<0,01). При цьому, 

максимальна активація виявлена на 6 і 168 год (р<0,05). У ІІ групі суттєве 

збільшення ТБК-АП у порівнянні з нормою спостерігалось упродовж 6-72 год 

(р<0,05) із піком на 72 год (р<0,05). У ІІІ групі, незважаючи на незначне 

перевищення ТБК-АП у перші 6 год (р<0,05), упродовж 24-72 год його 

значення відповідали нормі і зростали знову на 168 год (р<0,01).  

ДК в І і ІІ групах практично у всіх проміжках перевищували нормальні 

значення (р<0,05). Максимальна активація наставала на 6 год та дещо 

зменшувалась до 168 год (р<0,01). У ІІІ групі ДК перевищували норму тільки 

на 24 год (р<0,01), а в інші часові періоди – не відрізнялись від неї (р>0,05). 

Тобто, динаміка та рівні індикаторів ПОЛ свідчить про зменшення активності 

процесів ліпопероксидації під впливом ліпіну при проведенні інтрамедулярного 

остеосинтезу на тлі множинної скелетної травми. 

Відомо, що ІЛ-8 є індикатором розвитку ГУЛ, оскільки це основний 

хемоатрактант поліморфноядерних нейтрофілів (Williams A. E. et al., 2014; 

Serve R. et al., 2018). Дані власних досліджень доводять провідну роль активації 

прозапального цитокіну ІЛ-8 у виникненні ГУЛ як при множинній скелетній 

травмі, так і при застосуванні інтрамедулярного остеосинтезу стегнових кісток, 

оскільки його рівень суттєво відрізнявся від нормальних значень у всіх 

дослідних групах. Так, у І групі значення ІЛ-8 зростали з 20,8 [19,3-22,0] 

пкмоль/л у перші 6 год після травми, досягаючи піку активації на 72 год – 

35,4 [33,6-36,3] пкмоль/л і поступово знизились до 19,5 [17,8-24,0] пкмоль/л на 

168 год (р<0,01). У групі ІІ рівень ІЛ-8 досягав максимальних значень раніше. 

Уже впродовж першої доби він дорівнював 51,0 [50,2-57,5] пкмоль/л, що у 

1,5 раза вище, ніж у групі І (р<0,01). У групі ІІІ пік запального процесу 

припадав на 72 год. – 46,7 [45,8-47,6] пкмоль/л (р<0,001). При цьому, на тлі 

корекції ліпіном рівні ІЛ-8, наростали найповільніше впродовж перших 24 год і 

становили 27,7 [26,9-28,9] пкмоль/л, що є найнижчим значенням для цього 

часового інтервалу в групах порівняння (р<0,01). 

Таким чином результати власних досліджень свідчать, що при ранній 

стабілізації переломів стегнових кісток на тлі множинної скелетної травми 

виникають зміни структурної організації компонентів РВЛ, інтенсифікація 

процесів ліпопероксидації, запалення та ендогенної інтоксикації, які найбільш 

виражені упродовж 24-72 год. Корекція фосфатидилхоліновими ліпосомами 

сприяє зменшенню ушкоджень у компонентах респіраторного відділу легень, 

сприяє стабілізації показників ліпопероксидації, запалення та ендогенної 

інтоксикації упродовж перших 24 год від початку експерименту.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90$
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні 

морфофункціональних змін компонентів респіраторного відділу легень при 

ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та їх корекції 

фосфатидилхоліновими ліпосомами. 

1. При множинній скелетній травмі зміни в респіраторному відділі 

легень виявляються вже протягом перших 24 год експерименту – відмічається 

гіпергідратація альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоцитів гемокапілярів та 

альвеолярних макрофагів. У гемокапілярах альвеолярної стінки спостерігається 

надмірна акумуляція нейтрофілів, їх агрегація та адгезія. Найбільш виражені 

ушкодження виявляються на 72 год експерименту і характеризуються 

розвитком інтерстиційного і внутрішньоальвеолярного набряків. 

2. Множинна скелетна травма супроводжується інтенсифікацією 

процесів ліпопероксидації вже впродовж перших 6 год (достовірне підвищення 

вмісту активних продуктів тіобарбітурової кислоти у порівнянні з нормою у 

1,9 раза, дієнових кон’югат – у 4,9 раза), що надалі призводить до наростання 

на 72 год системної запальної відповіді (рівень інтерлейкіну-8 у 2,4 раза вищий 

за норму) і на 168 год – ендоінтоксикації (вміст молекул середньої маси у 

1,5 раза перевищує норму) та імуносупресії (зниження лейкоцитарного індексу 

інтоксикації за Островським В. В. у венозній крові в 1,7 раза).  

3. Застосування інтрамедулярного остеосинтезу стегнових кісток 

призводить до більш виражених порушень субмікроскопічної будови всіх 

компонентів респіраторного відділу легень, ніж при множинній скелетній 

травмі. На 6 год виявляється набряк альвеолоцитів І, ІІ типів, інтерстиційної 

тканини, ендотелію гемокапілярів, визначається підвищена кількість 

альвеолярних макрофагів та їх збільшена активність. У просвіті окремих 

гемокапілярів спостерігаються еритроцитарні сладжі, агрегація та адгезія 

лейкоцитів та тромбоцитів. Виражений розвиток дистрофічно-деструктивних 

змін у компонентах респіраторного відділу легень відмічається вже на 24 год 

експерименту. 

4. Використання інтрамедулярного остеосинтезу супроводжується 

піковим зростанням на 24-72 год показників перекисного окиснення ліпідів 

(підвищення вмісту активних продуктів тіобарбітурової кислоти у порівнянні з 

нормою у 1,8-2,2 раза, дієнових кон’югат у 2,6 раза на 72 год), системної 

запальної відповіді (рівень інтерлейкіну-8 у 2,9-3,5 раза вищий за норму), 

ендоінтоксикації (лейкоцитарний індекс інтоксикації Кальф-Каліфа у венозній 

крові вищий за норму у 2,6 раза на 24 год, в артеріальній крові – у 2-2,2 раза на 

24-72 год, а вміст молекул середньої маси – у 1,7 раза на 72 год).  

5. Застосування ліпіну призводить до зменшення гіпергідратації 

альвеолоцитів І, ІІ типів, інтерстиційної тканини, ендотелію гемокапілярів, 

альвеолярних макрофагів і покращення реологічних властивостей крові. 

Збереженість компонентів респіраторного відділу легень відбувається 
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внаслідок стабілізації проникності плазматичних і внутрішньоклітинних 

мембран.  

6. Корекція ліпіном призводить до зменшення негативного 

системного впливу інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної скелетної 

травми шляхом стабілізації процесів ліпопероксидації (поступове зниження 

показників активних продуктів тіобарбітурової кислоти до рівня норми на 

72 год і дієнових кон’югат на 168 год), запальної відповіді та ендоінтоксикації 

(рівень інтерлейкіну-8 відповідав аналогічному у групі з політравмою без 

остеосинтезу впродовж перших 24 год, молекул середньої маси – впродовж 

6 год), а також зменшення імуносупресії (лейкоцитарні індекси інтоксикації у 

венозній крові залишалися стабільно вищими від норми впродовж усіх періодів 

дослідження, в артеріальній крові – мали тенденцію до зниження до норми на 

72-168 год). Враховуючи дані морфологічних і біохімічних досліджень, 

використання  ліпіну при множинній скелетній травмі є ефективним протягом 

перших 24 год після початку експерименту. 
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АНОТАЦІЯ 

Кузь У. В. Морфофункціональні зміни в легенях при ранній 

стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх 

корекції. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальностю –14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. – Івано-

Франківський національний медичний університет МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2019. 

Із використанням гістологічного, електронномікроскопічного, біохімічних 

та імунологічних методів дослідження проведено вивчення 

морфофункціональних змін у легенях при ранній стабілізації переломів на тлі 

множинної скелетної травми для обґрунтування шляхів їх корекції.  

Встановлено, що при множинній скелетній травмі найбільш виражені 

ушкодження компонентів респіраторного відділу легень виникають на 72 год 

експерименту.  

Застосування інтрамедулярного остеосинтезу стегнових кісток 

супроводжується розвитком дистрофічно-деструктивних змін в респіраторному 

відділі легень та інтенсифікацією ендогенної інтоксикації вже на 24 год 

експерименту. 

Корекція ліпіном призводить до зменшення ушкодження компонентів 

респіраторного відділу легень внаслідок стабілізації проникності мембран 

впродовж перших 24 год дослідження. 

Ключові слова:легені, респіраторний відділ, множинна скелетна травма, 

остеосинтез, ліпін. 

АННОТАЦИЯ 

Кузь У. В. Морфофункциональные изменения в легких при ранней 

стабилизации переломов на фоне множественной скелетной травмы и пути 

их коррекции. – Рукопись.  

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, 2019. 

С использованием гистологического, электронномикроскопического, 

биохимических и иммунологических методов исследования проведено 

изучение морфофункциональных изменений в легких при ранней стабилизации 

переломов на фоне множественной скелетной травмы для обоснования путей 

их коррекции. 

Установлено, что при множественной скелетной травме самые 

выраженые повреждения компонентов респираторного отдела легких 

возникают на 72 ч эксперимента.  

Применение интрамедуллярного остеосинтеза сопровождается развитием 

дистрофически-деструктивных изменений в респираторном отделе и 

интенсификацией эндогенной интоксикации уже на 24 ч эксперимента. 

Коррекция липином приводит к уменьшению повреждения компонентов 
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респираторного отдела легких вследствие стабилизации проницаемости 

мембран в течение первых 24 ч исследования. 

Ключевые слова: легкие, респираторный отдел, множественная 

скелетная травма, остеосинтез, липин. 

 

SUMMARY 

Kuz U. V. Morphological and functional changes of the lungs due to early 

stabilization of fractures because of multiple bone trauma and ways of their 

correction. – Мanuscript. 

Thesis is submitted for a candidate degree of medical science by speciality 

14.03.09 – histology, cytology, embryology. – Ivano-Frankivsk National Medical 

University Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The aim of study was to found out the features of morphologic and functional 

changes of the respiratory department of lungs due to multiple skeletal trauma and 

intramedullary osteosynthesis. Light and electronic microscopy, biochemical and 

immunological methods of the research were used to study morphological and 

functional changes in lungs due to early stabilization of fractures on the background 

of multiple skeletal trauma in order to define their correction. 

Due to multiple skeletal trauma changes in the respiratory department of the 

lungs were detected already during the first 24 h of the experiment – hyperhydration 

of alveolocytes I, II types, endothelial cells of hemocapillaries and alveolar 

macrophages were observed. In hemocapillars of the alveolar wall were detected 

excessive accumulation of neutrophils, their aggregation and adhesion. The most 

pronounced damage was found on the 72 h and characterized by the development of 

interstitial and intraalveolar edema. The decreasing number of cells and severity of 

swelling of the alveolar epithelial cells was observed on 168 h in comparison with 

previous timeframes of the experiment. Thus, some A-I and A-II have 

submicroscopic changes that lead to increase of their function activity. 

Multiple skeletal trauma also was accompanied by an intensification of 

lipoperoxidation processes already during the first 6 h (significant increase of 

thiobarbituric acid active products compare with normal ranges in 1.9 times, diethen 

conjugate - in 4.9 times), subsequently it leads to increase of systemic inflammatory 

response while 72 h (level of interleukin-8 is 2.4 times higher normal ranges), 

internal toxicity while 168 hours - (middle weight molecules were 1.5 times higher) 

and immunosuppression (reduction of the leukocyte intoxication index by 

Ostrovsky V. V. in a venous blood to 1.7 times).  

The intramedullary osteosynthesis group had more severe damage of the 

submicroscopic structure all components of the respiratory department of lungs than 

multiple skeletal trauma. There were an edema of alveolocytes I and II types, 

interstitial tissue, endothelium of hemocapillaries, increased number of alveolar 

macrophages and their overactivity while first 6 h. The pronounced dystrophic-

destructive changes were observed in components of the respiratory department of 

lungs while 24 h. There were found red blood cells, leukocytes and platelets 

aggregation and adhesion in some hemocapillars. The intracellular swelling was still 
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defined while 72 h in the A-І, A-ІІ, endotheliocytes and alveolar macrophages, but 

less than on the previous stage of the study. There were platelets and leukocytes 

aggregates inside a haemocapillary space.  

The intramedullary osteosynthesis is accompanied by a peak increase while 

24-72 h of lipid peroxidation (a significant increase of thiobarbituric acid active 

products compare with the normal ranges in 1.8-2.2 times, diene conjugate in 

2.6 times during 72 h), systemic inflammatory response (level of interleukin-8 was in 

2.9-3.5 times higher than normal), internal toxicity (leukocyte intoxication index in 

venous blood was higher than normal in 2.6 times while 24 h, in arterial blood – 

2-2.2 times while 24-72 h, and the middle weight molecules – 1.7 times while 72 h).  

The lipin administration enhance a decrease of hyperhydration of the 

alveolocytes I and  II types, interstitial tissue, endothelium of hemocapillaries, 

alveolar macrophages and improvement of rheological properties blood. The 

components of the respiratory department of the lungs were better saved due to 

stabilization of plasmatic and intracellular membranes permeability. 

Lipin correction helps to decrease the negative systemic effect of the 

intramedullary osteosynthesis on the background of multiple skeletal trauma due to 

stabilization of lipoperoxidation processes (gradual decrease of the tiobarbituric acid 

active products to normal ranges while 72 h and the diene conjugates while 168 h), an 

inflammatory response and internal toxicity (level of interleukin-8 corresponded with 

polytrauma without osteosynthesis group during the first 24 h, medium weight 

molecules - 6 h), as well as a decrease in immunosuppression (leukocyte intoxication 

index of in venous blood were consistently higher than norm during all study periods, 

in the arterial blood - tended to decrease to normal while 72-168 h).  

Consider data of morphological and biochemical studies, lipin administration 

due to multiple skeletal trauma is effective during the first 24 h. 

The study broadening and deepening the information about morphologic and 

functional changes in the respiratory department of the lung due to early 

instrumentation of the hip bone fractures on background of multiple trauma. These 

data may be theoretical base to use lipin for other their correction. 

Key words: lungs, respiratory department, multiple skeletal trauma, 

osteosynthesis, lipin. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

АГ - апарат Гольджі 

А-І - альвеолоцити І-го типу 

А-ІІ - альвеолоцити ІІ-го типу 

АМ - альвеолярні макрофаги 

ГЕС - гранулярна ендоплазматична сітка 

ГРДС - гострий респіраторний дистрес-синдром 

ГУЛ - гостре ушкодження легень 

ДК - дієнові кон'югати 

ІЛ-8 - інтерлейкін 8 

ЛІІ - лейкоцитарний індекс інтоксикації Кальф-Каліфа 

ЛІІ-О - лейкоцитарний індекс інтоксикації в модифікації 

В.В. Островського 

МСМ - молекули середньої маси 

МСТ - множинна скелетна травма 

ПОЛ - перекисне окиснення ліпідів 

ПТ - пластинчасті тільця 

РВЛ - респіраторний відділ легень 

СПОН - синдром поліорганної недостатності 

ТБК -АП - активні продукти тіобарбітурової кислоти 
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