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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. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, 

ембріологія (22 Охорона здоров’я). – Івано-Франківський національний 

медичний університет МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2019. 

Захит відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України. – Івано-Франківськ, 

2019. 

На сьогоднішній день травматизм залишається однією з провідних 

причин смертності населення. Зокрема, летальність при політравмі 

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

у тому числі, при множинній скелетній травмі становить 43,2 %. 

Наукові дослідження свідчать, що при політравмі, внаслідок руйнування 

великої кількості тканин, виникає системний фізіологічний ефект, що часто 

ускладнюється гострим ушкодженням легень (ГУЛ) та його найважчою 

формою – гострим респіраторним дистрес синдромом (ГРДС). Встановлено, 

що застосування найбільш біомеханічно обґрунтованого методу лікування 

переломів довгих кісток – інтрамедулярного остеосинтезу, обмежене через 

високий ризик виникнення легеневих ускладнень.  

У численних експериментальних і клінічних дослідженнях показано, що 

одним із перспективних методів корекції ГУЛ-ГРДС може бути використання 

екзогенних сурфактантів, зокрема фосфатилихолінових ліпосом (ліпіну).  

Тому метою дослідження було встановити основні механізми розвитку 

морфофункціональних змін у легенях при ранній стабілізації переломів на тлі 

множинної скелетної травми кісток для обґрунтування принципів їх корекції. 

Дослідження виконані на 130 статевозрілих щурах самцях лінії Вістар, 
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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. 

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 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. 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 
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Островським В. В. (ЛІІ-О) та молекули середньої маси (МСМ). 

Визначення продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) 

проводилось у сироватці крові піддослідних тварин. 

Кількісне визначення інтерлейкіну 8 (ІЛ-8) здійснювали на стриповому 

імуноферментному аналізаторі Stat Fax303 Plus. 

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). 

Встановлено, що 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. 

Множинна скелетна травма супроводжується інтенсифікацією процесів 

ліпопероксидації вже упродовж 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 
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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).  

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. 

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).  

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 

внаслідок стабілізації проникності плазматичних і внутрішньоклітинних 

мембран.  

Корекція ліпіном призводить до зменшення негативного системного 

впливу інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної скелетної травми 
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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 в 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. 

Проведене дослідження розширює та поглиблює відомості про 

морфофункціональні зміни компонентів респіраторного відділу легень при 

ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та їх корекції 

фосфатидилхоліновими ліпосомами (ліпіном). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

закономірності морфофункціональних змін РВЛ при множинній скелетній 

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. 

Ключові слова: легені, респіраторний відділ, множинна скелетна 

травма, остеосинтез, ліпін. 
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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. – The manuscript of the qualifying scientific work. 

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

14.03.09 “Histology, cytology, embryology” (22 Health Care). – Ivano-Frankivsk 

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

Ivano-Frankivsk National Medical University Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

Nowday trauma remains one of the leading reasons of mortality. In particular, 

mortality due to polytrauma (multiple damage to organs and systems) ranges from 

12.2-63.4%, at the same time since multiple skeletal trauma – 43.2 %.  

Scientific researches proved that polytrauma, because of destruction of a large 

number of tissues, consequence systemic physiological effect, which is most often 

manifested by acute lung injury (ALS) and it’s the most severe form acute 

respiratory distress syndrome (ARDS). It has been established that using the most 

biomechanically appropriate method of treatment of long bones – intramedullary 

osteosynthesis, is limited by high risk of pulmonary complications.  

Numerous experimental and clinical studies have shown that one of the 

perspective methods of correction of ALI-ARDS may be administration of 

exogenous surfactants, in particular phosphatilicholine liposomes (lipin).  

Therefore, the aim of the study was to define the main mechanisms of 

development of morphofunctional changes in the lungs due to early stabilization of 

fractures on the background of multiple skeletal trauma to substantiate the principles 

of their correction.  

The study was performed on 130 adult male Vistar rats weight 180-230 g, 

which were divided into 4 groups: I - 40 animals - multiple skeletal trauma; II - 40 

animals - multiple skeletal trauma + intramedullary osteosynthesis; III - 40 animals 

- multiple skeletal trauma + intramedullary osteosynthesis + lipin; IV - 10 animals - 
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intact.  

Multiple skeletal trauma (MCT) modeling was performed on all animals of I-

III group by open osteotomy of both femur bones in the middle third using a circular 

saw by own technique. All manipulations were performed under thiopental 

anesthesia 60 mg / kg. All animals were treated with adequate diclofenac sodium 

analgesia at a dose of 10 mg / kg 3 times per day (2 times at the day of surgery). 

Intramedullary osteosynthesis was performed by a 1.2 mm Kirchner wire during 3 h 

after injury for all animals in II and III group. Animals in III group were 

administered intraperitoneally lipin in a dose of 50 mg / kg according to the scheme: 

1st dose immediately after trauma, 2nd dose immediately before osteosynthesis, 3rd 

dose immediately after osteosynthesis.  

The sampling of the experimental material was carried out on the 6, 24, 72 

and 168 h after modeling of multiple skeletal trauma.  

The preparation of the material for light microscopy was performed according 

to general methods. Paraffin sections, 5-7 μm thick, were stained with hematoxylin 

and eosin. Histological specimens were examined under a Leika DME light 

microscope and photographed using a DCM 900 Digital camera for microscope and 

a Nicon Coolpix P5100 camera.  

For electronic microscopy, pieces of lung tissue were fixed in 2.5 % 

glutaraldehyde solution, followed by fixation in 1 % osmium tetroxide. After 

dehydration, the material was poured into epon-araldite. The sections obtained on a 

Tesla BS-490 ultramicrotome were examined in a PEM-125K electron microscope.  

For the endogenous intoxication study were used: leukocyte intoxication 

index of Calf-Caliph (LII), leukocyte intoxication index by Ostrovsky VV (LII-O) 

and midlle-weight molecules (MWM).  

The reactive oxygen species (ROS) detection was performed in the serum of 

experimental animals.  

Quantitative measurement of interleukin 8 (IL-8) was performed on a Stat 

Fax303 Plus strip enzyme immunoassay device.  
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Statistical processing of the obtained data was performed using MS Excel and 

Statistica 6 software. The type of data distribution was checked by the 

Kolmogorow-Smirnov & Lillieforce method and the Shapiro-Wilk W-test. Thus the 

most values did not corresponded with the normal distribution law, median values, 

lower and upper quartiles (Me [LQ-UQ]) were used to describe the main trend. 

Non-parametric statistics for independent data were used to estimate the reliability 

difference of the data in the comparison groups: pair Mann-Wittney U-test (for 

comparison with the norm) and the multiple – Kruskal-Wallis (ANOVA) and the 

median tests (to assess the reliability difference of the data between the three 

experimental comparison groups).  

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. 

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 
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macrophages and their overactivity while first 6 h. In the space of some 

hemocapillaries were defined the erythrocyte sludge, aggregation and adhesion of 

leukocytes and platelets. The pronounced dystrophic-destructive changes were 

observed in components of the respiratory department of lungs while 24 h.  

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 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 
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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. 

The scientific novelty of the results. At the first time was defined 

regularities of morphologic and functional changes of the respiratory department of 

the lungs during multiple skeletal trauma (fractures of both femur bones in the 

middle third) in the experiment based on a complex approach by using modern 

morphological, immunological and biochemical methods of investigation; 

At the first time was defined regularities defined the morpho-functional 

changes of respiratory department of lungs during stabilization of bone fractures by 

intramedullary nailing after modeling of multiple skeletal trauma; 

Substantiated the possibility of using liposomal medium to prevent the 

pulmonary complications during stabilization of bone fractures by intramedullary 

nailing on the background of experiment multiple skeletal trauma. 

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

osteosynthesis, lipin. 
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ВСТУП 

 

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 % 

[198], у тому числі, при множинній скелетній травмі становить 43,2 % [16]. 

Найбільш загрозливим ускладненням множинних переломів кісток є 

синдром поліорганної недостатності (СПОН) [192], найважчим проявом якого 

є гостре ушкодження легень (ГУЛ) [199]. При цьому, ГУЛ вважається не 

тільки одним із основних критеріїв СПОН, але і його тригером [205], який 

зазвичай призводить до гострого респіраторного дистрес синдрому (ГРДС) 

[196].  

Питанню морфофункціональних змін при ГУЛ-ГРДС різної етіології, 

легеневої та позалегеневої, присвячена достатня кількість вітчизняних і 

закордонних наукових праць [35, 38, 64, 124, 239, 240]. Результати їхніх 

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 [23, 43, 67, 230]. 

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 
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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» [141], подібний до 

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

ускладнюється розладами з боку дихальної системи [168].  

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 множинної скелетної травми з метою пошуку 

шляхів їхньої 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 їхньої 

корекції. 
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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 
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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 

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) 
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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, трьох 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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІН КОМПОНЕНТІВ 

РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ПРИ ДІЇ ЕНДОГЕННИХ 

ФАКТОРІВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 

 

Дихальна недостатність різного ступеня важкості або гостре 

ушкодження легень (ГУЛ) є частим ускладненням при політравмі, 

зустрічається у 79,7 % постраждалих, з яких приблизно у 10 % виникає його 

найважчий прояв – гострий респіраторний дистрес синдром (ГРДС) [199].  

ГУЛ-ГРДС, спричинене позалегеневими чинниками, відрізняється від 

легеневої форми своїми гістологічними та біохімічними особливостями, що 

визначає відмінність підходів до профілактики та лікування [196, 212].  

Особливе місце серед позалегеневих форм ГУЛ-ГРДС займає 

післятравматична, оскільки методи профілактики і лікування при ній складно 

стандартизувати, а летальність немає тенденції до зниження. Так, за 

результатами дослідження Erickson та співавт. [133], попри те, що за період 

1996-2004 рр. вдалось зменшити летальність при ГРДС загалом (з 35 % до 26 

%), однак, аналогічний показник при його посттравматичній формі не 

змінився і залишається до сьогодні на високому рівні – 42,2 % [224]. 

Герасименко КО показано, що патоморфологічні зміни в організмі при 

множинних ушкодженнях безпосередньо пов’язані з виникненням 

травматичного шоку, основною причиною якого є значна крововтрата, 

розлади кровообігу та дихання [18].  

Доведено, що основними причинами смертності в ранній період (до 3 

доби) унаслідок політравми є СПОН, жирова емболія та ТЕЛА, а також 

інфекційні ускладнення. Особливе місце серед останніх займає розвиток 

пневмонії з наростаючою дихальною недостатністю [88].  
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1.1. Морфофункціональні зміни респіраторного відділу легень при 

дії різних ендогенних факторів 

ГРДС – це гетерогенна група захворювань, що характеризується 

двобічною інфільтрацією паренхіми легень і дихальною недостатністю, яка 

може виникати при дії багатьох екзо- та ендогенних факторів, в тому числі 

політравми. При множинних ушкодженнях в організмі виникає адаптивна 

реакція – синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), що часто 

ускладнюється синдромом поліорганної недостатності (СПОН), невід’ємним 

компонентом якого є ГУЛ-ГРДС [132]. При цьому, на сьогодні ГУЛ 

розглядається не тільки як один із основних критеріїв СПОН, але і як його 

тригер [121, 203].  

Пошкодження респіраторного відділу легень при ГУЛ-ГРДС зводиться 

до ендотеліально–епітеліальної дисфункції аерогематичного бар’єру. 

Аерогематичний бар’єр (АГБ) утворений двома мембранами: ендотелієм 

судин та альвеолярним епітелієм, співдружна робота яких забезпечує 

адекватний газообмін в організмі. Відомо, що легеневий епітелій містить два 

типи клітин: альвеолоцити І та ІІ типу. Альвеолоцити І типу складають 90 % 

всіх клітин та забезпечують захисну і газообмінну функцію. Решта – це 

альвеолоцити ІІ типу, які відповідають за синтез сурфактанту, іонний 

транспорт, проліферацію та диференціацію клітин І типу [193].  

Оскільки проникність ендотеліальної мембрани легеневих капілярів в 

нормі більша,ніж епітеліальної, то відбувається пропотівання рідини в 

дихальний простір. Таким чином, стан альвеолярного епітелію є важливим 

індикатором прогнозування перебігу ГУЛ, ускладненого набряком легень 

через збільшення проникності ендотелію. Пошкодження гемокапілярів, з 

одного боку, призводить до порушення функції альвеолоцитів ІІ типу з 

подальшим зменшенням кількості сурфактанту та евакуації зайвої рідини і 

утворенням мікроателектазів легень. Унаслідок пошкодження епітеліальної 

мембрани, з іншого боку,страждає захисна функція, що може ускладнюватись 
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приєднанням бактеріальної інфекції та розвитком сепсису [159].  

Розрізняють два основних типи ГУЛ: прямий, пов'язаний із 

безпосереднім пошкодженням альвеолярного епітелію, та непрямий – із 

первинною дисфункцією ендотелію гемокапілярів і подальшим розвитком 

деструкції клітин епітелію [212]. В основі цих процесів лежать різні 

патогенетичні механізми. 

Завдяки численним елетронномікроскопічним дослідженням вдалось 

встановити загальні закономірності змін АГБ при ГРДС у динаміці при впливі 

різних екстремальних станів [10, 76, 242]. При моделюванні прямого 

пошкодження легень встановлено, що уже упродовж першої години 

відбувається деструкція епітеліальних клітин стінок сегментарних бронхів 

[26]. При непрямому механізмі ГУЛ характеризується набряковими та 

деструктивними змінами аерогематичного бар’єру з різким зменшенням 

вироблення сурфактанту альвеолоцитами ІІ типу [57].  

Значна кількість наукових досліджень присвячена вивченню 

гістологічних та ультраструктурних змін при опіковій хворобі, ускладненій 

ГУЛ-ГРДС. У роботі Очеретнюк АО зі співав. [75] показано, що в ранній 

період опікової хвороби (1-3 доба) в альвеолярному просторі спостерігаються 

зміни структурних елементів легеневого епітелію та гемокапілярного русла по 

типу реактивного набряку, які до третьої доби зазвичай закінчуються 

виникненням дегенеративно-дистрофічних змін. Зокрема, настає проникнення 

в просвіт судин не тільки еритроцитів, лімфоцитів та тромбоцитів, але й 

нейтрофілів, що є свідченням початку деструкції легеневої тканини. Також 

виникають субмікроскопічні зміни структурної організації клітин 

респіраторного відділу легень: нерівномірне потовщення базальної мембрани 

та деструктивні зміни епітеліоцитів (органели і канальці нечисленні, 

мітохондрії набряклі та гіпертрофовані, цитоплазматична мембрана утворює 

випинання в просвіт гемокапіляра, товщина її нерівномірна). Ендотеліоцити 

також мають схожі пошкодження. Альвеолоцити ІІ типу кціональну 
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активність. Важкі зміни АГБ зафіксовані й на 7 добу: частина альвеол мала 

значно розширені просвіти гемокапілярів, у яких містились тромбоцити, 

нейтрофіли і еритроцити зміненої форми. Стінку таких альвеол складали 

суттєво потовщені ділянки за рахунок набряку цитоплазми альвеолоцитів та 

ендотеліоцитів, а базальна мембрана була стоншена. Цитоплазматичні 

частини ендотеліальних клітин нерівномірної товщини. Ядра ендотеліоцитів 

невеликі, помірно осміофільні. Зона органел малої площі, а органели в ній 

поодинокі і пошкоджені. Респіраторні епітеліоцити містили нерівномірно 

потовщені, іноді суттєво,електроннопрозорі цитоплазматичні ділянки. Їхня 

зовнішня мембрана утворювала вип’ячування та інвагінації, піноцитозних 

пухирців було мало. Ультраструктура альвеолоцитів ІІ типу в цей термін 

спостереження також виявилась зміненою. Ядра зберігали округло овальну 

форму на тлі наявних порушень каріолеми. Перинуклеарний простір був 

вогнищево поширений за рахунок відшарування зовнішньої ядерної 

мембрани, а у каріолемі спостерігалась невелика кількість ядерних пор. У 

цитоплазмі встановлена деструкція органел. Пластинчастих тілець небагато, 

окремі великі з електроннопрозорими ділянками, в них небагато периферійно 

розташованого осміофільного матеріалу. У мітохондріях наявний 

осміофільний гомогенізований матрикс, у якому кристи не виявлялись взагалі, 

або тільки у вигляді їх фрагментів. Структура органел, які забезпечують 

секреторну функцію, також була порушеною, що проявлялось: нерівномірно 

розширеними, частково фрагментованими канальцями гранулярної 

ендоплазматичної сітки (ГЕС) та цистернами апарату Гольджі (АГ), окремі – з 

вакуолеподібними змінами. На апікальній ділянці плазмолеми – 

мікроворсинки поодинокі та фрагментовані. Такий стан аерогематичного 

бар’єру, зокрема, наявність деструктивних змін компонентів його стінки, 

свідчить про суттєве погіршення газообміну в респіраторному відділі легень, 

що настає внаслідок опікової хвороби. 

Також доведено, що такі зміни зберігаються впродовж тривалого часу з 
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моменту пошкодження [76]. У просвіті альвеол аж до 14-25 дня спостерігалась 

наявність змінених еритроцитів, тромбоцитів та нейтрофілів. Ендотеліоцити 

та епітеліоцити містили деструктивні зміни цитоплазматичної мембрани. У 

той же час, в окремих клітинах видно тенденцію до відновлення АГБ: ядра все 

ще невеликі, але з наявними гетерохроматиновими осмофільними грудками.  

Схожі зміни ультраструктурної організації респіраторного відділу 

легень спостерігались і при гострій абдомінальній патології [19, 20, 61, 78, 

235], нирковій недостатності [42] та вентиляційному ГРДС [137, 202].  

Однак, досліджень, присвячених комплексному вивченню 

морфофункціональних змін легень при політравмі, все ще недостатньо. 

Більшість із них стосувались вивчення аспектів розвитку ГУЛ-ГРДС на тлі 

поєднаної травми, найчастіше черепно-мозкової (ЧМТ) або торакальної. У той 

же час, дуже мало науковців досліджували особливості патогенезу ГУЛ-ГРДС 

при множинній скелетній травмі.  

Вітчизняні вчені розуміють термін «політравма» як «збірне поняття, яке 

означає сукупність двох і більше пошкоджень, що потребують 

спеціалізованого лікування, характер якого залежить від особливостей 

кожного з них та взаємного їх впливу на організм» [47]. В іноземній літературі 

постійно ведуться дискусії як щодо самого визначення терміну, так і 

об’єктивізації критеріїв політравми. Так, Butcher NE і Balogh ZJ (2009) [116], 

провівши аналіз літератури за 50 років, виявили 47 визначень поняття 

політравма, але жодне з них не було оцінене ними як вичерпне. У подальшому 

Butcher NE із співав. (2013) встановили, що ні серед практичних лікарів, ні 

серед експертів не існує єдиної думки щодо критеріїв політравми, тому 

суб’єктивне судження лікаря є основним при постановці діагнозу [117]. 

Базуючись на цих дослідженнях, за ініціативи експертів із США, Німеччини 

та Нідерландів був прийнятий консенсус щодо критеріїв діагностики 

політравми (Berlin, 2014) [191]. Проте цей перегляд, на думку самих авторів, 

не є остаточним і свідчить про потребу в подальших дослідженнях, у тому 
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числі, фундаментальних. 

Згідно даних літератури морфологічні прояви післятравматичного ГРДС 

дуже різноманітні і в основному залежать від компонентів політравми. 

Зокрема, в роботі Denk S і співав. [130] встановлено, що при моделюванні 

різних варіантів поєднаної травми у мишей (тупа травма грудної клітки, ЧМТ 

та закриті переломи стегнових кісток) у поєднанні з геморагічним шоком 

виникало значне пошкодження легень, печінки і нирок. Тобто, вираженість 

СПОН при поєднанні з шоком виявилась значно більшою, ніж при політравмі 

без шоку та при шоку без політравми. Проте в даній роботі не розкрито 

взаємозв’язки між інтенсивністю СПОН та видом політравми.  

Інші дослідники доводять, що найважчі морфологічні зміни виникають 

при поєднаній травмі, одним із елементів якої є ЧМТ [124]. Хоча з іншого 

боку в їхній роботі також показано, що унілатеральний перелом стегнової 

кістки є важливим фактором в розвитку легеневих ускладнень при політравмі.  

Подібні результати отримано і в роботі Weckbach S і співав. [228], яка 

розкриває системний ефект політравми (активацію цитокінів та хемокінів, 

поліморфноядерних нейтрофілів – ПМЯН) та гістологічні зміни в легеневій 

тканині при моделюванні різних видів комбінованої травми у щурів, основним 

елементом якої була травма грудної клітки. У цьому дослідженні показано, що 

найбільш виражені зміни спостерігались у експериментальних групах з 

переломом стегнової кістки. Серед них у групі зі змоделюваним 

проксимальним переломом стегна та пошкодженням м’яких тканин з 

протилежного боку встановлені достовірно важчі порушення гомеостазу, ніж 

у групах зі змодельованим переломом стегна та травмою грудної клітки чи 

ЧМТ.  

У дослідженні Khudobiak ММ і співав. [160] показано, що поєднана 

травма грудної клітки і множинна скелетна травма (переломи обох стегнових 

кісток) викликає важкі гістологічні зміни внутрішніх органів, у тому числі, і 

легень. 
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В епідеміологічних дослідженнях [163,176] доведено, що множинна 

скелетна травма (зокрема, двобічні переломи стегнових кісток) 

характеризується збільшенням частоти легеневих ускладнень у хворих.  

Очевидно, що переломи довгих кісток, зокрема, стегнової, викликають 

системний вплив на організм як у тварин, так і у людини, що проявляється 

ССЗВ і СПОН. Причиною цього, може бути наявність у кістковій тканині 

великої кількості стовбурових клітин, які здатні впливати на регуляцію 

альвеолярних клітин та активувати їхні різноманітні рецептори запалення, про 

що свідчать результати численних експериментальних досліджень [143, 157, 

170, 188, 189].  

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

хемоатрактант поліморфноядерних нейтрофілів [217, 229]. Багатьма 

дослідженнями показана його роль у виникненні ГРДС при різноманітних 

патологічних станах. Так, у роботі Ito Y та співавт. [158] у культурі 

альвеолоцитів ІІ типу, отриманих від хворих з грипом, ускладненим вірусною 

пневмонією, встановлено, що альвеолярні клітини стимульовані факторами 

росту, які виділяють епітеліальні клітини бронхів, продукують ІЛ-8, що 

сприяє виникненню запального процесу в легенях. Схожі результати були 

отримані Chen C та співав. [123]: при дослідженні хворих з тяжкою 

пневмонією, ускладненою ГРДС, рівень цитокінів був достовірно вищий, ніж 

у хворих з пневмонією без ГРДС та у здорових добровольців.  

При пневмонії, спричиненій Actinobacillus pleuropneumoniae, настає 

прогресивне продукування ІЛ-8 легеневими макрофагами з 3-тьої до 36 год 

після початку зараження та стимулюється апоптоз альвеолярних клітин [226]. 

У культурах альвеолярних і бронхіальних епітеліоцитів та ендотеліоцитів під 

впливом аноксії впродовж 3 днів найвищі рівні ІЛ-8 спостерігалися в 

альвеолярних епітеліальних клітинах [211], на підставі чого зроблено 

висновок, що гіпоксія є важливим чинником виникнення запального процесу в 

респіраторному відділі легень.  
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Ware LB та співав. [227] виявили високу чутливість сурфактанту D та 

ІЛ-8 у хворих з ГУЛ/ГРДС з високим позитивним тиском у кінці видиху. У 

подібному до цього дослідженні [215] доведено, що ІЛ-6, ІЛ-8 та сурфактант 

D є найбільш вірогідними предикторами смерті та зростають максимально на 

3 день від початку захворювання.  

У хворих, які загинули від гострого ушкодження легень, виявляли 

високі титри ІЛ-6, ІЛ-8 та запального білка макрофагів 1 у вмісті 

бронхоальвеоларного лаважу [177]. Таким чином, Lin WC із співав. [177] 

підтвердили, що ІЛ-8 може бути маркером ризику розвитку СПОН та смерті 

при ГРДС, незалежно від тяжкості ГУЛ. Правда, в іншому дослідженні 

стверджується [136], що більш достовірними біомаркерами ризику 

виникнення ГРДС є генетичні маркери – RAGE – рецептори, 

проколагенпептид ІII та мозковий натрійуретичний пептид, проте ФНП-, ІЛ-

8 та ангіопротеїн ІІ також пропонується внести до стандартної панелі факторів 

ризику ГУЛ. При цьому, більшість авторів погоджуються, що найбільшу 

прогностичну цінність має саме ІЛ-8. 

Вивчення механізмів активації ССЗВ при політравмі підтвердило 

важливу роль медіаторів запалення: цитокінів, комплементу, дистрес-

асоційованих молекулярних патернів (DAMP) [149, 150]. У проспективному 

дослідженні Liang T і співав. [171] показано, що у хворих із важкими 

множинними травмами, у яких упродовж 72 год виникло ГУЛ, рівні 

прозапальних цитокінів – туморнекротичного фактору α (ТНФ-α), 

інтерлейкінів (ІЛ) 1b і 10, гранулоцитарно-макрофагального 

колонієстимулюючого фактору, NO, ендотеліну-1, були значно вищими, ніж у 

хворих без ГРДС. Проте автори зазначають, що у хворих з легеневими 

ускладненнями початкова важкість стану та глибина травматичного шоку 

були вираженішими, ніж у хворих без ГУЛ, що не дає можливості визначити 

основну причину активації ССЗВ.  

Про роль геморагічного шоку як одного з основних тригерів ГУЛ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20404020
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свідчать численні публікації [122, 125, 128, 244], що робить очевидним вагоме 

значення крововтрати при політравмі. Причиною цього є активація ССЗВ та 

сигнальних рецепторів у відповідь на ішемію та реперфузію [1, 110, 112, 178, 

239]. При множинних пошкодженнях є свої особливості активації медіаторів 

запалення: будь-які хірургічні втручання (і повторна крововтрата) ведуть до 

так званого «другого удару» («першим ударом» є сама травма) [113]. Згідно 

сучасних уявлень про патогенез ССЗВ [180, 222] при тяжких травматичних 

пошкодженнях (загибелі клітин, кровотечі, больовому синдромі) виникає 

масивний викид прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-10), так 

званої «першої лінії захисту», що активують механізми неспецифічної імунної 

відповіді, які забезпечуються, в основному, фагоцитами тканин та 

нейтрофілами крові. Їхня роль у виникненні післятравматичного ГУЛ 

показано в багатьох дослідженнях, із результатів яких очевидно, що внаслідок 

травми виникають позаклітинні гістони (Р-селектин, тромбомодулін, фактор 

Вілленбранта), які сприяють адгезії нейтрофілів до поверхні ендотеліоцитів 

легень [240], порушенням мікроциркуляції [155] та їхньою подальшою 

екстравазацією [187].  

У роботі Probst C. та співавт. [200] при різних видах травм (перелом 

стегнової кістки з травматичним шоком, закритій черепномозковій травмі 

(ЧМТ) та при їхній комбінації (політравма) показано, що найвищі рівні 

цитокінів (ІЛ-6, ФНП- та мієлопероксидази -1) спостерігались при 

комбінованій травмі, хоча при монотравмі (ЧМТ та перелом стегнової кістки) 

також наставала запальна відповідь, яка не відповідала тяжкості травм.  

У роботі Calfee і співав. [119] при аналізі біохімічних особливостей у 

хворих з післятравматичним ГРДС та ГРДС іншого походження встановлено, 

що у травмованих хворих базові рівні біомаркерів важкості ССЗВ та ГУЛ були 

вищі, ніж у нетравмованих хворих. Отже, основними ланками патогенезу ГУЛ 

при травмі є активація нейтрофілів шляхом хемотаксису з подальшим 

ушкодженням ендотеліоцитів та альвеолоцитів І і ІІ типів.  
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Інші дослідження продукції цитокінів при запальних захворюваннях 

продемонстрували їхню головну роль у пошкодженні тканин шляхом 

активації клітин імунної відповіді, а також у патофізіології ССЗВ [149, 183]. 

Зокрема, встановлено, що при ССЗВ постійно присутні фактори некрозу 

пухлини-α (ТНФ-α), IЛ-1β, IЛ-6 та IЛ-8. Незважаючи на це, отримані 

суперечливі результати щодо рівня ТНФ-α, IЛ-1β та IЛ-6 не дали можливості 

остаточно встановити кореляційний зв'язок між високою концентрацією цих 

агентів та ризиком розвитку СПОН.  

Відомо, що в ідеально врегульованій імунній реакції нейтрофіли 

відіграють важливу роль у захисті та відновленні пошкоджених тканин. 

Активація цитотоксичності ПМЯН (поліморфноядерних нейтрофілів) охоплює 

широкий спектр фізіологічних реакцій, таких як дегрануляція ферментів, 

генерація супероксидного аніону, ліпідного медіатора (LTB4) та цитокінів (IЛ-

8), зниження експресії селексину (L-селектину), експресія інтегрину (CD11b / 

CD18), подовження клітини, зменшення деформативності та затримка 

апоптозу [174], а також адгезія, ролінг, і, зрештою, діапедез нейтрофілів [127]. 

Активація нейтрофілів відбувається внаслідок попереднього впливу на 

клітини первинних молекул, таких як фактор активації тромбоцитів (ФАТ), 

анафілатоксин С5а, колонійстимулюючий фактор гранулоцитарних 

макрофагів (GM-CSF), LTB4, субстанція P, IЛ-8, інтерферон, ТНФ-α, ЛПС, L-

селектин і поперечно зчеплення з CD18 [183], які можуть виникнути в 

результаті впливу початкової травми.  

Деякі дослідники вважають [144, 194], що циркулюючі моноцити та 

тканинні макрофаги також активуються після важкої травми. Також доведена 

їхня роль у виникненні ГУЛ-ГРДС [232]. Незважаючи на позитивний вплив 

нейтрофілів на захист організму господаря, їхня дисфункція при активації та 

подальша гіперактивація клітин може призвести до надмірної запальної 

реакції, що спричиняє пошкодження тканин раніше здорових ділянок за 

допомогою локального вивільнення токсичних метаболітів та ферментів, які 
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можуть спричинити гостре ушкодження легень, СПОН та сепсис [145]. 

Провідною ланкою патогенезу ГУЛ при множинних травмах вважається 

пошкодження мембран клітин аерогематичного бар’єру внаслідок дисбалансу 

прооксидантно-антиоксидантної системи [81] та активації продуктів 

перекисного окисленя ліпідів (ПОЛ) з подальшим поглибленням морфо-

функціональних змін у легеневій тканині [216, 245]. Продукти ПОЛ здатні 

викликати пошкодження легеневої тканини при політравмі двома шляхами: 

вироблення активних форм кисню нейтрофілами і фагоцитами; надходження 

активних форм кисню з пошкоджених тканин при ішемічно-реперфузійному 

синдромі. Саме баланс антиоксидантної системи та утворення активних форм 

кисню (АФК) підтримує гомеостатичні зв’язки та дозволяє організму 

функціонувати. Мітохондрії відіграють ключову роль в інтенсивності редокс-

процесу, який регулює швидкість тканинного дихання. Помірна генерація 

АФК у дихальному ланцюзі потрібна для підтримання метаболічної 

активності мітохондрій і реакцій за участю АФК. Проте мітоходріальні 

гемопротеїни і Fe-вмісні білки надзвичайно чутливі до окисного 

пошкодження, а підвищене продукування АФК призводить до зниження 

інтенсивності перенесення електронів і є вагомим чинником ризику 

пошкодження функціонуючих структур мітохондрій і цитоплазми [24]. 

АФК можуть пошкоджувати й усі компоненти клітин, зокрема, ліпіди, 

структурні та регуляційні білки, вуглеводи, а також ДНК. Пероксидне 

пошкодження мембранних структур порушує їхню плинність, іонний 

транспорт і, зрештою, веде до втрати клітинами функціональної активності 

[24, 102]. Окисне пошкодження білків та ДНК індукує загибель клітин шляхом 

апоптозу чи некрозу.  

Саме тому, активація ПОЛ та дисбаланс прооксидантно-

антиоксидантної системи при різних екстремальних станах привертає увагу 

вчених. Так, у роботі Беський ВО та співав. [6] вивчено особливості активації 

ПОЛ при експериментальному ГРДС у дрібних тварин (щурів). Встановлено, 
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що первинні та вторинні маркери вільнорадикального окиснення достовірно 

зростали починаючи з 2 год після початку експерименту як в крові, так і в 

гомогенаті легень та вмісті бронхо-альвеолярного лаважу (БАЛ).  

У роботі Козак ДВ [45] проводилось моделювання перелому стегнової 

кістки та введення автокрові в перитонеальну порожнину (поєднана скелетно-

абдомінільна травма). При цьому, показники ПОЛ (ДК і ТБК-АП) динамічно 

змінювались з 2 год до 28 доби, перший пік наростання припадав на 24 год, а 

другий - на 21 добу, що відповідає І та ІІ періодам політравми.  

Значний вплив політравми на дисбаланс прооксидантно-

антиоксидантної системи печінки в динаміці (1-7 доби) показано в роботі 

Близнюк РВ [7], де у тварин провели відтворення поєднаної травми 

(пошкодження внутрішніх органів і перелом стегнової кістки) на фоні 

хронічного гепатиту і без нього. Подібні зміни виявлено також у нирці при 

множинній скелетній травмі, ускладненій геморагічним шоком, упродовж 1-7 

доби [165]. Зниження детоксикуючої функції організму при політравмі 

виявлено й у клінічному дослідженні, де це корелювало з віком та важкістю 

самої травми [92].  

Встановлено, що показники ендоінтоксикації залишаються високими 

навіть у пізній період (14-35 доба) політравми з домінуючою ЧМТ [83, 84].  

Окрім самої травми та геморагічного шоку важливою ланкою 

виникнення ендоінтоксикації при політравмі є ішемічно-реперфузійний 

синдром [12, 167].  

При порівняльному дослідженні ролі нейроендокринних розладів при 

різних видах ушкоджень (ЧМТ та синдром тривалого здавлення) виявлено, що 

травма ЦНС спричиняє важку нейроендокринну дисфункцію, а масивне 

пошкодження м’яких тканин – ішемічно-реперфузійний синдром та 

крововтрату [29].  

Достовірно вивчено і вплив активації нейтрофілів на виникнення ГРДС 

[222]. Найновіші дослідження як на тваринах, так і клінічні довели, що 
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збільшення проникності ендотелію судин мікроциркуляторного русла легень 

призводить до утворення міжклітинних проміжків [127] та міграції 

нейтрофілів у просвіт альвеол [147]. При цьому як при прямому пошкодженні 

легень [25], так і при непрямому механізмі виникнення ГРДС [147] виникає 

активація та міграція нейтрофілів до легеневої тканини. До кінця не 

вирішеним залишається питання чи нейтрофільна інфільтрація є результатом 

активації системної запальної відповіді, чи його причиною, оскільки навіть у 

хворих із важкою нейтропенією може розвиватись ГРДС [227]. Щодо 

післятравматичного ГРДС, то доведено, що в його виникненні відіграють роль 

різні клітини білої крові: поліморфноядерні нейтрофіли, лейкоцити, моноцити, 

макрофаги, дендритні клітини та NK лейкоцити, активація яких виникає як 

результат реакції імунної відповіді на травму та виділення прозапальних 

цитокінів, зокрема ІЛ-8 [222].  

Auner B і співав. [111] показали, що при виникненні легеневих 

ускладнень унаслідок політравми у людини, чутливим і специфічним тестом є 

лейкотрієн B4, який є продуктом метаболізму арахідонової кислоти і викликає 

адгезію нейтрофілів до ендотеліальних клітин, сприяє хемотаксису, стимулює 

генерування та вивільнення активних форм кисню і збільшує активацію 5-

ЛОГ (ліпооксигенази) в нейтрофілах, що призводить до посилення його ж 

синтезута, очевидно, сприяє нейтрофіл-індукованому пошкодженню легень. 

Хоча самі нейтрофіли можуть спричиняти вивільнення медіаторів запалення 

ТНФ-α, IЛ-8, ФАТ, комплементу C5a, що сприяє активації 

поліморфноядерних нейтрофілів та їхній подальшій міграції до місця 

запалення [134].  

Також описаний механізм, коли немає прямого пошкодження легеневої 

тканини, але наявність геморагічного шоку або ішемічно-реперфузійного 

синдрому веде до активації рецептору CD11b/CD18 поліморфноядерних 

нейтрофілів, завдяки якому вони зв’язуються з рецептором ICAM-1 

ендотеліальних клітин. При подальшій дегрануляції вивільняються 
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прозапальні цитокіни (ТНФ-a та ІЛ-8), нейтральні протеази (еластаза та 

каптесин G), продукти ПОЛ, вільні радикали та мієлопероксидаза, фактор NO, 

лейкотрієни та ФАТ, які спричиняють поглиблення запального процесу [210].  

Останнім часом значна увага в наукових дослідженнях приділяється 

імуноефекторним механізмам активації нейтрофілів шляхом формування у 

них позаклітинних захоплювачів із ниток хроматину та антимікробних 

факторів, які зазвичай захоплюють патогени, але також можуть спричиняти 

ендотеліальне пошкодження, а гістони, які виділяються нейтрофілами, можуть 

призводити до ушкодження альвеолярного епітелію [181].  

Вивільнення нейтрофілів та їхня міграція до місця пошкодження є 

загальною реакцією організму на травму, проте, залишається не зрозумілим 

механізм, що призводить до СПОН та сепсису. Проводились фундаментальні 

дослідження [231], в яких показано, що індивідуальна експресія генів у 

лейкоцитах людини є визначальною для виникнення ускладнень при важких 

травмах та опіках. Іншим важливим фактором, який може впливати на 

виникнення легеневих ускладнень, є дисбаланс імунної системи у відповідь на 

травму. У Цюріхському університеті проводились дослідження [209] 

регуляторних Т-лімфоцитів на тваринах і людях з політравмою, що довели 

виникнення імуносупресії на 3 день після травми у відповідь на активацію 

лейкоцитів безпосередньо після пошкодження. Цією ж групою вчених 

виявлено і їхню низьку фагоцитарну активність у відповідь на травму та 

оперативне втручання [206].  

У роботі Relja B та співав. [204] показано, що в усіх хворих з важкою 

травмою відбувається збільшення міграційної здатності нейтрофілів крові, 

проте, у хворих, в яких травма ускладнилась пневмонією, спостерігалась 

зменшена кількість адгезивних білків в ізольованих нейтрофілах (CD11b, L-

селектину) та оксидативної здатності нейтрофілів.  

Liao Y та співав. [173] показали, що при ЧМТ значно підвищується 

оксидативна активність циркулюючих нейтрофілів у порівнянні зі здоровими 
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добровольцями та рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-8, ТНФ-α, 

індудуцибельної NO-синтетази, С-реактивного білка) у проміжок часу від 6 

год. після травми аж до 2 тижнів.  

Також встановлено [148, 213], що у хворих з політравмою, у яких 

розвинувся СПОН або ССЗВ, рівні мітохондріальних ДНК (мДНК) у плазмі 

крові були значно вищі, ніж у здорових добровольців та без СПОН або ССЗВ, 

що свідчить про підвищену активацію ПМЯН у відповідь на пошкодження. В 

інших дослідженнях [233] показано, що мДНК корелювала з важкістю стану 

хворих з політравмою та сепсисом, але у хворих з травмою показано зв'язок 

між пошкодженням тканини та мДНК, чого не було у хворих з сепсисом, що 

свідчить вплив первинного ушкодження м’яких тканин на активацію 

лейкоцитів.  

У роботі Устьянцева ИМ та співав. [98] у хворих з політравмою 

виникало зростання лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ), а також 

бактерицидної здатності нейтрофілів, що корелювало з рівнями малонового 

альдегіду та лужної фосфатази. Причому впродовж перших трьох діб динаміка 

була однаковою як у хворих без ускладнень, так і у хворих з асептичними та 

септичними ускладненнями. Отже, на ранньому етапі травматичної хвороби 

нейтрофіли відіграють ключову роль у ССЗВ. У своїх подальших 

дослідженнях Устьянцева ИМ та співав. [99] встановили закономірності 

виникнення септичних ускладнень у кореляції з основними медіаторами 

запалення. Так, зростання рівнів ІЛ-6,8,10 та С-реактивного білка, а також ЛІІ, 

покращує параметри гемодинаміки та призводить до меншої частоти гнійних 

ускладнень, тоді як зростання ТНФ-а, ІЛ-2R та ЛПС-ЗБ 

(ліпополісахаридзв’язуючого білка) навпаки – збільшує частоту септичних 

ускладнень. Ряд авторів [126, 230] пов’язують це з активацією НАДФ-

оксидази нейтрофілів в процесі фагоцитозу. 

У найсучасніших геномних дослідженнях виявлено [118], що ключову 

роль у виникненні СПОН при політравмі, може відігравати експресія генів 
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NK-клітин, причому вона проявляється вже в перші 2 год після травми. Також 

виявлено, що у відповідь на важкі пошкодження (опік, геморагічний шок) в 

основному відбувається експресія генів, що відповідають за імунну відповідь 

та сигнальну систему лейкоцитів, а також смерть клітини (антиапоптоз) [169]. 

Таким чином, враховуючи складність патогенезу політравми, 

оперативне лікування потерпілих із множинною скелетною травмою все ще 

залишається дискутабельним. Проте основні його принципи залишаються 

незмінні: первинною метою лікування переломів є первинний стабільний 

остеосинтез, що дозволяє забезпечити оптимальні умови для репаративної 

регенерації кісткової тканини, а при політравмі з пошкодженнями не тільки 

кінцівок, але й внутрішніх органів, пріоритетом є стабілізація загального 

стану хворого та профілактика системних і місцевих ускладнень [207]. Тому, 

часто не можливо застосувати первинний стабільний остеосинтез через 

високий ризик системних ускладнень, таких як СПОН, ГРДС та сепсис. 

Основною сучасною концепцією у веденні хворих з множинними 

ушкодженнями залишається DCO (damage control orthopedic) – контроль 

ризиків у травматології. DCO це – підхід, що включає в себе стабілізацію 

травматичних пошкоджень з метою покращення загальних фізіологічних 

показників хворого [168], на відміну від попередньої парадигми – Early total 

care (ETC), яка передбачала хірургічне лікування всіх пошкоджень як 

порожнинних, так і ортопедичних у перші 24 години [192].  

Оскільки встановлено, що остеосинтез переломів, особливо 

інтрамедулярним фіксатором, викликає системний фізіологічний ефект, який і 

було названо «другий удар», метою DCO є уникнення погіршення стану 

хворого внаслідок нього та відстрочити кінцеву стабілізацію переломів поки 

загальний стан хворого не буде оптимальним для остеосинтезу. Тому, 

спочатку використовують малоінвазивні хірургічні техніки, такі як 

позавогнищеву фіксацію, коли потрібно уникати додаткового травмування 

хворого [190, 192].  
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Доведено, що оперативне втручання викликає вивільнення великої 

кількості прозапальних цитокінів, які стимулюють активацію 

поліморфноядерних нейтрофілів та пошкодження ендотелію судин [195]. 

При надзвичайно тяжкій первинній травмі або при повторній травмі 

(оперативні втручання та інвазивні маніпуляції) активуються цитокіни «другої 

лінії захисту» [245], які відповідають за механізми адаптивної імунної 

відповіді, найважливішими тригерами якої є ІЛ-8 та запальний білок 

макрофагів 1 [113]. Встановлено, що не тільки первинна травма, але й 

оперативні втручання та інвазивні маніпуляції можуть спричиняти активацію 

нейтрофілів і розвиток СПОН, ГРДС, пневмонію та сепсис [205]. У роботі 

Lumsdaine WІ співав. [179] показано, що активація нейтрофілів у хворих, яким 

проводились ортопедичні втручання на нижніх кінцівках і тазі, відбувається 

на 7-й і 24-й годині після оперативного втручання, причому незалежно від 

об’єму оперативного втручання та виду остеосинтезу. Husebye EE із 

співав.[156] показали, що при проведені раннього інтрамедулярного 

остеосинтезу перелому стегнової кістки у хворих з політравмою рівні 

цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-10 та ФНП-) зростали, особливо з 6 год до 3 доби (пік 

активності). 

Слід зазначити, що при вивчені механізмів запальної відповіді у хворих 

з тяжкими травмами, які вимагали інвазивних хірургічних втручань, виявлено 

цікавий феномен: у хворих з високими рівнями ІЛ-8, попри те, що 

спостерігалась більша генетична схильність до розвитку септичних 

ускладнень, частота ГРДС була достовірно вища [114].  

Постійно ведуться дискусії та проводяться дослідження й щодо 

визначення критеріїв, згідно яких можна застосовувати ранню кінцеву 

стабілізацію переломів довгих кісток, яка створює більш сприятливі 

біомеханічні умови для зрощення переломів. Дослідження останньої декади 

показують, що незалежно від виду фіксації та часу проведення оперативного 

втручання, при металоостеосинтезі стегнової кістки не було ніякої різниці при 
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виникненні місцевих ускладнень, але поліорганна недостатність та ГРДС 

зростали при інтрамедулярному методі фіксації (15,1 %) та позавогнищевій 

фіксації (9,1 %) [190]. Проте інше дослідження вказує [223], що, незважаючи 

на тактику стабілізації (DCO чи ETC), основною причиною ускладнень, таких 

як СПОН і ГРДС, є наявність травматичного шоку в хворих. 

Дослідження на тваринах доводять [238], що, незалежно від часу 

фіксації, виникають однакові зміни в імунологічному статусі (активація ІЛ-

6,ІЛ-10 ТНФ-α, мДНК). Так, Gray AC та співав.[146] встановили, що при 

використанні інтрамедулярного методу фіксації виникає підвищення тиску в 

кістковому каналі, а тип фіксації суттєво не впливає на віддалені результати. 

З іншого боку, Tiansheng S і співав. [220] показано, що ранній 

інтрамедулярний остеосинтез з розсвердлюванням призводить у щурів до 

більш несприятливих наслідків на системи стресу та запальної відповіді, 

спричиняючи поліорганну недостатність з вираженими гістологічними 

змінами в легенях і печінці. 

У роботі Gan і співавт. [139] встановлено, що ранній інтрамедулярний 

остеосинтез стегнової кістки на фоні геморагічного шоку призводить до 

активації системної запальної відповіді та пошкодження легеневої тканини. 

Навіть без геморагічного шоку при переломах обох кісток та їх 

інтрамедулярній фіксації виникає системна запальна відповідь [175] і 

пошкодження альвеолярного епітелію [208].  

При інтрамедулярній стабілізації переломів на фоні поєднаної травми 

(перелом стегна і травма грудної клітки) показано, що додаткова травма 

внутрішніх органів посилює імунну відповідь та викликає посилену активацію 

нейтрофілів з інфільтрацією легень [184].  

Дослідження впливу виду фіксації переломів на виникнення ускладнень 

при політравмі показало, що інтрамедулярний остеосинтез в гострий період 

(24 год.) викладає достовірно важчий ССЗВ, ніж стабілізація апаратом 

зовнішньої фіксації [146].  
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Разом із тим не доведено, що системний вплив на життєвоважливі 

органи має час фіксації переломів. Зокрема, в експериментальному 

дослідженні Hardy BM і співав. не встановлено достовірної різниці за 

частотою виникнення ускладнень при миттєвій інтрамедулярній стабілізації 

переломів стегнової кістки на фоні геморагічного шоку та відстроченим 

оперативним втручанням через 8 годин [151].  

Таким чином, згідно сучасних досліджень, рання інтрамедулярна 

фіксація має потенційно високий ризик розвитку легеневих та системних 

ускладнень і краще дотримуватись адаптованої стратегії DCO [192].  

 

1.2. Сучасні погляди на можливості корекції ГУЛ-ГРДС 

екзогенними сурфактантами 

Оскільки ГУЛ-ГРДС є частим ускладненням при різноманітних 

екстремальних станах, тому постійно ведуться фундаментальні дослідження із 

пошуку нових шляхів його профілактики та корекції. Зокрема, вивчається 

вплив ліпосом на структурну організацію респіраторного відділу легень при 

важких патологічних станах. 

Як уже було показано, основним механізмом розвитку ГУЛ-ГРДС є 

ушкодження сурфактанту прямим (механічне, хімічне ушкодження) та 

непрямим (унаслідок активації ССЗВ) шляхом.   

Відомо, що основна функція сурфактанту – зниження сил поверхневого 

натягу на внутрішній стінці альвеоли в зоні взаємодії середовищ повітря / 

рідина [193]. Саме тому, сурфактанти синтетичного чи природного 

походження широко використовуються в клінічній практиці та тривають 

постійні дослідження нових можливостей їх застосування.  

Основним складовим компонентом сурфактанту є молекула 

фосфатидилхоліну (лецитину). Фосфатидилхоліни – це клас фосфоліпідів, що 

містить холін в якості головної групи. Дані рентгенструктурного аналізу 

показують, що молекули фосфоліпідів мають форму близьку до сплюснутого з 
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боків циліндра, а по довжині діляться на дві нерівні частини: «голову», яка 

містить полярні групи, та «хвіст», утворений вуглеводними ланцюгами 

жирних кислот.У фосфоліпідів «головка» складається зі зв’язаних між собою 

залишків азотистих основ (холіну, коламіну або серину), фосфатної групи і 

гліцерину. Залишки жирних кислот, утворюють гідрофобні «хвости». 

Мембрана асиметрія фосфоліпідів – універсальний феномен, характерний 

майже для всіх клітин [95, 96]. Фосфатидилхолін – це універсальний 

будівельний матеріал для біологічних мембран, які відіграють значну роль в 

функціонуванні клітини, визначаючи її фізіологічний стан, регулюючи 

біохімічні реакції та взаємодії як всередині клітини, так і з факторами 

довкілля. 

Сьогодні світова фармацевтична промисловість виготовляє біля 20 

комерційних ліпосомних препаратів, в основі яких лежать природні 

фосфатидилхоліни [96]. Ліпосоми (від грец. lipos–жир, sоma–тіло) –

мікроскопічні сферичні частинки, заповнені рідиною, оболонка яких 

складається з природних фосфоліпідів, таких як в клітинних мембранах.  

Відкриття ліпосом належить англійському лікарю і патологу Алеку 

Бенгхему та співавт., які в 1965 р. помітили, що фосфоліпідні сферули або 

ліпосоми мають схожу будову з мембранами клітин.  

В Україні теж розроблений свій препарат на основі природного 

фосфатидилхоліну (ФХ) під назвою «Ліпін», виробник Біолік, м. Харків 

(реєстраційне посвідчення № UA/3528/01/01 від 20.08.2015. Наказ № 537 від 

20.08.2015). 

Безпосереднє руйнування сурфактанту та зменшення його синтезу 

внаслідок загибелі А-ІІ як у результаті прямого пошкодження (наприклад, при 

аспірації шлункового вмісту), так і непрямого пошкодження респіраторного 

відділу легень (наприклад опікова хвороба, політравма), вважається кінцевою 

причиною ГРДС. Саме тому, в патогенетичному лікуванні важливим є замісна 

терапія екзогенними сурфактантами як тваринного походження, так і 
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синтетичними.  

Екзогенні сурфактанти добре себе зарекомендувати і широко 

використовуються в педіатрії, зокрема, в неонатології, для поліпшення 

оксигенації легень не тільки при ГРДС, але й при вторинній дихальній 

недостатності та системних захворюваннях [109]. Проте численні дослідження 

їхнього використання у дорослих при ГРДС та у дітей старших вікових груп 

не показали значного покращання стану та зменшення смертності [131]. На 

даний момент достовірно відомо, що у дорослих настає поліпшення 

оксигенації внаслідок застосування штучної вентиляції легень з низьким 

дихальним об’ємом, дренажного напівсидячого положення і введення 

міорелаксантів [221]. Причинами цього феномену вважають наявність у 

дорослих у термінальних відділах легень великої кількості фосфоліпаз – групи 

ферментів, які розщеплюють фосфатидилхоліни у тварин. Основною в цій 

групі є секреторна фосфоліпаза А2 (сФЛ-А2), яку і вважають відповідальною 

не тільки за безпосереднє розщеплення фосфоліпідних зв’язків з 

апопротеїнами, але й основним ферментом, що підтримує запалення як 

активатор циклу арахідонової кислоти та ПОЛ [129]. Але численні спроби 

проводити корекцію дисбалансу прооксидантно-антиоксидантної системи у 

людей при політравмі не показали клінічно значимих результатів [153, 154, 

195]. Також встановлено, що корекція травматичного шоку при переломах 

стегнових кісток не має впливу на пошкодження легеневої тканини та 

вивільнення медіаторів запалення і активацію лейкоцитів [164], на відміну від 

шоку без травми, що свідчить про потребу комплексного вивчення системного 

впливу травми на організм та пошуку нових підходів до лікування та 

профілактики легеневих ускладнень.  

Оскільки екзогенні сурфактанти вводяться в легені або інгаляційним 

шляхом з допомогою небулайзера або через бронхоскоп, розчинені у 

фізрозчині, то настає їхнє руйнування фосфоліпазами. Тому, можливо, зміна 

шляху введення препарату зможе покращити його біодоступність [129].  
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Упродовж останніх років у багатьох клінічних та експериментальних 

дослідженнях показано позитивний вплив ФХ - ліпіну.  

Так, під час численних клінічних випробувань [56, 62, 74, 85, 104] 

встановлено, що препарат має антигіпоксичну дію, сприяє підвищенню 

швидкості дифузії кисню з легенів у кров та з крові у тканини, нормалізує 

процеси тканинного дихання. ФХ відновлює функціональну активність 

ендотеліальних клітин, синтез і виділення ендотеліального фактора 

розслаблення NO, поліпшує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові. 

Ліпін також інгібує процеси ПОЛ у крові і тканинах, підтримує активність 

антиоксидантних систем організму, має мембранопротекторний ефект, 

виконує функцію неспецифічного детоксиканта та підвищує неспецифічний 

імунітет. При інгаляційному введенні препарат сприяє збереженню легеневого 

сурфактанта, що покращує легеневу та альвеолярну вентиляцію, збільшує 

швидкість транспортування кисню через біологічні мембрани. Ліпін не 

порушує функціональний стан органів та систем організму, нетоксичний, не 

має кумулятивних властивостей. 

Більшість авторів відмічають позитивні ефекти ліпіну на органи-мішені 

при включенні його в комплексну терапію та поліпшення результатів 

лікування хворих. Зокрема, при гострих розладах дихальної системи (важка 

пневмонія, дихальна недостатність, ГРДС) [17, 72, 73, 93] та хронічних 

захворюваннях легень [13, 91] спостерігалось покращення показників 

зовнішнього дихання, зменшення запальних процесів та активації ПОЛ у 

термінальних відділах легень. 

Позитивний вплив ліпосом показано і при захворюваннях нирок 

(гострий та хронічний пієлонефрит) у дітей [55], додавання яких до 

стандартної комплексної терапії призвело до зменшення процесів ПОЛ та 

ендоінтоксикації.  

Аналогічне доповнення ФХ стандартного лікування при хронічних 

захворюваннях печінки (хронічний гепатит і цироз), що супроводжуються 
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посиленням процесів оксидації та виснаженням антиоксидантних систем, 

сприяло зменшенню показників холестазу та порушень морфо-

функціональних властивостей еритроцитів, посиленню антиоксидантного 

захисту, пригніченню активності прозапальних цитокінів, вираженому 

імуномодулюючому ефекту зі зменшенням кількості NK-клітин і апоптичних 

лімфоцитів [34].  

У наукових дослідженнях встановлено благотворний вплив ліпіну на 

покращення метаболізму та мікроциркуляції різних тканин. Зокрема, при 

дисметабіолічній кардіоміопатії новонароджених на тлі корекції ФХ виявлено 

поліпшення серцевої гемодинаміки за рахунок стабілізації клітинних мембран 

кардіоміоцитів і зменшення процесів ПОЛ та ішемії серця [31, 97].  

Аналогічні позитивні зміни спостерігались при доповненні терапії 

ліпосомами і при ішемії травматичного ґенезу [82].  

Введення ліпіну в комплексну профілактику при слабкості родової 

діяльності допомагало зменшити інволютивні, дистрофічні та 

імунопатологічні зміни міометрію [63]. Подібні дані наводить Товстановська 

ОВ і співав. при комплексній профілактиці плацентарної недостатності [94].  

Зменшення частоти рецидивів та зменшення активації ПОЛ доведено у 

хворих з псоріазом при комплексній терапії з включенням ліпіну [105].  

Позитивний пульмо- та органопротекторний вплив ліпіну встановлено 

при експериментальному ГРДС новонароджених та плацентарній і печінковій 

недостатності у плода [32, 50].  

В експериментальних дослідженнях [37] при безпосередньому впливі 

пошкоджуючих факторів на легеневу тканину показано зменшення 

патологічних ультраструктурних змін тканин альвеолоцитів І і ІІ типів та 

покращення мікроциркуляції. При гострому абсцесі легень ліпін у комплексі з 

антибактеріальною терапією сприяв швидшому затухання бактеріального 

процесу [8].  

Морфологічні дослідження на тваринах вказують на зменшення 
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пошкодження клітин альвеолярного та ендотеліального епітелію та проявів 

ГУЛ-ГРДС при гострій абдомінальній патології на тлі корекції ліпіном. У 

своїй роботі Герасимчук МР [21] довела мембранопротекторну, 

антиоксидантну дію та зменшення проявів ендоінтоксикації при 

комплексному застосуванні ліпіну з церулоплазміном при гострому розлитому 

перитоніті. Також у роботі показано позитивний вплив ФХ на 

морфофункціональний стан респіраторного відділу легень.  

Подібні дані отримані при комплексній корекції ГРДС на фоніопікової 

хвороби ксеношкірою (місцеве лікування) та екзогенним сурфактантом 

(препарат «Куросурф») [67].  

Можливості корекції ГУЛ-ГРДС з допомогою ФХ на фоні масивного 

рабдоміолізу внаслідок синдрому тривалого здавлення показані і в роботах 

Єльського ВМ та співав. [28, 30], а саме щодо зменшення показників 

ендоінтоксикації та маркерів активації ПОЛ з одночасним збільшенням 

антиоксидантного захисту і менш вираженими гістологічними та 

ультраструктурними змінами внутрішніх органів (серця, печінки, нирок). 

Науковцями також вивчалась ефективність ліпіну при гострих 

захворюваннях нирок [100]. Зокрема, при моделюванні токсичної гострої 

ниркової недостатності, виявлено, що введення препарату має протекторний 

вплив на паренхіму нирок. Хоча подальші дослідження [23] показали, що 

ліпосомальна форма кварцетину (препарат «Ліпофлавін») має більш 

виражений позитивний вплив на ультраструктурну організацію ниркової 

паренхіми, ніж ліпін.  

У роботі Кліщ ІП вивчено можливості запобігання вторинному 

ушкодженню легень при гострій нирковій недостатності з допомогою 

фосфатидилхолінових ліпосом [43] і показано їх мембранопротекторний 

вплив на субмікроскопічні зміни респіраторного відділу легень.  

У дослідженнях мембранопротекторної дії ліпіну виявлено його 

ефективність і при токсичному гепатиті [103]. Також виявлено позитивний 
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вплив ФХ на регенерацію нервових структур, зокрема, периферичних нервів 

при їхньому травматичному пошкодженні [89, 101]. Цікавим є дослідження 

ранозаживлюючої дії ліпіну при використанні його в комплексному місцевому 

лікуванні опікових ран у хворих [49] та при генералізавоному пародонтиті [2].  

 

Висновки до розділу 

Встановлено, що ГУЛ-ГРДС є одним із найбільш небезпечних 

ускладнень при множинній скелетній травмі, яке обмежує можливості 

проведення ранньої кінцевої стабілізації переломів довгих кісток найбільш 

оптимальним біомеханічно виправданим методом – інтрамедулярним 

фіксатором.  

Показано, що вивченню особливостей морфофункціональних змін 

респіраторного відділу легень при впливі різних екзогенних факторів 

присвячена достатня кількість наукових праць.  

Робіт, спрямованих на дослідження особливостей ультраструктурних 

змін респіраторного відділу легень при множинній скелетній травмі, у тому 

числі, при остеосинтезі довгих кісток, усе ще недостатньо. 

Проведення подальших наукових пошуків з метою встановлення впливу 

множинної скелетної травми та інтрамедулярної фіксації стегнових кісток на 

розвиток ГУЛ-ГРДС є доцільним і перспективним.  

Виявлено, що корекція фосфатидилхоліновими ліпосомами в комплексі 

з базовою терапією сприяє поліпшенню стану різноманітних органів і систем, 

у т.ч. легеневої, на тлі гострих і хронічних захворювань. Це дозволяє висунути 

гіпотезу про можливості корекції морфофункціональних змін у легенях при 

ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика експериментального матеріалу  

Робота проведена на базі віварію та сертифікованих лабораторій: 

«Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу», центр 

біоелементології, міжкафедральна наукова лабораторія Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

Дослідження виконані на 130 статевозрілих щурах самцях лінії Вістар, 

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

I – 40 - множинна скелетна травма (група порівняння); 

II - 40 - множинна скелетна травма + інтрамедулярний остеосинтез; 

ІІІ- 40 - множинна скелетна травма + інтрамедулярний остеосинтез + ліпін; 

IV - 10 – інтактні. 

Утримання тварин здійснювалось згідно загальноприйнятих правил за 

сталої температури і вологості повітря, режиму добових коливань денного та 

нічного освітлення, без обмежень у рухах та питній воді. Тварини отримували 

стандартний харчовий раціон ( білки 16-20 %; жири 4-10 %; вуглеводи 60-70 

%). Утримання, усі маніпуляції та виведення з експерименту здійснювалось 

згідно вимог Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, що 

використовуються для дослідницьких цілей (Страсбург, 1986), Директиви 

Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), положень Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» від 15.12.2009 р. та наказів МОЗ України 

№ 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. 

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.). 
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2.2. Методика проведення досліджень на тваринах 

2.2.1. Моделювання множинної скелетної травми у дрібних тварин. 

Відтворення множинної скелетної травми здійснювали шляхом відкритої 

остеотомії обох стегнових кісток у середній третині за допомогою 

циркулярної мікропилки за власною методикою [80]. Тварину вводили в 

наркоз за допомогою розчину тіопенталу натрію (з розрахунку 60 мг/кг 2 % р-

ну) введеного внутрішньом’язово. Під час експерименту при потребі додавали 

по 0,1 мл для підтримання глибини наркозу. Тварину перевертали на спину та 

фіксували за верхні лапки. Поголене з допомогою одноразової бритви 

операційне поле обробляли спочатку розчином бетадину тричі, укривали 

операційне поле стерильною бахілою. Проводили розріз у середній третині 

стегна, тупо розшаровували м’які тканини та оголювали стегнову кістку 

(рис.2.1). Усім тваринам в експериментальних групах провели моделювання 

однотипної множинної скелетної травми – остеотомії обох стегнових кісток у 

середній третині за власною методикою (рис.2.2).  

 

 

Рис. 2.1. Доступ для остеотомії стегнової кістки у щура  
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Рис. 2.2. Остеотомія стегнової кістки в середній третині у щура з 

допомогою циркулярної мікропилки  

 

2.2.2. Застосування інтрамедулярного остеосинтезу у дрібних 

тварин. Інтрамедулярний остеосинтез стегнових кісток проводили 1,2 мм 

шпицею Кіршнера через 3 год після нанесення травми (рис. 2.3). Усім 

тваринам проводилась адекватна аналгезія диклофенаком натрію в дозі 10 

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

 

Рис. 2.3. Інтрамедулярна фіксація експериментального перелому 

стегнової кістки з допомогою шпиці Кіршнера  
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Забір експериментального матеріалу здійснювали через 6, 24, 72 та 168 

год після нанесення травми. 

 

2.2.3. Застосування ліпіну з метою корекції порушень у легенях при 

експериментальній множинній скелетній травмі. Протягом останніх років 

все більш широке визнання отримують методи лікування легеневої патології 

із використанням ліпосом [8, 13, 17, 39]. Одним із ефективних вітчизняних 

препаратів природного походження, який має широкий спектр 

антигіпоксичної та антиоксидантної дїї і належить до групи 

мембранопротекторів на основі фосфатидилхоліну (лецитину), є ліпін 

(«ліпін», зат «біолік», Харків). 

Тваринам з ІІІ групи його вводили внутрішньоочеревинно в дозі 50 

мг/кг маси тричі (одразу після травми, безпосередньо перед остеосинтезом та 

після нього).  

 

2.3. Гістологічні методи дослідження 

Для гістологічного дослідження шматочки легеневої тканини розміром 

0,5х0,5х0,5 см фіксували в 10,0 % нейтральному формаліні впродовж 14 діб із 

триразовою зміною фіксуючого розчину. Через 14 діб, після попереднього 

промивання під проточною водою проводили зневоднення у батареї спиртів 

зростаючої концентрації та виготовляли парафінові блоки за загально 

прийнятою методикою [3]. На санному мікротомі отримували зрізи товщиною 

5-7 мкм із наступним фарбуванням їх гематоксиліном та еозином. Гістологічні 

препарати вивчали під світловим мікроскопом Leika DME та фотографували 

за допомогою Digital camera for microscope DCM 900 та фотоапарату Nicon 

Coolpix P5100. 

 

2.4. Електронномікроскопічний метод дослідження 

Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження 



53 
 

проводився під тіопенталовим наркозом із нижньої частки лівої легені [3]. При 

заборі матеріалу дотримано загальноприйнятих правил швидкості висікання 

та атравматичності. Шматочки легеневої тканини розміром 1х1х1 мм, 

фіксували в 2,5 % розчині глютаральальдегіду на 0,1 М фосфатному буфері з 

рН 7,4 протягом 1 години. Потім матеріал відмивали від фіксатора 0,1 М 

фосфатним буфером (рн-7,4). Дофіксацію проводили в 1 % розчині 

чотириокису осмію з наступною дегідратацією в етиловому спирті зростаючих 

концентрацій. На етапі дегідратації в 70˚ спирті проводили контрастування 

тканинних блоків у 2 % розчині ураніл-ацетату. Після завершення дегідратації 

тканинні блоки послідовно просочували у сумішах епоксидних смол з 

абсолютним ацетоном у різних співвідношеннях (по 1 год у кожній), після 

чого заливали чистою епоксидною смолою з наступною полімеризацією при 

температурі +56 ˚С протягом 1 доби. 

Зрізи, товщиною 20-50 нм, отримані на ультрамікротомі «Tesla BS-490», 

монтували на мідні бленди, з діаметром отвору до 1 мм і контрастували 2 % 

розчином ураніл-ацетату на 70˚ спирті та сумішшю Рейнольдса. 

Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі «ПЕМ-

125К» («Selmi», Україна) при прискорюючій напрузі 75 кВ із наступним 

фотографуванням при збільшеннях від 2000 до 20000 разів. 

 

2.5. Біохімічні та імунологічні методи 

Визначення продуктів активації ПОЛ проводилось у сироватці крові 

піддослідних тварин за наступними методиками: 

 

2.5.1. Вивчення активних продуктів тіобарбітурової кислоти (ТБК-

АП) проводили за методикою Коробейникової ЕН [48]. Принцип методики 

полягає в тому, що при нагріванні в кислому середовищі частина продуктів 

ПОЛ, які відносяться до класу ендоперекисів, розкладається з утворенням 

малонового альдегіду, який при взаємодії з двома молекулами тіобарбітурової 
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кислоти (ТБК) приводить до забарвлення комплексу. Методика виконання 

полягає в наступному: 0,8 % ТБК спеціально готували перед реакцією за 

наступною методикою: 80 мг ТБК розчиняли в 5 мл дистильованої води при 

нагріванні, остуджували і доводили обсяг до 10 мл льодяною оцтовою 

кислотою. До 0,5 мл сироватки крові додавали 5 мл 20 % фосфорновольфової 

кислоти, пробірки закривали, перемішували і залишали стояти на холоді 15 хв 

до утворення осаду з великих пластівців. Далі відстояні пробірки 

центрифугували в центрифузі з охолодженням до 4°С, при 2500 об/хв 

упродовж 15 хв. Надосадову рідину зливали, до осаду додавали 5 мл 

дистильованої води та 1 мл 0,8 % ТБК, ретельно перемішували, реєстрували 

pH, закривали пробками та інкубували 1 год на водяній бані при 90-110 °С. 

Потім охолоджені пробірки центрифугували при 6000 об/хв упродовж 10 хв. У 

центрифугу та реєстрували оптичне поглинання при довжині хвилі 535 і 580 

нм, щоб виключити поглинання забарвлених комплексів ТБК речовинами не 

ліпідної природи. Концентрацію ТБК-АП розраховували за допомогою 

рівняння регресії: 

                                    С = 0,21+26,5×ΔД,                                          (2.3) 

де С – концентрація ТБК-АП у нмоль МДА на 1 мл сироватки,  ΔД – 

показник різниці оптичної густини у центрифугаті (в од. оптичної густини) і 

дорівнює: 

                             ΔД =(Е1 (535)-Е2 (580))×269+0,21                                      (2.4) 

 

2.5.2. Визначення рівня молекул середньої маси визначали за 

скринінг методом в модифікації Габрієляна НІ та співавт. [14]. Для кількісної 

оцінки МСМ проводили спектрофотометрію при довжині хвилі 254 нм 

приготовленої сироватки. Для цього 0,3 мл сироватки обробляли 0,15 мл 10 % 

розчину три хлороцтової кислоти у співвідношенні 2:1, потім центрифугували 

при 3000 об/хв продовж 30 хв. Отриманий супернатант розводили 

дистильованою водою у співвідношенні 1:10 і вивчали на спектрофотометрі 
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СФ-46.  

 

2.5.3. Вимірювання дієнових кон’югат проводили за методикою 

Гаврилова ВБ і співавт. [15]. Спрощена методика полягає в УФ-поглинанні 

гептанових та ізопропанольних екстрактів у сироватці крові. Спочатку 

готують гептан-ізопропанольну суміш у співвідношенні 2:1. До 0,2 мл 

сироватки крові додають 6 мл суміші. Також використовували контроль, де 

замість плазми до суміші додавали 0,2 мл дистильованої води. Проби 

струшували впродовж 15 хв з допомогою апарату АВУ-4П у пробірках 50 мл. 

Потім додавали 1мл HCL з pH 2,0 і швидко струшували, а після відстоювання 

відбирали верхню гептанові фазу. Оптичну густину гептанових та 

ізопропанольних екстрактів вимірювали на спектрофотометрі СФ-46 при 

довжині хвилі 232 нм.  

 

2.5.4. Визначення інтерлейкіну 8 (ІЛ-8). Кількісне визначення 

проводили методом імуноферментного аналізу на стриповому 

імуноферментному аналізаторі Stat Fax303 Plus з допомогою діагностичного 

наборуА-8762 фірми «Вектор-Бест» (Росія). Було відібрано 88 кращих зразків 

плазми. Метод визначення заснований на твердофазному «сендвіч» - варіанті 

імуноферментного аналізу. Специфічними реагентами є моноклональні 

антитіла до ІЛ-8 сорбованих на поверхні лунок розбірного полістирольного 

планшета, кон'югат поліклональних антитіл до ІЛ-8 з біотином і калібрувальні 

зразки, що містять ІЛ-8 [27]. На першій стадії аналізу досліджувані і 

контрольні зразки інкубували в лунках з іммобілізованими антитілами. 

Наявний у зразках ІЛ-8 зв'язується з іммобілізованими антитілами. 

Незв'язаний матеріал видаляли промиванням. Зв'язавшись ІЛ-8 взаємодіє при 

інкубації з кон'югатом №1 (антитіла до ІЛ-8 людини з біотином). Незв'язаний 

кон'югат №1 видаляли промиванням. На третій стадії зв'язавшись кон'югат №1 

взаємодіє при інкубації з кон'югатом №2 (стреп-6 A-8762 тавідін з 
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пероксидазою хрону). Після третього промивання кількість зв'язався 

кон'югату №2 визначали кольоровою реакцією з використанням субстрату 

пероксидази хрону - перекису водню і хромогену - тетраметилбензидину. 

Реакцію зупиняли додаванням стоп-реагенту і заміряли оптичну щільність 

розчинів у лунках при довжині хвилі 450 нм, референс-фільтр – у діапазоні 

620–650 нм. Із допомогою спектрофотометра інтенсивність жовтого 

фарбування пропорційна концентрації ІЛ-8, що міститься в зразку. Для 

визначення концентрації ІЛ-8 в досліджуваних пробах з допомогою 

автоматичного аналізатора будували калібрувальну криву (графік) у 

координатах: вісь абсцис – концентрація ІЛ-8 (пг/мл); вісь ординат – значення 

оптичної щільності зразка. Контрольний зразок служив для перевірки точності 

і достовірності результатів. Якщо обчислене покаліброване графіком значення 

концентрації ІЛ-8 в контрольному зразку потрапляє в межі, зазначені на 

етикетці, отримані величини концентрацій ІЛ-8 в зразках вважають 

достовірними.  

 

2.6. Визначення лейкоцитарних індексів інтоксикації 

Забір крові здійснювали з правого і лівого шлуночків серця евтанованої 

тварини з допомогою звичайного шприца 2 мл. Із неї виготовляли мазки 

зафарбовані за Романовським-Гімзою згідно стандартної методики.  

Було відібрано основні індекси: лейкоцитарний індекс інтоксикації 

Кальф-Каліфа (ЛІІ), лейкоцитарний індекс у модифікації В. В. Островського 

(ЛІІ-О) [86]. 

Розрахунок проводився в програмі Windows Exel 10 згідно наступних 

формул: 

ЛІІ = (4 x мієлоцити + 3 x метамієлоцити + 2 x паличкоядерні 

нейтрофільні гранулоцити (НГ)+ 1 x сегментоядерні НГ) x 

(плазмоцити+1) / [(моноцити + лімфоцити) x (еозинофільні 

гранулоцити + 1) 

 

 

 

(2.1) 
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ЛІІ-О = (метамієлоцити + мієлоцити + паличкоядерні НГ + 

сегментоядерні НГ + плазматичні клітини) / 

(моноцити+лімфоцити+еозинофільні гранулоцити) 

 

 

(2.2) 

 

2.7. Методи статистичного аналізу 

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою 

програм MS Еxcel та Statistica 6. Тип розподілу кількісних даних перевіряли 

методом Kolmogorow-Smirnov&Lillieforce та Shapiro-Wilk W-тестом [135]. 

Враховуючи, що більшість з них не відповідала нормальному закону 

розподілу, то для описання центральної тенденції, використовували медіанне 

значення та нижні та верхні квартілі (Me [LQ-UQ]). Для оцінки достовірності 

різниці даних у групах порівняння (перевірки нульових гіпотез) 

використовували методи непараметричної статистики для незалежних 

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

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

достовірності відмінностей даних між трьома експериментальними групами 

порівняння) [135]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ПРИ 

МНОЖИННІЙ СКЕЛЕТНІЙ ТРАВМІ 

 

3.1. Мікро- та ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень 

через 6 годин після початку експерименту 

При мікроскопічному дослідженні проведеному через 6 год після 

початку експерименту у респіраторному відділі легень відмічається помірне 

розширення альвеол і збільшення кількості АМ (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Респіраторний відділ легень білих щурів через 6 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з поодинокими альвеолярними 

макрофагами. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 

20, ок. 10.  
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Проведений ультраструктурний аналіз показав, що через 6 год після 

початку експерименту, в альвеолоцитах І типу відмічаються, в основному, 

реактивні зміни. Ядра А-І округлої або овальної форми з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності і рівномірним розміщенням гранул хроматину 

(рис. 3.2).  

 

 
Рис. 3.2. Ультраструктурна організація альвеолоцита І типу через 6 год 

після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – периферійна частина 

альвеолоцита І типу; 4 – еритроцит. 

 

Ядерна оболонка з чіткими контурами та утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір не розширений. Мітохондрії з матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності. Складові компоненти АГ і ГЕС без особливих 

структурних змін. У периферійних відділах А-І спостерігається підвищена 

кількість мікропіноцитозних пухирців. На поверхні клітин визначаються 

поодинокі мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. Базальна мембрана 

на всьому протязі зберігає характерну для неї структуру.  

Ядра альвеолоцитів ІІ типу округлої форми з матриксом середньої 
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електронно-оптичної щільності (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита ІІ типу через 6 год після 

початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – апарат 

Гольджі; 5 – пластинчасте тільце; 6 – мікроворсинки. 

 

Навколоядерний простір місцями розширений. У цитоплазмі 

визначаються різної величини і форми мітохондрії, вільні рибосоми та 

полісоми. АГ представлений сплощеними цистернами і різної величини 

пухирцями. Цистерни ГЕС заповнені вмістом низької електронно-оптичної 

щільності. Кількість рибосом на мембранах останньої збережена. У 

навколоядерній та апікальній частині А-ІІ відмічаються пластинчасті тільця 

високої електронно-оптичної щільності. Базальна мембрана переважно 

зберігає типову будову. На апікальній поверхні альвеолоцитів ІІ типу 

відмічається значна кількість мікроворсинок у вигляді дрібних 

цитоплазматичних виростів. Разом із тим спостерігаються деякі альвеолоцити 

ІІ типу з вогнищевим просвітленням цитоплазми, набряком мітохондрій, 

розширеними компонентами АГ та ГЕС. Кількість ПТ у них зменшена.  
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З боку інтерстиційної тканини суттєвих структурних змін не 

спостерігається. Хоча в деяких ділянках визначається помірний набряк в 

основній речовині сполучної тканини альвеолярної стінки. 

Проведені електронно-мікроскопічні дослідження показали, що вже 

через 6 год після множинної скелетної травми визначаються порушення 

ультраструктурної організації окремих гемокапілярів міжальвеолярних 

перегородок легень. Ядра ендотеліоцитів з дрібнозернистою нуклеоплазмою 

(рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Ультраструктурна організація гемокапіляра альвеолярної стінки 

через 6 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. 

Зб.:12000.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – ядро; 3 – периферійна частина 

ендотеліоцита; 4 – еритроцит; 5 – просвіт альвеоли. 

 

Гранули хроматину розподілені вздовж ядерної оболонки. 

Навколоядерний простір місцями розширений. У цитоплазмі спостерігаються 

різної величини і форми мітохондрії з просвітленим матриксом, укороченими і 

дезорієнтованими гребенями. Складові компоненти АГ та ГЕС помірно 

розширені. У деяких клітинах відмічається фрагментація мембран ГЕС. 
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Периферійна частина ендотеліоцитів характеризується великою кількістю 

мікропіноцитозних пухирців. Базальна мембрана в окремих ділянках 

потовщена з нечіткими контурами. Зони контакту між ендотеліальними 

клітинами не порушені. У гемокапілярах спостерігаються еритроцити, 

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

просвіті окремих гемокапілярів відмічається підвищена кількість лейкоцитів 

та їх адгезія до ендотеліоцитів (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Підвищена кількість нейтрофільних лейкоцитів, їх адгезія до 

ендотелію гемокапіляра стінки альвеоли через 6 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 - просвіт гемокапіляра; 2 - лейкоцит; 3 - еритроцит; 4 - 

периферійна частина ендотеліоцита гемокапіляра; 5 - просвіт альвеоли.  

 

На даний період дослідження у просвіті альвеол визначається 

підвищення кількості альвеолярних макрофагів. Ядра макрофагальних 

елементів округлої або овальної форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Ультраструктурні прояви підвищеної функціональної 

активності альвеолярного макрофага через 6 год після початку експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 - мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома.  

  

Гранули хроматину в основному рівномірно розміщені по всій площі 

ядра. Мітохондрії різної величини і форми з матриксом середньої електронно-

оптичної щільності. Цистерни і канальці АГ і ГЕС дещо розширені. На 

зовнішній поверхні останніх визначаються добре виражені рибосоми. У 

цитоплазмі АМ спостерігається також значна кількість лізосом і фагосом.  

 

3.2. Структурні зміни респіраторного відділу легень через 24 години 

після початку експерименту 

Зі збільшенням терміну дослідження (24 год) у респіраторному відділі 

легень на світлооптичному рівні спостерігається підвищення кількості 

альвеолярних макрофагів в альвеолах і повнокров’я гемокапілярів 

альвеолярної стінки (рис. 3.7.).  
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Рис. 3.7. Респіраторний відділ легень білих щурів через 24 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

 

На 24-у годину дослідження ядра альвеолоцитів І типу округлої форми з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину 

розміщуються вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. Нуклеолема 

має хвилясті контури та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний 

простір локально розширений. Мітохондрії гіпертрофовані з матриксом слабої 

електронно-оптичної щільності і редукованими гребенями. Цистерни і 

канальці АГ і ГЕС розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої 

зменшена. Базальна мембрана нерівномірної електронної щільності, подекуди 

потовщена, дисоційована. В окремих альвеолоцитах І типу відмічаються 

вітрилоподібні випинання плазмолеми, спрямовані у просвіт альвеоли (рис. 

3.8). 
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Рис. 3.8. Респіраторний відділ легень через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – периферійна частина ендотеліоцита; 2 – ядро 

ендотеліоцита; 3 – лейкоцит; 4 – просвіт альвеоли; 5 – вітрилоподібне 

випинання периферійної частини альвеолоцита І типу в просвіт альвеоли.  

 

В альвеолоцитах ІІ типу нуклеоплазма з дрібнозернистим матриксом із 

переважним скупченням по периферії гранул хроматину (рис. 3.9). Ядерна 

оболонка утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями 

розширений. Мітохондрії різної величини і форми, збільшені в об’ємі з 

поодинокими дезорієнтованими гребенями. В окремих мітохондріях 

спостерігається розширення міжперетинкового простору. Має місце також 

часткова деструкція мітохондрій, які втрачають чітко окреслену структуру 

внутрішньої і зовнішньої перетинок. Зона АГ складається з вакуольно 

розширених цистерн і дрібних пухирців. Складові компоненти ГЕС 

розширені, із дрібногранулярним вмістом. Кількість рибосом на мембранах 

останньої зменшена. У деяких клітинах, поряд із розширеними елементами 

ГЕС визначається фрагментація мембран ГЕС. Значна частина пластинчастих 
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тілець знаходиться на різних стадіях вакуолізації. Базальна мембрана 

вогнищево потовщена з нечіткими контурами. Апікальна поверхня 

альвеолоцитів ІІ типу виглядає згладженою за рахунок значного зменшення на 

ній кількості мікроворсинок. 

 
 

Рис. 3.9. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита ІІ типу через 24 год після 

початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасті тільця. 

 

Зміни з боку інтерстицію, на даний період дослідження, 

характеризуються розвитком в окремих ділянках помірного локального 

набряку в основній речовині сполучної тканини альвеолярної стінки (рис. 

3.10). 

Зі збільшенням терміну дослідження (24 год) ядра багатьох 

ендотеліальних клітин з матриксом низької електронно-оптичної щільності і 

маргінальним розміщенням гранул хроматину. Ядерна оболонка має звивисті 

контури та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

розширений.  



67 
 

 

 

Рис. 3.10. Ультраструктурні зміни стінки альвеоли через 24 год після 

початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – інтерстицій; 3 – просвіт 

гемокапіляра; 4 – периферійна частина ендотеліоцита; 5 – еритроцит. 

 

Різні зміни спостерігаються з боку мітохондрій. В одних клітинах 

мітохондрії набряклі з поодинокими короткими гребенями, в інших – 

виявляються мітохондрії невеликих розмірів зі щільним електронно-оптичним 

матриксом. У навколоядерній зоні інколи визначається АГ у вигляді цистерн 

із ніжноволокнистим вмістом у просвіті, дещо розширеними вакуолями і 

дрібними пухирцями. В ендотеліоцитах цистерни ГЕС розширені. Кількість 

рибосом на зовнішній поверхні цистерн зменшена. На люменальній поверхні 

окремих ендотеліоцитів відмічаються тонкі маргінальні складки без'ядерних 

ділянок цитоплазми, які виступають у просвіт гемокапілярів. Структура 

міжендотеліальних контактів збережена. Базальна мембрана в багатьох 

ділянках потовщена з нечіткими контурами. У периферійній частині 

ендотеліальних клітин спостерігається підвищена кількість як малих, так і 
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великих мікропіноцитозних пухирців. У просвіті гемокапілярів визначаються 

еритроцитарні агрегати (див. рис.3.10), а також адгезія тромбоцитів (рис. 

3.11). 

 

Рис. 3.11. Адгезія тромбоцита до ендотелію гемокапіляра альвеолярної 

стінки через 24 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – периферійна частина 

ендотеліоцита; 3 – тромбоцит; 4 – просвіт альвеоли. 

 

Як і на попередньому етапі дослідження кількість АМ залишається 

збільшеною. Ядра макрофагальних елементів неправильної форми з 

нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності та маргінальним 

розташуванням гранул хроматину (рис. 3.12). Ядерна оболонка має звивисті 

контури. У навколоядерному просторі визначається дезорганізація складових 

компонентів АГ. Мітохондрії збільшені в об’ємі з поодинокими 

фрагментованими гребенями. Поряд із розширеними цистернами ГЕС, 

спостерігається фрагментація їх мембран. У фагосомах виявляються ПТ і 

фрагменти зруйнованих клітин. Кількість лізосом зменшена. 
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Рис. 3.12. Субмікроскопічні зміни альвеолярного макрофага через 24 год 

після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

лізосома; 5, 6 – фагосоми. 

 

3.3. Особливості гісто-ультраструктурної організації компонентів 

респіраторного відділу легень через 72 години після початку 

експерименту 

Зі збільшенням терміну дослідження (72 год) мікроскопічно в альвеолах 

спостерігаються альвеолярні макрофаги, поодинокі еритроцити і лейкоцити, 

виражене повнокров’я гемокапілярів альвеолярної стінки (рис. 3.13.).  

На електронно-мікроскопічному рівні в альвеолоцитах І типу ядра з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності та маргінальним 

розташуванням гранул хроматину. Навколоядерний простір розширений. У 

мітохондріях визначається локальна деструкція гребенів, фрагментація 

внутрішньої мітохондріальної перетинки. Набряк і дезорганізація 

спостерігається в складових компонентах АГ та ГЕС.  
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Базальна мембрана без чітких контурів, потовщена, низької електронно-

оптичної щільності. В окремих ділянках відмічається субепітеліальний 

набряк, який призводить до десквамації клітин і супроводжується оголенням 

базальної мембрани. 

 

 

 

Рис. 3.13. Респіраторний відділ легень білих щурів через 72 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 20, ок. 10. 

 

Субмікроскопічні зміни в альвеолоцитах ІІ типу характеризуються 

вираженими явищами гіпергідратації. Ядра альвеолоцитів ІІ типу овальної 

форми з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності і гладкими 

контурами (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Ультраструктурна організація А-ІІ через 72 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – апарат Гольджі; 6 – пластинчасте 

тільце. 

 

Гранули хроматину місцями згруповані в окремі грудки або розміщені 

вздовж ядерної оболонки. Навколоядерний простір розширений і з’єднаний з 

гіпертрофованими цистернами ГЕС. Мітохондрії з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності і поодинокими редукованими гребенями. У 

ряді клітин набряк мітохондрій супроводжується повним лізисом гребенів, але 

без розривів зовнішньої перетинки. АГ складається з розширених цистерн, 

різних розмірів пухирців і вакуолей. Цистерни ГЕС в більшості випадків 

розширені та вакуолізовані. Кількість рибосом на їхній зовнішній мембрані 

значно зменшена. У деяких клітинах спостерігається фрагментація мембран 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Пластинчасті тільця знаходиться на 

різних стадіях вакуолізації. Базальна мембрана потовщена з нечіткими 

контурами. Апікальна поверхня клітин згладжена за рахунок майже повної 
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відсутності на ній мікроворсинок. 

Зустрічаються також альвеолоцити ІІ типу, які містять гігантські 

пластинчасті тільця, що заповнюють більшу частину цитоплазми (рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15. Альвеолоцит ІІ типу з гігантськими пластинчастими тільцями 

через 72 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

8000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце; 6 – 

мікроворсинки. 

 

Інтерстиційний набряк, на даний період дослідження, виражений 

інтенсивніше. Серед набряклої основної речовини та розпушення волоконних 

структур інтерстицію спостерігаються окремі фібробласти (рис. 3.16).  

Їхні ядра неправильної форми з інвагінаціями нуклеолеми. Гранули 

хроматину у більшості випадків розміщені уздовж ядерної оболонки. 

Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності і редукованими гребенями. Цистерни і 

канальці АГ і ГЕС розширені та вакуолізовані. Кількість рибосом на 
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мембранах останньої зменшена.  

 

 

Рис. 3.16. Респіраторний відділ легень через 72 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – просвіт гемокапіляра; 3 – 

альвеолоцит ІІ типу; 4 – інтерстицій; 5 – фібробласт. 

 

Проведений субмікроскопічний аналіз через 72 год після початку 

експерименту показав, що альтерації в структурі ендотеліоцитів 

супроводжуються розвитком внутрішньоклітинного набряку з порушенням у 

тонкій організації органел (рис. 3.17). Ядра багатьох клітин збільшені за 

розмірами з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності. Гранули 

хроматину розміщуються вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки або 

місцями згруповані в окремі грудки. Навколоядерний простір розширений. 

Мітохондрії нечисленні зі зруйнованими гребенями та матриксом низької 

електронно-оптичної щільності. У навколоядерній зоні визначається набряк та 

дезорганізація складових елементів АГ. Канальці і цистерни ГЕС розширені зі 

зменшеною кількістю рибосом на мембранах останньої. 
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Рис. 3.17. Агрегація та адгезія лейкоцитів і тромбоцитів у гемокапілярах 

стінки альвеоли через 72 год після моделювання політравми. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 - просвіт гемокапіляра; 2 - лейкоцит; 3 - тромбоцит; 4 - 

периферійна частина ендотеліоцита гемокапіляра.  

 

Поряд із цим спостерігається фрагментація мембран гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Базальна мембрана в багатьох місцях потовщена з 

нечіткими контурами. На люменальній поверхні плазмолеми окремих 

ендотеліоцитів відмічаються її вітрилоподібні випинання. У периферійних 

зонах ендотеліальних клітин визначається значна кількість як малих, так і 

великих мікропіноцитозних пухирців, які нерідко зливаються між собою з 

утворенням великих вакуолей або трансендотеліальних каналів. У просвіті 

гемокапілярів виявляються еритроцитарні агрегати, агрегація та адгезія 

лейкоцитів і тромбоцитів. 

Явища гіпергідратації відмічаються і в АМ (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Ультраструктурна організація альвеолярного макрофага через 

72 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома. 

 

Ядра клітин збільшені за розмірами з нуклеоплазмою низької 

електронно-оптичної щільності і гладкими контурами. Гранули хроматину 

місцями згруповані в окремі грудки. У цитоплазмі поряд з мітохондріями з 

просвітленим матриксом, вкороченими і дезорієнтованими гребенями, 

виявляються мітохондрії зменшені за розмірами з матриксом високої 

електронно-оптичної щільності. Складові компоненти АГ і ГЕС розширені, 

фрагментовані. Кількість лізосом зменшена. У фагосомах визначається 

поліморфний осміофільний матеріал і фрагменти зруйнованих клітин. 

Наростання набрякових змін у внутрішньоклітинних органелах 

супроводжується зменшенням електронно-оптичної щільності 

цитоплазматичного матриксу. 

 

3.4. Структурні зміни респіраторного відділу легень через 168 годин 
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після початку експерименту 

Зі збільшенням терміну дослідження (168 год) у респіраторному відділі 

легень на світлооптичному рівні спостерігається підвищення кількості 

альвеолярних макрофагів в альвеолах і повнокров’я гемокапілярів 

альвеолярної стінки (рис. 3.19).  

 

 

 

Рис. 3.19. Респіраторний відділ легень білих щурів через 168 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

 

Дані електронномікроскопічного дослідження, проведеного через 168 

год, свідчать, що вираженість і поширеність набрякових явищ у клітинах 

альвеолярного епітелію є меншою, ніж на попередньому етапі експерименту. 

Ядра альвеолоцитів І типу з просвітленою нуклеоплазмою. Гранули 

хроматину місцями згруповані в окремі грудки або розміщені вздовж ядерної 
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оболонки. Ядерна оболонка має хвилясті контури та утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір місцями розширений. Мітохондрії 

збільшені за розмірами з матрикосм низької електронно-оптичної щільності. 

Складові компоненти АГ і ГЕС розширені. Кількість рибосом на мембранах 

останньої зменшена. Базальна мембрана потовщена з нечіткими контурами. У 

периферійних відділах відмічається велика кількість як малих, так і великих 

мікропіноцитозних пухирців. Разом із тим зустрічаються окремі клітини, ядра 

яких з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. Гранули 

хроматину у них рівномірно розподілені по всій площі ядра. Нуклеолема з 

чіткими контурами та неглибокими інвагінаціями. Навколоядерний простір не 

розширений. Мітохондрії різної величини і форми, переважно з матриксом 

помірної електронно-оптичної щільності. Цистерни і канальці АГ і ГЕС 

гіпертрофовані з вмістом слабкої осміофільності у просвіті. Кількість рибосом 

на мембранах останньої збережена. 

На даний період дослідження, зміни дистрофічно-деструктивного 

характеру відмічаються і в альвеолоцитах ІІ типу. Поряд із цим, 

спостерігаються А-ІІ у субмікроскопічній морфології яких відбуваються 

зміни, направлені на підвищення їхньої функціональної активності (рис. 3.20).  

Такі клітини характеризуються збільшеною кількістю мітохондрій з 

матриксом помірної електронної щільності, гіпертрофованим АГ, добре 

розвиненою ГЕС. У цитоплазмі альвеолоцитів ІІ типу відмічається 

підвищення числа пластинчастих тілець. На апікальній поверхні 

альвеолоцитів ІІ типу спостерігається значна кількість мікроворсинок. 

Зміни ультраструктурної організації інтерстицію характеризуються 

розвитком помірного набряку в основній речовині сполучної тканини 

альвеолярної стінки. 
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Рис. 3.20. Альвеолоцит ІІ типу в стані підвищеної функціональної 

активності через 168 год після початку експерименту. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 - пластинчасті тільця; 6 – мікроворсинки; 

7 - просвіт гемокапіляра. 

 

Зі збільшенням терміну експерименту (168 год) зміни в 

ультраструктурній організації гемомікроциркуляторного русла легень мають 

більш локальний характер у порівнянні з попереднім терміном дослідження. 

Ядра ендотеліальних клітин неправильної форми, внаслідок випинань і 

вдавлень нуклеолеми. Гранули хроматину переважно розміщені по периферії 

ядра. Ядерна оболонка має хвилясті контури та утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір у багатьох місцях розширений. Мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності, різної величини та форми. 

АГ складається з помірно розширених цистерн, дрібних пухирців та вакуолей 

різної величини зі слабоосміофільним вмістом всередині. Цистерни і канальці 

ГЕС розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. Інколи 
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спостерігається фрагментація мембран гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Базальна мембрана в багатьох місцях потовщена з нечіткими контурами. 

Периферійна частина ендотеліоцитів місцями розширена, характеризується 

великою кількістю мікропіноцитозних пухирців і вакуоль, а подекуди різко 

стоншена до розмірів двох плазматичних мембран. На люменальній поверхні 

ендотеліальних клітин відмічаються глибокі випини у вигляді мікроворсинок і 

мікровиростів. У просвіті окремих гемокапілярів спостерігаються 

еритроцитарні сладжі та адгезія лейкоцитів (рис. 3.21).  

 

 

Рис. 3.21. Адгезія лейкоцита до ендотелію гемокапіляра стінки альвеоли 

через 168 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

8000.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – периферійна частина 

ендотеліоцита; 3 – лейкоцит; 4 – просвіт альвеоли. 

 

Поряд із цим, на даному етапі дослідження, відмічаються ендотеліоцити 

з ознаками підвищеної функціональної активності. Ядра таких клітин із 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину 
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рівномірно розміщені по всій площі ядра. Нуклеолема утворює неглибокі 

інвагінації. Навколо ядерний простір не розширений. Цистерни і канальці АГ 

та ГЕС гіпертрофовані зі значною кількістю рибосом на мембранах останньої. 

Мітохондрії різної величини і форми з матриксом помірної електронно-

оптичної щільності. Базальна мембрана в основному зберігає свою структуру. 

У периферійних відділах ендотеліоцитів відмічається велика кількість 

мікропіноцитозних пухирців. 

Проведений аналіз ультраструктури альвеолярних макрофагів виявив 

значний поліморфізм популяції даних клітин (рис. 3.22). В одних АМ 

переважають ознаки вираженої секреторної активності, і інших – відмічається 

активний фагоцитоз. Зустрічаються також макрофагальні елементи із 

незначною кількістю лізосом.  

 

Рис. 3.22. Субмікроскопічні зміни альвеолярних макрофагів через 168 

год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома. 
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Висновки до розділу  

Проведені дослідження показали, що МСТ супроводжується 

вираженими змінами компонентів респіраторного відділу легень. Набрякові 

явища в А-І, А-ІІ, ендотеліоцитах гемокапілярів та АМ виявляються вже 

протягом перших 24-х годин експерименту. У гемокапілярах альвеолярної 

стінки спостерігається надмірна акумуляція нейтрофілів, їхня агрегація та 

адгезія. 

Найбільш виражені ушкодження виявляються на 72-у год експерименту 

і характеризуються розвитком інтерстиційного і внутрішньоальвеолярного 

набряків.  
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195-98. [36] 

2. Заяць ЛМ, Кузь УВ. Ультраструктурні зміни 

гемомікроциркуляторного русла легень при множинній скелетній травмі.  Вісник 

морфології. 2017; 1 (23): 11-4. [37] 

3. Ковалишин ТМ, Сулима ВС, Кузь УВ. Моделювання множинної 

скелетної травми та способу її лікування в експерименті на дрібних тваринах. В: 

Матеріали VІI науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за 

умов дії надзвичайних факторів на організм»; 2014 жовтень 30–31; Тернопіль. 

Тернопіль: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України»; 2014: Здобутки клінічної i експериментальної 

медицини; 2(21): с. 240. [44] 

4. Кузь УВ. Ультраструктурні зміни гемокапілярів легень при 

множинній скелетній травмі в динаміці. В: Рожко ММ, редактор. Матеріали 88-ї 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині»; 2019 березень 28-30; Івано-Франківськ. Івано-
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РОЗДІЛ 4 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ПРИ 

МНОЖИННІЙ СКЕЛЕТНІЙ ТРАВМІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЛІПІНОМ 

 

4.1. Мікро- та ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень 

через 6 годин після початку експерименту 

При мікроскопічному дослідженні проведеному через 6 год після 

початку експерименту у респіраторному відділі легень відмічається помірне 

розширення альвеолярних ходів, альвеол і збільшення кількості альвеолярних 

макрофагів (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Респіраторний відділ легень білих щурів через 6 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

альвеолярних макрофагів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10.  
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В альвеолоцитах І типу нуклеоплазма заповнена дрібнозернистим 

матриксом. Гранули хроматину в переважній більшості клітин рівномірно 

розміщені по всій площі ядра. Ядерна оболонка має звивисті контури та 

утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії нечисленні, деякі з просвітленим 

матриксом. Цистерни і канальці АГ, і ГЕС гіпертрофовані. Базальна мембрана 

локально потовщена. У периферійних відділах А-І спостерігається підвищена 

кількість мікропіноцитозних пухирців. Разом із тим зустрічаються окремі 

альвеолоцити І типу з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності 

і маргінальним розташуванням гранул хроматину (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита І типу через 6 год після 

початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – периферійна частина 

альвеолоцита І типу. 

 

Ядерна оболонка утворює глибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

місцями розширений. Мітохондрії з матриксом слабої електронно-оптичної 

щільності і поодинокими гребенями. Складові компоненти АГ і ГЕС 

розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. Базальна 

мембрана з нечіткими контурами, потовщена. У периферійних відділах 
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відмічається велика кількість мікропіноцитозних пухирців і вакуолей. На 

поверхні окремих альвеолоцитів І типу визначаються поодинокі, різні за 

величною мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 

Ядра альвеолоцитів ІІ типу округлої або овальної форми, в основному, з 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності. Хроматин 

дрібнозернистий рівномірно розміщується по всій площі ядра. Зустрічаються 

також ядра з маргінальним розташуванням хроматину (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Ультраструктурні зміни альвеолоцита ІІ типу через 6 год після 

початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце; 6 – 

мікроворсинки. 

 

Ядерна оболонка з незначними вдавленнями і випинаннями. 

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. АГ виявляється в апікальних відділах клітини і представлений 
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розширеними цистернами, численними дрібними пухирцями та вакуолями з 

вмістом різної електронно-оптичної щільності. Складові компоненти ГЕС 

розширені. В окремих клітинах визначається зменшення кількості рибосом на 

мембранах ГЕС. У деяких ПТ спостерігаються нерівномірні електронносвітлі 

проміжки між осміофільними пластинами. Базальна мембрана вогнищево 

потовщена. На апікальній поверхні визначаються невисокі мікроворсинки. 

Поряд із цим, мають місце компенсаторно-пристосувальні процеси. 

Виявляються окремі альвеолоцити ІІ типу з ознаками підвищеної 

функціональної активності (рис. 4.4).  

 

 

Рис. 4.4. Ультраструктурні прояви підвищеної функціональної 

активності альвеолоцита ІІ типу через 6 год після початку експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце; 6 – 

мікроворсинки. 

Ядра таких клітин овальної або округлої форми з матриксом середньої 

електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину переважно рівномірно 
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розміщені по всій площі ядра. Ядерна оболонка з чіткими контурами та 

утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір дещо розширений. У 

цитоплазмі спостерігається велика кількість мітохондрій різної величини і 

форми з матриксом помірної електронно-оптичної щільності. АГ 

локалізується у навколоядерній ділянці і представлений розширеними 

цистернами, дрібними пухирцями та вакуолями. Крім цього, у цитоплазмі 

визначається також велика кількість гіпертрофованих канальців і цистерн 

ГЕС, які заповнені вмістом низької електронно-оптичної щільності. На 

зовнішній поверхні мембран ГЕС відмічаються добре виражені рибосоми. У 

цитоплазмі альвеолоцитів ІІ типу виявляються також пластинчасті тільця 

різної величини і форми високої електронно-оптичної щільності зі 

збереженою структурою концентричних чи паралельних осміофільних 

пластин. Базальна мембрана в основному зберігає свою типову будову. На 

апікальній поверхні спостерігається значна кількість добре виражених 

мікроворсинок.  

В інтерстиційній тканині в окремих ділянках відмічається локальний 

набряк в основній речовині сполучної тканини стінки альвеоли. 

Ядра ендотеліальних клітин з дрібнозернистою нуклеоплазмою і 

маргінальним розміщенням гранул хроматину. Нуклеолема утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір дещо розширений. Мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності. Відмічається також 

часткова деструкція мітохондрій. Поряд із розширеними компонентами АГ 

визначається фрагментація мембран ГЕС. Кількість рибосом на мембранах 

останньої зменшена. Базальна мембрана потовщена з нечіткими контурами. 

Периферійні відділи ендотеліоцитів місцями розширені з великою кількістю 

мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. В окремих кровоносних капілярах 

визначається порушення цілісності люменальної мембрани ендотеліоцитів. У 

просвіті деяких гемокапілярів відмічаються еритроцитарні сладжі, агрегація та 

адгезія лейкоцитів (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Адгезія лейкоцита до ендотелію гемокапіляра альвеолярної 

стінки легень через 6 год після початку експерименту. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення:1 – просвіт гемокапіляра; 2 – ендотеліоцит; 3 – лейкоцит; 4 – 

просвіт альвеоли. 

 

У просвіті альвеол відмічається підвищена кількість макрофагальних 

елементів. Ядра альвеолярних макрофагів округлої або овальної форми з 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності (рис. 4.6). Гранули 

хроматину у більшості випадків рівномірно розміщені по всій площі ядра. 

Ядерна оболонка з чіткими контурами та неглибокими інвагінаціями. 

Мітохондрії різної величини і форми з матриксом помірної електронно-

оптичної щільності. Разом із тим зустрічаються мітохондрії збільшені в об’ємі 

з просвітленим матриксом і дезорієнтованими гребенями. АГ складається з 

дещо розширених цистерн і пухирців. 
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Рис. 4.6. Ультраструктурна організація альвеолярного макрофага через 6 

год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома; 7 – просвіт 

гемокапіляра. 

 

Канальці і цистерни ГЕС помірно розширені з дрібногранулярним 

вмістом. У цитоплазмі виявляються лізосоми і фагосоми. У складі фагосом 

визначається поліморфний осміофільний матеріал. Разом із тим у просвіті 

альвеол відмічаються деякі альвеолярні макрофаги з дистрофічними і 

деструктивними змінами. 

 

4.2. Особливості гісто-ультраструктурної організації компонентів 

респіраторного відділу легень через 24 години після початку 

експерименту  

При мікроскопічному дослідженні на 24 год в альвеолах визначаються 

АМ, окремі еритроцити, лейкоцити, а також десквамовані клітини 

альвеолярного епітелію (4.7).  
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Рис. 4.7. Респіраторний відділ легень білих щурів через 24 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 20, ок. 10. 

 

Виражені зміни ультраструктурної організації, на даний період 

дослідження, відмічаються в клітинах альвеолярного епітелію. Ядра 

альвеолоцитів І типу з матриксом низької електронно-оптичної щільності. 

Гранули хроматину згруповані в окремі грудки або розміщені вздовж 

внутрішньої поверхні ядерної оболонки. Нуклеолема утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір розширений і з’єднаний подекуди з 

гіпертрофованими цистернами гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Електронносвітла цитоплазма включає нечисленні, значно ушкоджені 

органели. Мітохондрії збільшені за об’ємом з поодинокими дезорієнтованими 

гребенями. Часто відмічається вогнищева деструкція гребенів, фрагментація і 

руйнування внутрішньої перетинки мітохондрій. Поряд із розширеними 

компонентами АГ спостерігається фрагментація мембран гранулярної 
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ендоплазматичної сітки. Кількість рибосом на мембранах останньої значно 

зменшена. Базальна мембрана на значному протязі потовщена. У багатьох 

альвеолоцитах І типу спостерігаються вітрилоподібні випинання їх 

периферійної частини, спрямовані у просвіт альвеоли (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Респіраторний відділ легень через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – вітрилоподібне випинання 

периферійної частини альвеолоцита І типу в просвіт альвеоли; 3 – просвіт 

гемокапіляра; 4 – периферійна частина альвеолоцита І типу. 

 

Наростаючий набряк альвеолоцитів І типу призводить до локальних 

розривів апікальної плазмолеми, особливо її периферійних відділів, що 

супроводжується виходом внутрішньоклітинної рідини і цитоплазматичних 

структур у просвіт альвеоли.  

В альвеолоцитах ІІ типу ядра неправильної форми з інвагінаціями 

ядерної оболонки (рис. 4.9). Нуклеоплазма з матриксом низької електронно-

оптичної щільності. Гранули хроматину розміщені вздовж внутрішньої 

поверхні ядерної оболонки або згруповані в окремі грудки. 
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Рис. 4.9. Респіраторний відділ легень через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро альвеолоцита ІІ типу; 3 – 

мітохондрія; 4 – пластинчасте тільце; 5 – просвіт гемокапіляра; 6 – 

інтерстицій. 

 

Навколоядерний простір розширений. Різні зміни відмічаються з боку 

мітохондрій. Одні мітохондрії збільшені в об’ємі з просвітленим матриксом і 

поодинокими гребенями, інші – невеликих розмірів з матриксом високої 

електронно-оптичної щільності. Має місце також деструкція мітохондрій, які 

втрачають чітко окреслену структуру зовнішньої та внутрішньої перетинок. 

Цистерни і канальці АГ і ГЕС в багатьох випадках розширені, фрагментовані. 

У багатьох пластинчастих тільцях визначаються нерівномірні світлі проміжки 

між бімембранними  осміофільними пластинами. Такі тільця набувають 

неправильної форми і виявляються переважно в апікальній частині 

цитоплазми. У деяких альвеолоцитах ІІ типу на місці пластинчастих тілець 

відмічаються вакуолі із залишками мембран. Базальна мембрана потовщена з 

нечіткими контурами. Апікальна поверхня А-ІІ згладжена за рахунок 
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зменшення на ній кількості мікроворсинок. Гіпергідратація альвеолоцитів ІІ 

типу супроводжується розривом плазмолеми і виходом внутрішньоклітинних 

структур у просвіт альвеоли (рис. 4.10). При цьому, на альвеолярній поверхні, 

поряд із пластинчастими тільцями, відмічаються фрагменти мітохондрій, 

гранулярної ендоплазматичної сітки, рибосоми. 

 

Рис. 4.10. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 12000.  

Позначення: 1 – органели зруйнованого альвеолоцита ІІ типу в просвіті 

альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – 

апарат Гольджі; 6 – пластинчасте тільце. 

 

В інтерстиційній тканині спостерігається зниження електронно-оптичної 

щільності основної речовини сполучної тканини і розпушення волоконних 

структур набряковою рідиною. Частіше всього це виявляється в ділянках, що 

прилягають до зон із порушеною цілісністю цитоплазматичних відростків 

ендотеліоцитів гемокапілярів (див. рис. 4.9). 

Прогресуючий характер змін спостерігається в гемокапілярах стінки 

альвеоли. Ядра ендотеліоцитів з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 
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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 і канальці АГ та ГЕС в більшості випадків 

фрагментовані. Часто в гемокапілярах відмічаються 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 

визначаються адгезія та агрегація лейкоцитів і тромбоцитів, еритроцитарні 

сладжі (рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Ультраструктурні зміни в гемокапілярах альвеолярної стінки 

легень через 24 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – тромбоцит; 3 – еритроцит; 4 – 

периферійна частина ендотеліоцита гемокапіляра; 5 – просвіт альвеоли. 

 

Виражені порушення ультраструктурної будови складових компонентів 

аерогематичного бар’єру призводить до виходу окремих форменних елементів 
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крові у просвіт альвеоли (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12. Респіраторний відділ легень через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – лейкоцит; 3 – еритроцит; 4 – 

просвіт альвеоли. 

 

При ультраструктурному аналізі у просвіті альвеол відмічається велика 

кількість макрофагальних елементів з дистрофічно-деструктивними змінами 

(рис. 4.13). Ядра клітин з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину розміщені вздовж внутрішньої поверхні 

ядерної оболонки або згруповані в окремі грудки. Нуклеолема має хвилясті 

контури та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

розширений. Значна частина мітохондрій з просвітленим матриксом і 

поодинокими короткими гребенями, інші – вакуольно трансформовані, 

зберігають лише зовнішню перетинку. АГ представлений поодинокими 

розширеними цистернами і вакуолями. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки фрагментовані, на зовнішній поверхні їх мембран 

кількість рибосом зменшена. 
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Рис. 4.13. Респіраторний відділ легень через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 3200.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – альвеолярний макрофаг; 3 – 

просвіт гемокапіляра; 4 – еритроцит; 5 – альвеолоцит ІІ типу. 

 

Цитоплазма багатьох альвеолярних макрофагів з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності, в якій виявляються поодинокі лізосоми та 

великі фагосоми з неоднорідним осміофільним матеріалом. Інколи серед 

макрофагальних елементів трапляються альвеолярні макрофаги з гігантськими 

фагосомами, що містять фрагменти зруйнованих клітин (рис. 4.14). 

 

4.3. Гісто-ультраструктурна організація компонентів респіраторного 

відділу легень через 72 години після початку експерименту  

Мікроскопічно на 72-у год після початку експерименту в 

респіраторному відділі легень виявляються чергування ділянок ателектазів з 

ділянками емфізематозного розширених альвеол. У гемокапілярах 

альвеолярної стінки спостерігається виражене повнокров’я (рис. 4.15). 

Субмікроскопічно, в цей термін дослідження, набрякові явища в 
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компонентах респіраторного відділу легень продовжують зберігатися. В 

одних альвеолоцитах І типу ядра збільшені за розмірами з нуклеоплазмою 

низькою електронно-оптичною щільністю, в інших – ядра овальної форми 

невеликих розмірів з матриксом високої електронно-оптичної щільності. 

Гранули хроматину розміщені вздовж внутрішньої поверхні ядерної мембрани 

або згруповані в окремі грудки. Нуклеолема має хвилясті контури та утворює 

неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями розширений. 

Мітохондрії збільшені за розмірами з просвітленим матриксом. Гребені 

втрачають свою паралельність, кількість їх зменшена. Відмічається також 

часткова деструкція мітохондрій, які втрачають чітко окреслену структуру 

зовнішньої і внутрішньої перетинок.  

 

 
Рис. 4.14. Фрагмент альвеолярного макрофага через 24 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – мітохондрія; 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка; 4 – лізосома; 5 – фагосома; 6 – мембрани сурфактанту. 

 

Цистерни АГ вакуольно розширені з ніжноволокнистим осміофільним 

вмістом у просвіті. Набряк і дезорганізація відмічається в компонентах ГЕС. 
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Кількість рибосом на зовнішній поверхні мембран ГЕС помітно зменшена. 

Базальна мембрана потовщена без чітких контурів.  

 

Рис. 4.15. Респіраторний відділ легень білих щурів через 72 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 20, ок. 10. 

 

Проведений електронно-мікроскопічний аналіз показав, що через 72 год 

після початку експерименту, альтерації в структурі альвеолоцитів І типу 

характеризуються розвитком внутрішньоклітинного набряку з порушенням в 

тонкій організації органел. Ядра А-І овальної форми з матриксом низької 

електронно-мікроскопічної щільності з маргінальним розміщенням гранул 

хроматину. Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії з просвітленим 

матриксом, гребені втрачають свою паралельність, кількість останніх 

зменшена. Складові компоненти АГ і гранулярної ендоплазматичної сітки 

розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. В окремих 

клітинах спостерігається фрагментація мембран ГЕС. Базальна мембрана в 
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багатьох місцях потовщена з нечіткими контурами. Як і на попередньому 

терміні дослідження в окремих альвеолоцитах І типу виявляються 

вітрилоподібні випинання плазматичної мембрани, направленої в просвіт 

альвеоли (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Респіраторний відділ легень через 72 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – вітрилоподібне випинання 

периферійної частини альвеолоцита І типу в просвіт альвеоли; 3 – просвіт 

гемокапіляра; 4 – периферійна частина ендотеліоцита. 

 

Поряд із цим, зустрічаються ділянки з локальним руйнуванням цитолеми 

периферійних відділів альвеолоцитів І типу. 

В альвеолоцитах ІІ типу ядра округлої або овальної форми з 

нуклеоплазмою низької електронно-оптичної щільності (рис. 4.17). Гранули 

хроматину, в основному, розміщені вздовж внутрішньої поверхні ядерної 

оболонки. Мітохондрії набряклі, матрикс їх низької електронно-оптичної 

щільності, кристи втрачають свою паралельність, кількість останніх 

зменшена. Відмічається також часткова деструкція мітохондрій. Складові 

компоненти АГ набряклі, дезорганізовані. Канальці і цистерни гранулярної 
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ендоплазматичної сітки різко розширені, вакуолізовані. На зовнішній поверхні 

мембран ГЕС спостерігаються поодинокі рибосоми. Частина пластинчастих 

тілець частково заповнена фосфоліпідним матеріалом з дезорганізованими і 

фрагментованими бімембранними осміофільними пластинами. Інколи на місці 

ПТ визначаються вакуолі із залишками мембран. Базальна мембрана на 

всьому протязі потовщена з нечіткими контурами. Апікальна поверхня 

альвеолоцитів ІІ типу має вигляд згладженої, а кількість мікроворсинок на ній 

різко зменшена. 

 

 
Рис. 4.17. Субмікроскопічні зміни альвеолоцита ІІ типу через 72 год 

після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце. 

 

Зміни в ультраструктурній організації інтерстицію характеризуються 

зниженням електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної 

тканини альвеолярної стінки, унаслідок розпушення набряковою рідиною 

волоконних структур (рис. 4.18). Явища гіпергідратації відмічаються і в 

ендотеліоцитах гемокапілярів. Більшість гемокапілярів з розширеними 
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просвітами, в яких визначаються різної форми еритроцити. 

 

Рис. 4.18. Респіраторний відділ легень через 72 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – периферійна частина альвеолоцита 

І типу; 3 – просвіт гемокапіляра; 4 – еритроцит; 5 – периферійна частина 

ендотеліоцита; 6 – інтерстицій. 

 

Ядра ендотеліальних клітин округлої форми з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності і маргінальною агрегацією гранул хроматину. 

У деяких клітинах гранули хроматину згруповані в окремі грудки. Ядерна 

оболонка з гладкими контурами та утворює неглибокі інвагінації. 

Навколоядерний простір у більшості випадків розширений. Мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності з поодинокими 

редукованими гребенями. Зустрічаються також вакуольно трансформовані 

мітохондрії, які зберігають лише зовнішню перетинку. Поряд із розширеними 

компонентами АГ, відмічається фрагментація мембран гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Кількість рибосом на мембранах останньої значно 

зменшена. При цьому, більшість рибосом вільно розміщуються у цитоплазмі 
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або групуються у полісомальні розетки. Базальна мембрана на всьому протязі 

потовщена з нечіткими контурами. Периферійна частина ендотеліальних 

клітин місцями розширена з великою кількістю мікропіноцитозних пухирців і 

вакуолей, а подекуди різко стоншена до розмірів двох плазматичних мембран. 

Унаслідок набряку ендотеліоцитів та агрегації форменних елементів, просвіт 

багатьох гемокапілярів альвеолярної стінки закритий або різко звужений (рис. 

4.19). 

 
Рис. 4.19. Агрегація та адгезія лейкоцитів і тромбоцитів у просвіті 

гемокапіляра альвеолярної стінки через 72 год після початку експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – лейкоцит; 2 – тромбоцит; 3 – просвіт гемокапіляра; 4 – 

периферійна частина ендотеліоцита; 5 – просвіт альвеоли. 

 

У просвіті окремих гемокапілярів спостерігається порушення цілісності 

люменальної плазмолеми, що супроводжується виходом 

внутрішньоклітинного вмісту в просвіт мікросудини. 

У багатьох альвеолярних макрофагах відмічаються дистрофічно-

деструктивні зміни. Ядра АМ збільшені за розмірами з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності (рис. 4.20).  
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Рис. 4.20. Субмікроскопічні зміни  альвеолярного макрофага через 72 

год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – лізосома; 

5 – фагосома. 

 

Гранули хроматину переважно розміщені вздовж внутрішньої поверхні 

ядерної мембрани. Навколоядерний простір місцями розширений. Мітохондрії 

набряклі з розрідженими гребенями. Відмічаються також мітохондрії з 

нечіткими контурами зовнішньої і внутрішньої перетинок із перетворенням 

дрібногранулярного матриксу в більш аморфний. Складові компоненти АГ і 

ГЕС у багатьох випадках фрагментовані. У цитоплазмі визначається незначна 

кількість лізосом і фагосом. В останніх виявляється поліморфний 

осміофільний матеріал. 

 

4.4. Особливості гісто-ультраструктурної організації компонентів 

респіраторного відділу легень через 168 годин після початку 

експерименту  

При мікроскопічному дослідженні на 168-у год в альвеолах 

спостерігаються підвищена кількість АМ, поодинокі лейкоцити (4.21).  
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Рис. 4.21. Респіраторний відділ легень білих щурів через 168 год після 

початку експерименту. Розширені альвеоли з підвищеною кількістю 

макрофагів; повнокров’я гемокапілярів. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

 

Проведений ультраструктурний аналіз через 168 годин показав, що 

поширеність набрякових явищ в альвеолоцитах І типу є меншою. Ядра А-І 

овальної або округлої форми з просвітленим матриксом і маргінальним 

розташуванням гранул хроматину. Зустрічаються також ядра з матриксом 

середньої електронно-оптичної щільності і рівномірно розташованим 

хроматином по всій площі ядра. Ядерна оболонка утворює неглибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір місцями розширений. АГ складається з 

дещо розширених цистерн, дрібних пухирців і вакуолей. Канальці і цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки помірно розширені, заповнені 

дрібногранулярним вмістом слабої осміофільності. Кількість рибосом на 

мембранах ГЕС помітно зменшена. Мітохондрії збільшені за об’ємом з 
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просвітленим матриксом з вкороченими і дезорієнтованими гребенями. Поряд 

із цим, відмічаються мітохондрії з матриксом середньої електронно-оптичної 

щільності. Базальна мембрана локально потовщена з нечіткими конурами. У 

периферійних відділах альвеолоцитів І типу визначається велика кількість 

мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. Як і на попередньому етапі 

дослідження в окремих альвеолоцитах І типу спостерігаються вітрилоподібні 

випинання плазматичної мембрани, направлені в просвіт альвеоли. 

Субмікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу характеризуються 

зменшенням вираженості і поширеності гіпергідратації в даних клітинах. Ядра 

альвеолоцитів ІІ типу з нуклеоплазмою низької електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину розміщені вздовж внутрішньої поверхні 

ядерної оболонки або згруповані в окремі грудки (рис. 4.22). 

 
Рис. 4.22. Ультраструктурні зміни А-ІІ через 168 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрії; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце; 6 – 

мікроворсинки. 

Разом із тим відмічаються окремі ядра з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності і рівномірно розміщеним хроматином по всій 
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площі ядра. Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії збільшені в 

об’ємі з поодинокими вкороченими гребенями. Складові компоненти АГ і 

гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, подекуди фрагментовані. 

Кількість рибосом на мембранах ГЕС зменшена. Зміни з боку пластинчастих 

тілець характеризуються наявністю нерівномірних електронно-світлих 

проміжків між бімембранними осміофільними пластинами. Разом із тим в 

окремих клітинах вони зберігають будову типову для інтактних тварин. 

Водночас відмічаються окремі ядра з матриксом помірної електронно-

оптичної щільності і рівномірно розміщеним хроматином по всій площі ядра. 

Навколоядерний простір розширений. Мітохондрії збільшені в об’ємі з 

поодинокими вкороченими гребенями. Складові компоненти АГ і гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені, подекуди фрагментовані. Кількість 

рибосом на мембранах ГЕС зменшена. Зміни з боку пластинчастих тілець 

характеризуються наявністю нерівномірних електронно-світлих проміжків 

між бімембранними осміофільними пластинами. Разом із тим в окремих 

клітинах вони зберігають будову типову для інтактних тварин. Базальна 

мембрана в багатьох місцях потовщена з нечіткими контурами. Кількість 

мікроворсинок на апікальній поверхні зменшена. Поряд із дистрофічно 

зміненими клітинами визначаються альвеолоцити ІІ типу з ознаками 

підвищеної функціональної активності (рис. 4.23).  

Ядра таких клітин округлої або овальної форми з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину переважно рівномірно 

розширені по всій площі ядра. Нуклеолема з незначними вдавленнями і 

випинаннями. Навколоядерний простір в окремих ділянках дещо розширений. 

У цитоплазмі таких клітин спостерігається велика кількість мітохондрій різної 

величини і форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. У 

навколоядерному просторі візуалізується АГ, який складається з сплощених 

цистерн і великої кількості дрібних пухирців. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки гіпертрофовані, багаті рибосомами. У цитоплазмі 
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спостерігається велика кількість пластинчастих тілець, а також їх 

попередників – мультивезикулярних тілець. На апікальній поверхні 

виявляється значна кількість мікроворсинок.  

 
Рис. 4.23. Фрагмент альвеолоцита ІІ типу в стані підвищеної 

функціональної активності через 168 год після початку експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення:1 – просвіт альвеоли; 2 – мітохондрія; 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка; 4 – пластинчасте тільце; 5 – мультивезикулярне 

тільце. 

 

Інтерстиційна тканина, на даний період дослідження, характеризується 

зниженням електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної 

тканини стінки альвеол. Серед набряклої основної речовини відмічаються 

фібробласти з підвищеною кількістю колагенових волокон (рис. 4.24). 

Ядра фібробластів неправильної форми з дрібнозернистою 

нуклеоплазмою. Гранули хроматину концентруються поблизу внутрішньої 

поверхні ядерної оболонки або згруповані в окремі грудки. 
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Рис. 4.24. Ультраструктурні зміни фібробласта альвеолярної стінки із 

підвищеною кількістю колагенових волокон через 168 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення:1 – фібробласт; 2 – колагенові волокна. 

 

Ядерна оболонка має звивисті контури та утворює подекуди глибокі 

інвагінації. Навколоядерний простір місцями розширений. Мітохондрії різної 

величини і форми з матриксом, у переважній більшості, низької електронно-

оптичної щільності. АГ представлений розширеними цистернами і пухирцями. 

Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, заповнені 

ніжноволокнистим осміофільним вмістом. Кількість рибосом на мембранах 

ГЕС зменшена.  

Внутрішньоклітинний набряк ендотеліоцитів має місце і на даному етапі 

експерименту, проте, він менше виражений ніж на попередніх термінах 

дослідження. Ядра ендотеліоцитів з матриксом низької електронно-оптичної 

щільності і маргінальною агрегацією гранул хроматину. Ядерна оболонка має 

звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

розширений. Мітохондрії збільшені в об’ємі з матриксом низької електронно-
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оптичної щільності, простір між гребенями розширений. Інколи відмічається 

часткова деструкція мітохондрій. АГ представлений розширеними 

цистернами, дрібними пухирцями вакуолями. Цистерни і канальці 

гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, заповнені дрібногранулярним 

вмістом низької осміофільності. Кількість рибосом на мембранах гранулярної 

ендоплазматичної сітки зменшена. Базальна мембрана в багатьох місцях 

потовщена з нечіткими контурами. У периферійних відділах ендотеліоцитів 

відмічається велика кількість мікропіноцитозних пухирців і вакуоль. 

Міжендотеліальні контакти не порушені. У просвіті гемокапілярів 

альвеолярної стінки відмічається адгезія лейкоцитів (рис. 4.25).  

 

Рис. 4.25. Адгезія лейкоцита до ендотелію гемокапіляра стінки альвеоли 

через 168 год після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

6400.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – периферійна частина 

ендотеліоцита; 3 – лейкоцит; 4 – просвіт альвеоли; 5 – периферійна частина 

альвеолоцита І типу. 

На даний період дослідження, ядра альвеолярних макрофагів 

неправильної або овальної форми з дрібнозернистою нуклеоплазмою і 
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маргінальним розташуванням гранул хроматину (рис. 4.26). Ядерна оболонка 

має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний 

простір дещо розширений. Мітохондрії різної величини і форми з 

вкороченими і дезорієнтованими гребенями. Цистерни і канальці апарату 

Гольджі і гранулярної ендоплазматичної сітки помірно розширені. Кількість 

лізосом і фагосом зменшена. Внутрішній вміст фагосом неоднорідний із 

різною електронно-оптичної щільністю. 

 
Рис. 4.26. Субмікроскопічні зміни АМ через 168 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – ядерце; 4 – мітохондрія; 

5 – гранулярна ендоплазматична сітка; 6 – лізосома; 7 – фагосома. 

 

Разом із тим виявляються макрофагальні елементи з ознаками 

підвищеної функціональної активності (рис. 4.27). Ядра таких клітин з 

нуклеоплазмою середньої електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину 

в основному рівномірно розміщені по всій площі ядра. Нуклеолема з гладкими 

контурами та утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями 

розширений. Мітохондрії з матриксом помірної електронно-оптичної 

щільності. АГ представлений дещо розширеними цистернами. ГЕС 
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складається з помірно розширених канальців і цистерн із численними 

рибосомами на їхній зовнішній поверхні. У цитоплазмі спостерігається велика 

кількість лізосом і фагосом, форми і розміри яких надзвичайно різноманітні. 

Серед фагоцитованого матеріалу відмічаються пластинчасті тільця і 

фрагменти зруйнованих клітин. 

 

Рис. 4.27. Ультраструктурні прояви підвищеної функціональної 

активності альвеолярних макрофагів через 168 год після початку 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – ядерце; 4 –лізосома; 5 – 

фагосома. 

 

4.5. Корекція ультраструктурних змін респіраторного відділу легень 

ліпіном при множинній скелетній травмі із застосуванням 

інтрамедулярного остеосинтезу в експерименті 

Із метою корекції субмікроскопічних порушень компонентів 

респіраторного відділу легень, нами було використано ліпін.  

Внутріньоочеревинне введення ліпіну інтактним тваринам не впливало 

на ультраструктурну організацію альвеолоцитів І типу, альвеолоцитів ІІ типу, 



111 
 

ендотеліоцитів гемокапілярів, інтерстицію та альвеолярних макрофагів. Проте 

відмічається істотна різниця в характері і вираженості змін у структурних 

елементах респіраторного відділу легень між лікованими і нелікованими 

тваринами. 

Проведений ультраструктурний аналіз показав, що через 6 год після 

початку експерименту на фоні введення ліпіну альтерації в альвеолоцитах І 

типу, альвеолоцитах ІІ типу, інтерстиційній тканині, ендотеліоцитах 

гемокапілярів, альвеолярних макрофагах спостерігаються значно рідше у 

порівнянні з нелікованими тваринами. 

Ядра альвеолоцитів І типу округлої або овальної форми, переважно з 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності (рис. 4.28).  

 
Рис. 4.28. Респіраторний відділ легень через 6 год після початку 

експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – альвеолоцит І типу; 3 – 

альвеолоцит ІІ типу; 4 – просвіт гемокапіляра; 5 – інтерстицій. 

 

Гранули хроматину рівномірно розміщені по всій площі ядра. 

Нуклеолема має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. Значна 
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частина мітохондрій з матриксом помірної електронно-оптичної щільності. 

Поряд із цим, спостерігаються мітохондрії з просвітленим матриксом і 

дезорганізованими гребенями. Складові компоненти АГ і гранулярної 

ендоплазматичної сітки дещо розширені. У периферійних відділах 

відмічається велика кількість мікропіноцитозних пухирців. Базальна мембрана 

місцями потовщена. На поверхні цитоплазми спостерігаються поодинокі 

мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 

У багатьох А-ІІ ядра округлої або овальної форми з матриксом помірної 

електронно-оптичної щільності (рис. 4.29).  

 
Рис. 4.29. Субмікроскопічна будова альвеолоцита ІІ типу через 6 год 

після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластинчасте тільце; 6 – 

мікроворсинки. 

 

Гранули хроматину, в більшості випадків, рівномірно розташовані по 

всій площі ядра. Нуклеолема утворює неглибокі інвагінації. Велика кількість 

мітохондрій із матриксом середньої електронно-оптичної щільності. АГ 



113 
 

представлений сплощиними цистернами і дрібними пухирцями. Цистерни і 

канальці ГЕС помірно розширені зі збереженою кількістю рибосом. Звертає на 

себе увагу краща збереженість структурної організації пластинчастих тілець 

альвеолоцитів ІІ типу. ПТ розміщуються по всій цитоплазмі, проте, більша 

їхня кількість спостерігається у навколоядерній зоні та апікальній частині 

цитоплазми. Поряд із цим, у цитоплазмі А-ІІ виявляються мультивезикулярні 

тільця, що представляють собою групу пухирців, оточених спільною 

одинарною мембраною. На апікальній поверхні А-ІІ відмічається значна 

кількість мікроворсинок. У деяких А-ІІ визначаються ознаки підвищеної 

функціональної активності. У таких клітинах спостерігається злиття 

зовнішньої частини мембрани ПТ із внутрішньою частиною апікальної 

плазмолеми з наступним вивільненням осміофільного матеріалу в просвіт 

альвеоли. 

Інтерстиційна тканина, на даний період дослідження, характеризується 

розвитком в окремих місцях помірного набряку в основній речовині сполучної 

тканини альвеолярної стінки (див. рис. 4.28). 

Ядра деяких ендотеліоцитів з матриксом низької електронно-оптичної 

щільності. Гранули хроматину розміщуються вздовж внутрішньої поверхні 

ядерної оболонки, яка утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії збільшені в 

об’ємі з поодинокими, редукованими гребенями. У навколоядерному просторі 

розташований АГ у вигляді дрібних пухирців і вакуоль. ГЕС представлена 

розширеними цистернами, заповненими вмістом низької електронно-оптичної 

щільності. На зовнішній поверхні цистерн спостерігається зменшення 

кількості рибосом. Базальна мембрана потовщена з нечіткими контурами. 

Водночас у багатьох гемокапілярах альвеолярної стінки визначаються 

ендотеліоцити з ультраструктурою типовою для інтактних тварин. У просвіті 

гемокапілярів не було виявлено тромболейкоцитарних агрегацій (рис. 4.30). 

Кількість альвеолярних макрофагів, на даному етапі дослідження, 

значно збільшена. Електронномікроскопічно у просвіті альвеол 
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спостерігається поліморфізм макрофагальних елементів. 

 

Рис. 4.30. Ультраструктурна організація респіраторного відділу легень 

через 6 год після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – альвеолоцит ІІ типу; 3 – просвіт 

гемокапіляра; 4 – фібробласт; 5 – еритроцит. 

 

У багатьох АМ відмічаються ознаки активного фагоцитозу (рис. 4.31). 

Характерним для таких клітин є наявність у цитоплазмі фагосом гетерогенних 

за будовою, формою і розмірами. Вміст фагосом надзвичайно різноманітний. 

Серед фагоцитованого матеріалу визначаються зформовані ПТ, фрагменти 

зруйнованих клітин. Ядра АМ овальної форми з дрібнозернистою 

нуклеоплазмою помірної електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину 

рівномірно розташовані по всій площі ядра. Нуклеолема має звивисті контури 

та утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії різної величини і форми з 

матриксом середньої електронно-оптичної щільності. У навколоядерній зоні 

виявляється АГ з дрібними пухирцями і сплощеними цистернами. Складові 

компоненти гранулярної ендоплазматичної сітки помірно розширені. На 
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зовнішній поверхні мембран ГЕС спостерігаються рибосоми. Крім цього, у 

цитоплазмі визначаються добре виражені лізосоми. 

 

 

Рис. 4.31. Субмікроскопічна будова альвеолярних макрофагів через 6 год 

після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома. 

 

Менша вираженість ушкоджень компонентів респіраторного відділу 

легень у вигляді внутрішньоклітинного набряку з порушенням 

ультраструктурної організації органел, відмічається і через 24 год після 

початку експерименту на фоні лікування ліпіном. 

Ядра альвеолоцитів І типу з дрібнозернистою нуклеоплазмою низької 

електронно-оптичної щільності (рис. 4.32). Гранули хроматину розподілені 

вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки або місцями згруповані в 

окремі грудки. Ядерна оболонка має звивисті контури та утворює глибокі 

інвагінації. Мітохондрії з просвітленим матриксом, гребені втрачають свою 
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паралельність, кількість останніх зменшена. Цистерни і канальці АГ і 

гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. Кількість рибосом на 

мембранах ГЕС зменшена. Базальна мембрана у багатьох місцях нерівномірно 

потовщена. 

 

Рис. 4.32. Ультраструктурні зміни альвеолоцитів І типу через 24 год 

після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 12000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – периферійна частина 

альвеолоцита І типу; 4 – просвіт гемокапіляра. 

 

В окремих альвеолоцитах І типу у периферійних відділах 

спостерігається злиття мікропіноцитозних пухирців із утворенням великих 

вакуолей. Також звертає на себе увагу чергування ділянок із гладкою 

поверхнею альвеолоцитів І типу з периферійними відділами в яких 

відмічаються мікроворсинки і мікровирости та локальний лізис плазматичної 

мембрани. Разом із тим виявляються А-І з ознаками підвищеної 

функціональної активності. Такі клітини характеризуються збільшеною 

кількістю мітохондрій із матриксом помірної електронно-оптичної щільності, 
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добре розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою, гіпертрофованим 

АГ. 

Ультраструктурні зміни альвеолоцитів ІІ типу, у порівнянні з 

альвеолоцитами І типу характеризуються значно більшим поліморфізмом. 

Неоднорідність в субмікроскопічній будові цих клітин в основному стосується 

кількості і структурної організації пластинчастих тілець. Частина ПТ 

деформована, частково заповнена фосфоліпідним матеріалом з 

дезорганізованими і фрагментованими бімембранними осміофільними 

пластинами. Кількість пластинчастих тілець зменшена. Мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності і поодинокими гребенями. 

Складові компоненти АГ і гранулярної ендоплазматичної сітки розширені. 

Кількість рибосом на мембранах ГЕС зменшена. Ядра альвеолоцитів ІІ типу з 

просвітленим матриксом і маргінальною агрегацією гранул хроматину. 

Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

місцями розширений. Базальна мембрана потовщена з нечіткими контурами. 

Кількість мікроворсинок на апікальній поверхні зменшена. Поряд із цим, 

зустрічаються окремі альвеолоцити ІІ типу в яких пластинчасті тільця 

зберігають будову типову для інтактних тварин (рис. 4.33). Кількість ПТ у 

даних клітинах значно збільшена. Ядра таких альвеолоцитів ІІ типу округлої 

або овальної форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. 

Гранули хроматину рівномірно розміщуються по всій площі ядра. Нуклеолема 

утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір дещо розширений. 

Мітохондрії у більшості випадків різної величини і форми з матриксом 

помірної електронно-оптичної щільності. У навколоядерній зоні розміщується 

АГ у вигляді дрібних гладких пухирців і сплощених цистерн. Складові 

компоненти гранулярної ендоплазматичної сітки дещо розширені зі 

збереженою кількістю рибосом. Базальна мембрана без суттєвих структурних 

змін. На апікальній поверхні А-ІІ виявляється значна кількість мікроворсинок. 
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Рис. 4.33. Ультраструктурна організація альвеолоцитів ІІ типу через 24 

год після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 12000.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – ядерце; 4 – мітохондрія; 

5 – гранулярна ендоплазматична сітка; 6 – апарат Гольджі; 7 – пластинчасте 

тільце; 8 – мікроворсинки; 9 – просвіт гемокапіляра. 

 

Зміни з боку інтерстиційної тканини проявляються пониженням 

електронно-оптичної щільності основної речовини сполучної тканини. 

Інтерстиційний набряк на даному етапі дослідження має локальний характер.  

При введенні ліпіну відмічається покращення і реологічних 

властивостей крові. На даний період експерименту тромболейкоцитарні 

агрегації зустрічалися тільки в окремих гемокапілярах стінки альвеоли (рис. 

4.34). Ядра ендотеліоцитів таких гемокапілярів з матриксом низької 

електронно-оптичної щільності і маргінальною агрегацією гранул хроматину. 

Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. Навколоядерний простір 

локально розширений. Мітохондрії набряклі з просвітленим матриксом, 

простір між гребенями розширений. Цистерни АГ розширені з 
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ніжноволокнистим осміофільним вмістом всередині. Інколи відмічається 

фрагментація мембран ГЕС. Базальна мембрана на всьому протязі з нечіткими 

контурами. Периферійна частина ендотеліоцитів місцями розширена з 

великою кількістю мікропіноцитозних пухирців і вакуоль, а подекуди різко 

стоншена. 

 

Рис. 4.34. Адгезія та агрегація тромбоцитів і лейкоцитів у просвіті 

гемокапіляра стінки альвеоли через 24 год після початку експерименту на 

фоні введення ліпіну. Електронна мікрофотографія. Зб.:х6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – лейкоцит; 3 – тромбоцит; 4 – 

периферійна частина ендотеліоцита. 

 

Поряд із цим, визначаються ендотеліоцити з ознаками підвищеної 

функціональної активності. У цитоплазмі таких клітин спостерігаються 

гіпертрофовані цистерни. ГЕС багаті рибосомами, а також мітохондрії різної 

величини і форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. 

На даному етапі дослідження альвеолярні макрофаги характеризуються 

морфофункціональною неоднорідністю (рис. 4.35). Серед даної популяції 

макрофагальних елементів зустрічаються АМ із слабо розвинутим 

лізосомальним апаратом. Ядра таких клітин з матриксом низької електронно-
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оптичної щільності і маргінальним розташуванням гранул хроматину.  

 

Рис. 4.35. Ультраструктурна гетерогенність альвеолярних макрофагів 

через 24 год після початку експерименту на фоні введення ліпіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – 

гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – лізосома; 6 – фагосома; 7 – ліпідні 

включення. 

 

Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. Мітохондрії збільшені в 

об’ємі з поодинокими редукованими гребенями. У навколоядерній зоні 

відмічається дезорганізація складових компонентів АГ. Цистерни ГЕС 

розширені зі зменшеним числом рибосом на мембранах останньої. Кількість 

лізосом значно зменшена. У складі фагосом спостерігаються фрагменти 

пластинчастих тілець і зруйнованих клітин. Крім цього, в цитоплазмі 

альвеолярних макрофагів відмічаються різної величини і форми ліпідні 

включення. Звертає увагу поява молодих біосинтезуючих клітин про що 

свідчить добре розвинена система ендоплазматичної сітки, значна кількість 

вакуоль АГ, рибосом і полісом. Поряд із цим, спостерігаються АМ з ознаками 

активного фагоцитозу.  
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Результати електронно-мікроскопічного дослідження проведеного через 

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

респіраторного відділу легень. 

 

Висновки до розділу 

Проведення інтрамедулярного остеосинтезу стегнових кісток 

супроводжується  більш вираженими порушеннями ультраструктурної 

організації всіх компонентів РВЛ, ніж при множинній скелетній травмі. 

Субмікроскопічні зміни в А-І, А-ІІ, інтерстиційній тканині, ендотеліоцитах 

гемокапілярів, АМ характеризуються вираженими явищами гіпергідратації, 

особливо це стосується ендотеліоцитів гемокапілярів стінки альвеоли.  

При цьому відмічаються виражені порушення реологічних властивостей 

крові, що проявляються еритроцитарними сладжами, адгезією та агрегацією 

лейкоцитів і тромбоцитів. 

Виражений розвиток дистрофічно-деструктивних змін спостерігається 

на 24 год експерименту. 

Застосування ліпіну призводить до зменшення гіпергідратації А-І, А-ІІ, 

інтерстиційної тканини, ендотелію гемокапілярів, АМ і покращення 

реологічних властивостей крові.  

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

1. Zaiats LM, Kuz UV, Zukow W. Correction of the ultrastructural changes 

of the respiratory department of the lungs by phosphatidylcholine liposomes due to 

multiple skeletal trauma with osteosynthesis in the experimental study. Journal of 

Education, Health and Sport. 2018; 8(8): 293-301. [237] 

2. Zaiats LM, Kuz UV. Pathomorphological changes of respiratory 

department of lungs due to multiple skeletal trauma with the use of intramedullary 

osteosynthesis in the experiment. Word of Medicine and Biology. 2018; 4(66): 160-

164. [236] 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕНДОІНТОКСИКАЦІЙНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ 

ПРИ РАННІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ НА ТЛІ МНОЖИННОЇ 

СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ ТА КОРЕКЦІЇ ФОСФАТИДИЛХОЛІНОВИМИ 

ЛІПОСОМАМИ 

 

Виникнення синдрому ендогенної інтоксикації виявлено при багатьох 

патологічних станах, що супроводжуються ГУЛ, тому нами було 

проаналізовано основні з них: лейкоцитарні індекси інтоксикації у венозній та 

артеріальній крові, а також їх різницю.  

Зокрема, венозна кров відображає стан метаболізму в периферичних 

тканинах, оскільки в ній накопичуються продукти обміну речовин і 

акумулюються нейтрофільні гранулоцити.  

ЛІІ венозної крові представлено у табл. 5.1 і 5.2. 

Однак, у нашому дослідженні у групі І у венозній крові не 

спостерігалось достовірної різниці рівнів ЛІІ порівняно з нормою (р>0,05). 

Проте, встановлено, що в цій групі в динаміці ЛІІ на 168 год був у 1,5 раза 

нижчий, ніж на 6 год (р<0,05). Показники ЛІІ-О також поступово 

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

поступову імуносупресію при політравмі внаслідок виснаження білого ростка 

крові. 

У групі ІІ достовірне збільшення ЛІІ – у 2,5 раза порівняно із нормою, 

спостерігалось тільки на 24 год, що підтверджує вплив остеосинтезу на тлі 

множинної скелетної травми на активацію лейкоцитів (р<0,05). В подальшому 

рівень ЛІІ у групі знижувався до 168 год у 4,5 раза у порівнянні з нормою 

(р<0,01). ЛІІ-О також зменшувався в динаміці, сягаючи майже удвічі нижчих 

за норму значень на 168 год(р<0,05).  

Таким чином, можна припустити, що інтрамедулярний остеосинтез 
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стегнових кісток на фоні політравми призводить до важкої імуносупресії. 

У групі ІІІ, де з метою корекції застосовувався ліпін, не виявлено 

достовірних змін в динаміці обох індексів (р>0,05). 

Таблиця 5.1 

Медіанні значення ЛІІ у венозній крові у групах порівняння в динаміці 

Часові 

інтер-

вали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Metest 

6 год 
0,355 

[0,263-0,656] 

0,382 

[0,144-0,947] 

0,802 

[0,491-1,0]** 
0,1212 0,2481 

24 год 
0,244 

[0,121-0,317] 

0,685 

[0,373-0,746]* 

0,804 

[0,483-0,825]* 
0,0039 0,0014 

72 год 
0,150 

[0,123-0,257] 

0,388 

[0,276-0,547] 

0,964 

[0,373-1,0]* 
0,0018 0,0041 

168 год 
0,174 

[0,086-0,259] 

0,151 

[0,086-0,186] 

0,927 

[0,493-1,120]** 
0,0009 0,0025 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0135 0,0051 0,8758 - - 

Metest 0,0074 0,0005 0,5502 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділенікурсивом; 

2. норма – 0,267 [0,114-0,422];  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Metest – медіанний тест 

При цьому, показники ЛІІ були вищими від норми в середньому в 3 рази 

у всі часові проміжки (р<0,01). ЛІІ-О достовірно 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.  
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При порівнянні груп між собою була достовірна різниця показників у 

всіх часових проміжках, крім 6 год (р<0,05). Можна стверджувати наступні 

тенденції: при політравмі активація лейкоцитів відбувається після 6 год після 

травм з подальшим виникненням імунологічного виснаження на 168 год; при 

проведенні остеосинтезу довгих кісток відбувається важке виснаження 

імунної системи; при застосуванні ФХ ліпосом лейкоцитарні індекси були 

найвищими серед усіх груп порівняння, проте на не наступало виснаження 

імунної системи. 

Таблиця 5.2 

Медіанні значення ЛІІ за Островським В. В.увенозній крові в групах 

порівняння в динаміці 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
0,695 

[0,538-1,041] 

0,829 

[0,580-0,923] 

0,777 

[0,650-0,852]* 
0,8206 0,9797 

24 год 
0,439 

[0,316-0,563] 

0,613 

[0,587-0,666] 

0,754 

[0,695-0,768] 
0,0149 0,0123 

72 год 
0,284 

[0,235-0,449] 

0,800 

[0,666-1,083] 

0,818 

[0,786-0,923]* 
0,0279 0,0106 

168 год 
0,352 

[0,299-0,471]* 

0,327 

[0,219-0,429]* 

0,786 

[0,587-0,887] 
0,0030 0,0757 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0003 0,0111 0,7092 - - 

Me-test 0,0074 0,0196 0,6427 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділенікурсивом; 

2. норма – 0,603 [0,408-0,695];  
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3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

У дослідженні також проаналізовано лейкоцитарні індекси в 

артеріальній крові, які відображають процеси обміну в легеневій тканині. 

Результати дослідження представлені в табл. 5.3 і 5.4.  

 

Таблиця 5.3 

Медіанні значення ЛІІ в артеріальній крові у групах порівняння 

в динаміці 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
0,243 

[0,152-0,549] 

0,433 

[0,258-0,882] 

0,969 

[0,588-1,320]*** 
0,0152 0,0273 

24 год 
0,239 

[0,214-0,274] 

0,444 

[0,298-0,869]* 

0,610 

[0,345-0,719]* 
0,0100 0,0273 

72 год 
0,143 

[0,104-0,323] 

0,500 

[0,403-0,789]** 

0,511 

[0,286-0,549] 
0,0135 0,0373 

168 год 
0,203 

[0,09-0,268] 

0,203 

[0,090-0,268] 

0,304 

[0,178-0,486] 
0,4756 0,7345 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,5905 1,000 0,0206 - - 

Me-test 0,6594 0,9518 0,0274 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 0,227 [0,152-0,317];  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

 

Встановлено, що в групі І показники ЛІІ та ЛІІ-О не відрізнялись від 
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норми впродовж усього періоду спостереження (р>0,05). У ІІ групі показники 

ЛІІ збільшувались удвічі в порівнянні з нормою на 24 та 72 год хоча індекс 

ЛІІ-О не відрізнявся від норми у всіх часових точках.  

Таблиця 5.4 

Медіанні значення ЛІІ за Островським В. В.в артеріальній крові у групах 

порівняння в динаміці 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
0,555 

[0,389-0,923] 

0,786 

[0,555-0,906] 

0,980 

[0,852-1,439]*** 
0,0264 0,4068 

24 год 
0,439 

[0,351-0,650] 

0,493 

[0,471-1,122] 

0,961 

[0,724-1,041]* 
0,2622 0,3542 

72 год 
0,352 

[0,282-0,449] 

0,818 

[0,666-0,961] 

0,923 

[0,0,923-1,0]* 
0,0096 0,0020 

168 год 
0,307 

[0,282-0,538] 

0,352 

[0,299-0,538] 

0,695 

[0,587-1,063] 
0,7355 0,4620 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,1393 1,000 0,3185 - - 

Me-test 0,2615 0,8850 0,5618 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 0,460 [0,389-0,640];  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

 

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<0,01). ЛІІ-О був підвищеним в 2 

рази на 6, 24 і 72 год (р<0,01). При цьому, нами помічено, що в зразках 
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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 імуномоделюючій дії, більшість лейкоцитів 

виводяться з кровотоком, а не накопичуються в легеневій тканині, що й 

зменшує її руйнування. 

Різниця між венозною та артеріальною кров’ю щодо показників 

активності лейкоцитів відображає детоксикаційну та імунологічну функцію 

легеневої тканини, що є критичним для розвитку СПОН.  

Тому, ми обчислили різницю ЛІІ артеріальної та венозної крові (табл. 

5.5). 

Таблиця 5.5 

Динаміка різниці венозного і артеріального ЛІІ у групах порівняння 

(Me[LQ-UQ]) 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
1,133 

[0,958-1,780] 

0,714 

[0,320-2,108] 

0,696 

[0,474-1,147] 
0,2395 0,2865 

24 год 
0,738 

[0,560-1,307] 

0,788 

[0,756-2,661] 

0,930 

[0,898-1,352] 
0,4487 0,3012 

72 год 
0,753 

[0,482-1,425] 

0,591 

[0,525-0,887] 

1,887 

[1,305-2,100] 
0,3607 0,2466 

168 год 
0,705 

[0,439-1,558] 

0,596 

[0,439-1,512] 

1,968 

[1,649-5,400]** 
0,0052 0,0626 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,4983 0,6592 0,0143 - - 

Me-test 0,0321 0,4235 0,0564 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 1,034 [0,933-1,315];  
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3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

При значеннях різниці менше 1,0 вважається, що настає нейтрофільна 

інфільтрація легень. 

При оцінці груп в динаміці виявлено наступну тенденцію – при 

множинній скелетній травмі без лікування (група І) ендогенна індоксикація 

настає впродовж перших 24 год (р<0,05).  

При проведенні остеосинтезу (групи ІІ і ІІІ) видно, що вже починаючи з 

6 год в обох групах виникало ушкодження легеневої тканини, що свідчить про 

підсилення запального процесу внаслідок проведення оперативного 

втручання. 

У групі ІІ не встановлено достовірної різниці в динаміці всередині 

групи, проте на 168 год при порівнянні груп між собою, видно, що у групі І 

нейтрофільна інфільтрація легень значно менша, а у групі ІІІ – відповідає 

нормі (р<0,05).  

У ІІІ групі з 72 год різниця починає зростати, досягаючи максимуму на 

168 год, що свідчить про мембраностабілізуючу та імуномодулючу дію ліпіну 

(р<0,05). Також можна припустити, що корекція ФХ ліпосомами сприяє 

виведенню нейтрофілів з легень, оскільки в групі ІІІ виявлено, що на 168 год 

венозно- артеріальна різниця достовірно вища за норму і наближається до 2,0 

(р<0,01).   

Для оцінки ступеня ендоінтоксикації у дослідженні вивчили рівні 

молекул середньої маси (МСМ). Встановлено, що показники МСМ (мкмоль/л) 

у всіх групах порівняння у всіх часових проміжках достовірно перевищували 

норму (р<0,05). Результати представлені в табл.5.6 і на рис. 5.1.  

Встановлено, що достовірне збільшення, порівняно із нормою, МСМ в 

групі І наставало вже впродовж перших 6 год після нанесення травми 

(0,327[0,309-0,343] мкмоль/л, р<0,01). Високі рівні показника спостерігались 

впродовж усього періоду спостереження, сягаючи максимуму на 168 год 

експерименту (0,371 [0,332-0,439] мкмоль/л, р<0,05). У групі ІІ показники  
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МСМ на 6 год були найвищими в порівнянні з всіма групами (0,430[0,395-

0,482] мкмоль/л, р<0,01), що очевидно пов’язано із додатковою 

травматизуючою дією інтрамедулярного остеосинтезу. Також в цій групі 

спостерігався другий пік збільшення на 72 год від початку експерименту  

(0,411[0,369-0,481] мкмоль/л, р<0,01). В групі ІІІ на 6 год показники МСМ 

були найнижчі в порівнянні з І та ІІ групами (0,314[0,276-0,359] мкмоль/л, 

р<0,01). 

Таблиця 5.6  

Динаміка показників МСМ у групах порівняння (Me[LQ-UQ]мкмоль/л) 

Часові 

інтер-

вали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
0,327 

[0,309-0,343]** 

0,430 

[0,395-0,482] ** 

0,314 

[0,276-0,359]** 
0,0373 0,0498 

24 год 
0,306 

[0,282-0,321]** 

0,340 

[0,314-0,386]** 

0,417 

[0,406-0,424]** 
0,0488 0,0183 

72 год 
0,331 

[0,326-0,338]** 

0,411 

[0,369-0,481]** 

0,330 

[0,324-0,340]** 
0,0249 0,0498 

168год 
0,371 

[0,332-0,439]* 

0,325 

[0,316-0,472]* 

0,318 

[0,304-0,333]* 
0,3292 0,6376 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0690 0,2045 0,0298 - - 

Me-test 0,0730 0,5170 0,0467 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 0,242 [0,240-0,245]мкмоль/л;  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 
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На 24 год спостерігалось підвищення показників МСМ до 0,417 [0,406-

0,424] мкмоль/л, (р<0,01), проте на пізніх етапах експерименту вони 

прогресивно зменшувались – до 0,330 [0,324-0,340] мкмоль/л, (р<0,01) і 0,318 

[0,304-0,333] мкмоль/л, (р<0,05).  

Активні форми кисню виникають при масивній загибелі тканин, а також 

при активації клітин неспецифічного та специфічного імунологічного захисту 

(фагоцити, макрофаги, ПМЯН), що призводить до наступного пошодження 

клітинних мембран.  

 

Рис. 5.1.  Динаміка медіанних значень МСМ у групах порівняння 

 

Нами проаналізовано основні маркери активації ПОЛ – ТБК-АП та ДК в 

динаміці. Інтегральні показники динаміки активації ТБК-АП показані в табл. 

5.7 та на рис. 5.2. 

У нашому дослідженні встановлено, що у групі І (МСТ без лікування) 

уже на 6 год після травми достовірно вищі рівні ТБК-АП у порівняні з нормою 

(7,18 [6,74-7,21] проти 3,65 [3,58-3,73], р<0,001). Ці показники залишалися 

підвищеними впродовж наступних часових інтервалів з другим піком 

зростання на 168 год (7,83 [6,84-8,35], р<0,05), що демонструє вплив 

множинних переломів довгих кісток на активацію ПОЛ та запуск ССЗВ.  
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У ІІ групі суттєве збільшення ТБК-АП в порівнянні з нормою 

спостерігалось впродовж 6-72 год (р<0,05) із піком на 72 год (р<0,05). Проте 

на 72 год від початку експерименту значення набували максимального 

зростання – 7,93 [7,17-8,32] мкмоль/л (р<0,001). Тобто були вищими, 

порівняно з групою І в 1,9 раз та 1,16 порівняно з групою ІІІ (р<0,05), що 

свідчить про додаткову травматизацію організму внаслідок проведення 

інтрамедулярного остеосинтезу.  

У ІІІ групі, попри 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).  

Таблиця 5.7 

Динаміка показників ТБК-АП у групах порівняння 

(Me[LQ-UQ]мкмоль/л) 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
7,18 

[6,74-7,21]** 

4,05 

[4,00-5,13]* 

4,52 

[4,42-5,01]* 
0,01330 0,01380 

24 год 
5,16 

[4,98-7,49]** 

6,78 

[5,35-6,84]* 

4,67 

[3,02-4,93] 
0,1845 0,1534 

72 год 
5,94 

[5,28-6,04]** 

7,93 

[7,17-8,32]** 

3,67 

[3,31-4,12] 
0,00310 0,00620 

168 год 
7,83 

[6,84-8,35]** 

4,72 

[3,65-5,23] 

8,80 

[6,13-9,35]** 
0,03650 0,03070 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0436 0,0145 0,0745   

Me-test 0,0321 0,0321 0,2615   

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 3,65 [3,58-3,73]мкмоль/л; 
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2. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

Отже, корекція ліпіном дає достовірне зменшення активності процесу 

ПОЛ як активованого внаслідок МСТ, так і остеосинтезу стегнових кісток. 

 

 

Рис. 5.2.  Динаміка медіанних значень ТБК-АП у групах порівняння 

 

Стосовно іншого індикатора ПОЛ – дієнових конʼюгат (ДК), то динаміка 

їхньої активації у групах порівняння виявилась дещо іншою, ніж динаміка 

показника ТБК-АП, що відображає вплив політравми на різні механізми ПОЛ 

(табл. 5.8, рис. 5.3).  

За результатами дослідження, представленими у табл. 5.8, у І групі 

показники ДК у перші 6 год зростали до максимальних рівнів (2,12 [2,06-2,24] 

ммоль/л), які у 5-6 разів перевищували норму (0,43 [0,42-0,44] ммоль/л, 

р<0,001), і залишались високими впродовж усього періоду спостереження 

(р>0,05). У ІІ групі також спостерігалось суттєве зростання ДК у порівнянні з 

нормою у перші 6 год (1,92 [1,85-2,01] ммоль/л, р<0,001). Водночас вторинна 

травматизуюча дія остеосинтезу проявлялась зростанням ДК, починаючи із 72 

год після нанесення травми та застосування остеосинтезу (1,13 [0,97-2,16] 
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ммоль/л) з наступним наростанням аж до  максимуму на 168 год (1,33 [0,94-

1,70] ммоль/л) (р<0,05). 

Таблиця 5.8  

Динаміка показників ДК у групах порівняння (Me[LQ-UQ]ммоль/л) 

Часові 

інтервали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
2,12 

[2,06-2,24]** 

1,92 

[1,85-2,01]** 

0,81 

[0,12-1,86] 
0,0775 0,0498 

24 год 
1,96 

[1,77-2,09]** 

0,44 

[0,32-1,04] 

1,59 

[1,42-1,74]** 

0,0231 

 
0,0183 

72 год 
1,14 

[0,56-2,58]* 

1,13 

[0,97-2,16]* 

1,25 

[0,16-1,64] 
0,9565 0,6376 

168 год 
1,16 

[1,08-1,39]** 

1,33 

[0,94-1,70]** 

0,32 

[0,23-0,69] 
0,0870 0,3679 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0763 0,0417 0,2176 - - 

Me-test 0,0401 0,0401 0,0401 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 0, 43 [0,42-0,44] мкмоль/л;  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Metest – медіанний тест 

 

Таким чином видно, що при проведені інтрамедулярного остеосинтезу 

настають не тільки ранні, але й пізні зміни у регуляції антиоксидантно-

прооксидантної системи, що свідчить про потребу проводити корекцію змін, 

що виникають  не тільки внаслідок множинної скелетної травми, але й 

внаслідок інвазивних методів ортопедичного лікування (інтрамедулярний 
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остеосинтез стегнових кісток). 

 

Рис. 5.3. Динаміка медіанних значень ДК у групах порівняння 

 

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 свідчать про позитивний вплив ліпіну на регуляцію 

антиоксидантно-прооксидантної системи при проведенні інтрамедулярного 

остеосинтезу на тлі множинної скелетної травми. 

Однією з провідних ланок патогенезу ГУЛ-ГРДС при політравмі є 

активація ПОЛ та цитокінового каскаду, що призводить до вторинного 

пошкодження легень.  

Специфічним маркером ушкодження респіраторного відділу легень при 

різних екстремальних станах, що супроводжуються розвитком ГУЛ-ГРДС, є 

прозапальний цитокін ІЛ-8. Узагальнені результати дослідження активації ІЛ-

8 нами представлено у таблиці 5.9 і рис. 5.4, 5.5 і 5.6.  

Як бачимо, його рівень у всіх дослідних групах суттєво відрізнявся від 

нормальних значень, однак всередині груп порівняння спостерігались 

відмінності у його динаміці. Таким чином у І групі (рис. 5.4, табл. 5.9) 
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значення ІЛ-8 зростали з 20,8 [19,3-22,0] пкмоль/л у перші 6 год після травми 

(р<0,001), досягаючи піку активації на 72 год – 35,4 [33,6-36,3] (р<0,001) і 

поступово знизились до 19,5 [17,8-24,0] на 168 год (р<0,001). 

Таблиця 5.9 

Медіанні значення ІЛ-8 у дослідних групах в динаміці (пкмоль/л) 

Часові 

інтер-

вали 

Групи 
р між І, ІІ і ІІІ 

групами 

І ІІ ІІІ K-W test Me-test 

6 год 
20,8 

[19,3-22,0]*** 

24,7 

[24,3-25,5]*** 

22,7 

[20,8-24,3]*** 
0,0029 0,0009 

24 год 
31,3 

[30,9-32,0]*** 

51,0 

[50,2-57,5]*** 

27,7 

[26,9-28,9]*** 
0,0013 0,0061 

72 год 
35,4 

[33,6-36,3]*** 

42,4 

[40,3- 44,3]*** 

46,7 

[45,8-47,6]*** 
0,0010 0,0023 

168 

год 

19,5 

[17,8-24,0]*** 

31,9 

[31,3-34,5]*** 

17,5 

[17,1-17,7]** 
0,0003 0,0014 

р динаміки показника всередині групи 

K-W test 0,0001 0,00001 0,00001 - - 

Me-test 0,00001 0,00001 0,00001 - - 

Примітка: 1. * - достовірність різниці із нормою (* р<0,05; ** р<0,01;*** 

р<0,001); для інших тестів - достовірні значення р (р<0,05) 

виділені курсивом; 

2. норма – 14,7 [13,7-16,2] пкмоль/л;  

3. K-W test - Kruskal-Wallis тест і Me-test – медіанний тест 

 

У групі ІІ (рис. 5.5, табл. 5.9) рівень ІЛ-8 досягав максимальних значень 

раніше. Уже упродовж першої доби він дорівнював 51,0 [50,2-57,5] пкмоль/л, 

що у 1,5 рази вище, ніж у групі І, демонструючи й надалі значно повільнішу 

тенденцію до зниження (р<0,001). У результаті на 168 год у цій групі рівень 



136 
 

ІЛ-8 все ще залишався у 1,5 рази вищим, ніж у групі І – 31,9 [31,3-34,5] 

пкмоль/л (р<0,001), що демонструє вплив інтрамедулярного остеосинтезу 

стегнових кісток на тлі множинної скелетної травми на активацію системної 

запальної відповіді з подальшим поглибленням змін у легенях.  

 Median 
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Рис. 5.4. Медіанні значення ІЛ-8 у групі І (множинна скелетна травма) в 

динаміці та порівняно із нормою 

 

У групі ІІІ (рис. 5.6, табл. 5.4) пік запального процесу припадав на 72 год 

– 46,7 [45,8-47,6] пкмоль/л (р<0,001). Проте звертає на себе увагу, що 

впродовж перших 24 год рівні ІЛ-8 наростали найповільніше й становили 27,7 

[26,9-28,9] пкмоль/л, що є найнижчим значенням для цього часового інтервалу 

в групах, які порівнювали (р<0,001). Так само найнижчі рівні ІЛ-8 

спостерігались у цій групі, порівняно із іншими, до 168 год (р<0,001). 

Загалом, аналізуючи динаміку ІЛ-8 у групах порівняння, зокрема, 

результат у ІІ і ІІІ групах, можна припустити, що протекторна дія 

фосфатидилхоліну (ліпіну) найактивніше проявляється в перші 24 год після 

травми. 
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Рис. 5.5. Медіанні значення ІЛ-8 у групі ІІ (множинна скелетна травма і 

остеосинтез) у динаміці та порівняно із нормою 
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Рис. 5.6. Медіанні значення ІЛ-8 у групі ІІІ (множинна скелетна травма, 

остеосинтез і введення ліпіну) в динаміці та порівняно із нормою 
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Висновки до розділу 

Множинна скелетна травма та інтрамедулярний остеосинтез стегнових 

кісток супроводжуються розвитком синдрому ендоінтоксикації та системної 

запальної відповіді, активацією процесів ліпопероксидації.  

Найбільш виражені зміни біохімічних параметрів настають на 24-72 год 

після травми.  

Корекція з допомогою фосфатидилхолінових ліпосом сприяє 

зменшенню показників ендоінтоксикації, системної запальної відповіді та 

ліпопероксидації.  

Позитивний вплив ліпіну спостерігався впродовж перших 24-х год після 

почату експерименту.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Особливу увагу вчених привертають проблеми розвитку СПОН та 

одного з його найважчих проявів ГУЛ-ГРДС при різних ендо- та екзогенних 

станах. Згідно даних Singh G та співав. [214] ГРДС виникав у 30 % хворих, які 

знаходилися в відділенні хірургічної інтенсивної терапії з приводу політравми 

та травми грудної клітки, іншими причинами були торако-абдомінальні 

септичні стани та аспірація шлункового вмісту (34,6 % та 62,5 % відповідно). 

Така висока частота легеневих ускладнень у травмованих свідчить про 

необхідність подальшого вивчення патогенетичних аспектів виникнення ГУЛ-

ГРДС при політравмі та методів запобігання вторинного ушкодження легень 

внаслідок хірургічного лікування. Дослідники, які проводили моделювання 

ГРДС шляхом прямого пошкодження легень, відмічали значні зміни легеневої 

тканини вже у перші години після травми [26, 59, 115, 152]. Дослідженнями на 

тваринах доведено, що при моделюванні ГРДС прямими і непрямими 

методиками, відбувається активація різних ділянок респіраторного відділу 

легень. Так, при інгаляційному введені травмуючого фактора(прямий 

механізм) спочатку наставало пошкодження альвеолярного епітелію, 

деструкція альвеол, утворення гіалінових мембран, нейтрофільна інфільтрація, 

тоді як ендотелій гемокапілярів залишався інтактним. При непрямому 

механізмі (інтравенне чи інтраперитонеальне введення токсину) виникало 

переважне збільшення проникності ендотелію судинта наростання 

інтерстиційного набряку, інфільтрація моноцитами [212]. 

Згідно результатів власних досліджень нами встановлено, що в ранні 

терміни після моделювання МСТ (6 год) виникають в основному реактивні 

ультраструктурні зміни, які більш виражені в гемокапілярах легень, ніж з боку 

альвеолярного епітелію, що характерно для непрямого ушкодження легень. 

Зміни аналогічного характеру також описали Mirzayan MJ і співав. [182] при 

моделюванні політравми. Крім гістологічного дослідження легеневої тканини, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirzayan%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20688496
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вони також провели вивчення основних органів-мішеней (печінки, селезінки, 

нирок) при травматичному шоку і виявили, що легені при політравмі 

уражаються найбільше. Це вказує на важливість запобігання ураженню цього 

органа-мішені при множинних ушкодженнях. Необхідно відмітити, що згідно 

інших даних, при важкій поєднаній травмі з травматичним шоком, виражені 

дегенеративно-дистрофічні зміни виникають як з боку мікроциркуляторного 

русла, так і в альвеолоцитах І і ІІ типів та альвеолярних макрофагах, причому 

одразу ж після нанесення травми [33]. Також ряд дослідників встановили 

взаємозв’язок між геморагічним шоком і ГУЛ-ГРДС [130, 219, 225]. У нашій 

моделі ми намагались виключити крововтрату з метою встановлення впливу 

саме множинних переломів кісток на пошкодження легеневої тканини. 

Впродовж наступного етапу спостережень (24 год від початку 

експерименту) наставали суттєві зміни респіраторного відділу легень, в 

основному в А-І і А-ІІ, які проявлялись дистрофічними змінами з боку 

мітохондрій, порушенням синтезу сурфактанту, а також розладами 

субмікроскопічної будови ендотеліоцитів гемокапілярів, реологічних 

властивостей крові,свідченням чого була агрегація та адгезія лейкоцитів і 

тромбоцитів. Зміни аналогічного характеру відмічали як дослідники, які 

проводили моделювання ГРДС прямим пошкодженням [202], так і непрямим 

[46]. Необхідно відмітити, що при вивченні поєднаних травм (ЧМТ і перелом 

стегнової кістки) дослідники також спостерігали структурні зміни 

респіраторного відділу легень [124]. Отже, на підставі власних спостережень 

та даних інших вчених, можна стверджувати, що впродовж перших 24 год 

після ушкодження морфологічні прояви ГУЛ-ГРДС є спільними, незалежно 

від механізму травми, проте, в перші години після пошкодження більш 

вираженими є зміни мікроциркуляторного русла легень, а альвеолярний 

епітелій, ще не зазнає деструктивних змін. Тобто часовий проміжок до 24 год 

після травми є оптимальним для профілактики ГУЛ. 

Також для нас було важливо вивчити ультраструктурні зміни на третю 
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(72 год) і сьому добу (168 год) після травми, оскільки деякі дослідники [198] 

схиляються до того, що існують три так званих піки смертності внаслідок 

множинних травм (тримодальний розподіл). Перший із них припадає на 

першу годину після травми внаслідок ушкоджень, несумісних з життям. 

Другий пік – це 1-4 години після травми, де основними причинами смерті є 

серцево-судинна недостатність і неврологічні розлади. Третій пік – це, так 

звана, пізня смертність впродовж першого тижня після травми і її основною 

причиною є СПОН та септичні ускладнення. Слід зазначити, що деякі автори 

епідеміологічних досліджень [156] притримуються не три-, а бімодального 

розподілу: рання смертність до 24 годин і пізня після 24 годин. 

У нашому дослідженні встановлено, що на 72 год виникають найбільш 

виражені порушення А-І і А-ІІ, а також ендотеліоцитів гемокапілярів,  які 

проявляються набряком клітин та їх деструкцією. Зміни аналогічного 

характеру виявлено і при інших дослідженнях [46]. При багатьох 

екстремальних для організму станах на 3-ю добу припадає пік змін з боку 

респіраторного відділу легень. Тобто результати власних спостережень 

узгоджуються з даними інших дослідників, які вивчали субмікроскопічні 

зміни компонентів респіраторного відділу легень при розлитому перитоніті 

[19,20], гострому панкреатиті [38], опіковій хворобі [64, 76], черепно-мозковій 

травмі [60], нирковій недостатності [35, 42].  

На пізніх строках експерименту (168 год) встановлено, що 

ультраструктурні зміни продовжують зберігатись в основному за рахунок А-ІІ 

і ІІ типів та АМ. Зміни мікроциркуляторного русла також мають 

дегенеративний характер, що узгоджується з даними, які отримали й інші 

дослідники [46, 64, 65] і дає можливість стверджувати, що множинна скелетна 

травма має тривалий та значний системний вплив на структурну організацію 

легень. Варто зазначити, що за даними Небесної ЗМ (2015) [66] при опіковій 

хворобі залишкові зміни в респіраторному відділі легень, особливо в 

мікроциркуляторному руслі та за рахунок активності АМ, продовжують 
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зберігатись аж до 21 дня. 

Важливою ланкою патогенезу СПОН та ГУЛ-ГРДС при політравмі 

вважається пошкодження мембран клітин внаслідок активації продуктів 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) з подальшим поглибленням морфо-

функціональних змін в легеневій тканині [245]. При множинних ушкодженнях 

внаслідок крововтрати та ішемічно-реперфузійних змін, що характеризуються, 

з одного боку, масивною втратою антиоксидантів, які виходять через 

пошкоджену зовнішню мембрану клітин, а з іншого ― активною генерацією 

ініціаторів ПОЛ, настає вторинне пошкодження внутрішніх органів, особливо 

легеневої тканини [24]. Продукти ПОЛ здатні викликати пошкодження 

легеневої тканини при політравмі двома шляхами: 1) виділення активних 

форм кисню нейтрофілами і фагоцитами; 2) надходження активних форм 

кисню з пошкоджених тканин при ішемічно-реперфузійному синдромі [222]. 

Маркерами важких метаболічних змін організму є ТБК-АП, ДК та МСМ, що 

відображають ступінь поліорганної дисфункції [70]. ДК – це найбільш ранні 

маркери, які свідчать про пошкодження ліпопротеїнових комплексів 

клітинних мембран внаслідок реакції ліпопероксидації. Вони також є 

первинними продуктами ПОЛ та токсичними метаболітами, які безпосередньо 

пошкоджують ліпопротеїни, білки, ферменти і нуклеїнові кислоти [24]. У 

подальшому ДК розкладаються на малоновий діальдегід (МДА) та 

гідроперекиси. ТБК-АП – реакція, що відображає утворення побічного 

продукту МДА внаслідок активації перекисного окислення ліпідів, білків та 

ДНК. Сучасні дослідження доводять його роль в пошкодженні мембран 

клітини та запуску апоптозу [120, 218]. Концентрація МСМ відображає 

ступінь порушення білкового метаболізму та корелює з основними клінічними 

та лабораторними прогностичними критеріями обмінних порушень [41]. 

Активація процесів вільно-радикального окиснення призводить до ендогенної 

інтоксикації та до збільшення вмісту МСМ. Відмічається, що ендотоксемія 

різного ґенезу супроводжується підвищенням концентрації МСМ, що зазвичай  



143 
 

корелює з тяжкістю захворювання. Тобто, МСМ є інтегральним показником 

токсичності певного середовища в організмі, незалежно від етіології 

захворювання [70]. Як ілюстрація, при дослідженні екстремальних 

абдомінальних станів встановлено достовірне збільшення МСМ, ДК, ТБК-АП 

та лейкоцитарних індексів, які корелювали з важкістю стану [9, 87]. 

Результати нашого дослідження показали подібну динаміку змін ДК і ТБК-

АП.  

Згідно даних власних спостережень, при політравмі без лікування 

достовірно високі рівні ДК і ТБК-АП у порівнянні з нормою утримувались 

впродовж усього періоду дослідження з незначним зростанням на 168 год 

Подібною була і динаміка МСМ: у всіх часових проміжках спостерігались 

підвищені показники порівняно з нормою, а пік наставав на 168 год Схожі 

зміни продемонстрував в своїй роботі Козак ДВ [45], у якій проводилось 

моделювання перелому стегнової кістки та введення автокрові в 

перитонеальну порожнину (поєднана скелетно-абдомінільна травма). Схожим 

чином показники ПОЛ (ДК і ТБК-АП) динамічно змінювались з 2 год до 28 

доби: перший пік наростання припадав на 24 год, а другий – на 21 добу, що 

відповідає І та ІІ періодам політравми. Інші дослідники стверджують, що в 

пізній період (14-35 доба) політравми з домінуючою ЧМТ, показники 

ендоінтоксикації залишаються все ще високими [83, 84].  

Також згідно сучасних уявлень про патогенез ССЗВ при тяжких 

травматичних пошкодженнях (загибелі клітин, кровотечі, больовому 

синдромі) виникає масивний викид прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1β, 

ІЛ-6, ІЛ-10), так званої, «першої лінії захисту», що активують механізми 

неспецифічної імунної відповіді, які забезпечуються, в основному, 

фагоцитами тканин та нейтрофілами крові [222]. У роботі Probst C та співав. 

[200] при різних видах травм – перелом стегнової кістки з травматичним 

шоком, закритій черепномозковій травмі (ЧМТ) та при їх комбінації 

(політравма), показано, що найвищі рівні цитокінів (ІЛ-6, ФНП- та 
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мієлопероксидази -1) спостерігались при комбінованій травмі.З іншого боку, 

при ЧМТ та переломі стегнової кістки (монотравма) також наставала запальна 

відповідь, яка не відповідала тяжкості травм. Проте дане дослідження не 

показує динаміки активації прозапальних цитокінів, оскільки всі показники 

вимірювались тільки на 96 год (4 доба).  

При моделюванні опікової травми в щурів виявлено [172], що 

концентрації ФНП- та ІЛ-8 у вмісті бронхоальвеолярного лаважу починають 

наростати з 12 год після пошкодження та досягають максимуму на 48 год, що 

корелювало з важкістю пошкодження легеневої тканини.  

Наше дослідження показало, що при множинній скелетній травмі 

достовірне зростання ІЛ-8 в порівнянні з нормою наставало вже на 6 год від 

початку експерименту, а пік припадав на 72 год, що дає можливість 

стверджувати не тільки про місцевий вплив множинної скелетної травми, а й 

про системну активацію запальної відповіді з подальшими структурними 

змінами органів мішеней, зокрема, легень.  

Одним із важливих патогенетичних механізмів ГУЛ при множинній 

травмі є розвиток нейтрофіл-індукованого пошкодження [222]. Адгезія 

активованих нейтрофілів до ендотелію створює мікросередовище між цими 

клітинами, ізольоване від активних форм кисню та антитіл, запобігаючи 

ураженню люмінальних частин ендотеліоцитів. При виснаженні цього 

механізму відбувається акумулювання токсичних метаболітів нейтрофілів. 

Потім, декретовані нейтрофілами медіатори запалення у високих 

концентраціях швидко потрапляють у кровообіг та пошкоджують незахищені 

ендотеліоцити. Причиною розвитку цитокінової реакції є дисбаланс 

цитокінових рецепторних сигналів у системі «епітеліальна та ендотеліальна 

клітини – лейкоцити» [183]. 

З погляду імунології травма є фактором, що активує неспецифічну 

імунну відповідь. При важкому пошкодженні, такому як політравма, виникає 

синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), котрий призводить до 
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імунологічного дисбалансу [222]. Залежно від відповіді організму на травму 

ССЗВ може ускладнитись СПОН [183], що в основному корелює з важкістю 

травми (перший удар). При виникненні додаткових пошкоджуючих факторів 

(другий удар) можливі два сценарії: CARS (compensatory anti-inflammatory 

response syndrome) або MARS (mixed antagonist response syndrome) синдроми. 

При CARS-синдром виникає компенсаторна імуносупресія, що призводить до 

виникнення інфекційних ускладнень, сепсису та смерті. Причиною цього є 

надмірна активація лейкоцитів з подальшим виснаженням їх депо й 

вивільненням великої кількості протизапальних цитокінів (IЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-11, 

ІЛ-13) [158]. MARS-синдром характеризується одночасною активацією 

прозапальних і протизапальних медіаторів, що веде до важкого 

імунологічного дисбалансу [186] та виснаження захисних сил організму. 

Тому, лейкоцитарні індекси інтоксикації (ЛІІ) є одними з важливих 

показників, що характеризують ступінь ендоінтоксикації, який за сучасними 

уявленнями відображає гостроту запалення в організмі та реакцію на 

ендотоксемію. Процес активації лейкоцитів та їх вплив на ендотоксемію був 

широко вивчений при гострій абдомінальній патології [22, 90, 142] і виявлено, 

що вже впродовж першої години після травми відбувається значне зростання 

ЛІІ Кальф-Каліфа, Рейса, Островського, які залишаться вищими за норму до 

48 год Нами проаналізовано лейкоцитарні індекси у венозній крові, що 

відображає стан тканинного метаболізму, та артеріальній крові, що відображає 

функцію легеневої тканини, а також їх різницю для встановлення 

детоксикаційної та імунологічної функцій легеневої тканини [68]. Виявлено, 

що при множинній травмі лейкоцити не реагували на пошкодження. Це дає 

можливість висунути гіпотезу, що при політравмі, на відміну від гострої 

абдомінальної патології, ведучою ланкою патогенезу є імунологічна 

дисфункція, а не запальний процес. 

Основною метою нашого дослідження було виявити особливості 

ультраструктурних змін при проведенні остеосинтезу стегнових кісток 
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інтрамедулярним фіксатором у гострий період політравми для кращого 

розуміння можливостей проведення раннього кінцевого остеосинтезу довгих 

кісток як найбільш біомеханічно виправданого методу хірургічного лікування 

діафізарних переломів. Однак, його застосування в ранній період політравми 

вважається небезпечним, оскільки таке оперативне втручання викликає 

системний запальний ефект і може призводити до важких ускладнень, таких 

як ГУЛ-ГРДС, СПОН і навіть смерть [156].  

При цьому слід зазначити, що в науковому середовищі не існує чітких 

доказів щодо впливу остеосинтезу при множинних переломах стегнових 

кісток на розвиток ГУЛ-ГРДС. Частина дослідників показують його 

позитивний ефект. Так, у роботі Hardy BM та співав. [151] інтрамедулярний 

остеосинтез стегнових кісток на фоні геморагічного шоку призводив до 

зменшення пошкодження органів-мішеней, незалежно від часу фіксації, в 

порівнянні з групою, в якій не проводилось хірургічне лікування переломів. 

Автори пов’язували це зі зменшенням кровотечі і вторинного пошкодження 

м’яких тканин внаслідок стабілізації переломів. 

Інші дослідники не встановили взаємозв’язку між частотою легеневих 

ускладнень та остеосинтезом при множинних переломах [108].  

Однак, більшість науковців вважають, що інтрамедулярна фіксація 

переломів кісток є тригером легеневих ускладнень [156, 176, 184, 241]. 

Подібні результати отримані і в нашому дослідженні – уже через 6 год після 

моделювання МСТ та проведення остеосинтезу спостерігалась підвищена 

активність АМ та зміни в А-І і А-ІІ, що вказує на системний запальний ефект 

інтрамедулярного остеосинтезу. Значними були й порушення 

ультраструктурної будови гемокапілярів: дегенеративно-дистрофічні зміни 

окремих ендотеліоцитів, всередині деяких гемокапілярів спостерігались 

агрегації еритроцитів та тромбоцитів. Нами не виявлено, але дані Sears BW і 

співав. [208] доводять, що остеосинтез спричиняє появі в легеневій тканині і 

клітин кісткового мозку вже через 6 год після травми. Це може свідчити не 
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тільки про гіперактивацію запальної відповіді, але й про механічне 

пошкодження судин стегнової кістки,оскільки в гістологічних препаратах 

легень знаходили емболи з кісткового мозку, які містили жирові та 

кровотворні клітини. 

Як уже згадувалось, для виживання хворих з політравмою критичними є 

перші 24 год з моменту травми. Тому наша увага була зосереджена на цій 

часовій точці. Встановлено, що максимальні зміни респіраторного відділу 

легень при стабілізації переломів стегнових кісток з допомогою 

інтрамедулярного остеосинтезу виникали саме в цей часовий проміжок. При 

гістологічному та ультраструктурному аналізі на 24 год від початку 

експерименту нами виявлено велику кількість АМ з вираженими 

деструктивними змінами, чого не спостерігалось у групі МСТ без 

остеосинтезу. Виявлені й значні дегенеративно-дифистрофічні зміни в А-І і А-

ІІ, які були більш виражені, ніж у тварин без остеосинтезу, у яких пік таких 

змін наставав пізніше – на 72 год.  

Подібну динаміку описують й інші дослідники [138, 139], які також 

встановили, що впродовж першої доби після змодельованого перелому 

стегнової кістки виникали порушення респіраторного відділу легень, типові 

для ГУЛ. Однак, у цих дослідженнях використовувались тварини (щурі) 

старшої вікової групи (23 міс.) та проводилось моделювання перелому з 

остеосинтезом тільки однієї кінцівки. Разом із цим було виявлено, що 

поєднання перелому стегнової кістки та інтрамедулярного остеосинтезу 

приводить до значних змін легеневої тканини, навіть при ізольованій травмі, у 

порівнянні з переломом без остеосинтезу. 

Пік морфо-функціональних змін в легеневій тканині на 24 год після 

травми на тлі остеосинтезу стегнових кісток спостерігали і в інших 

експериментальних дослідженнях. Так, Gray AC і співав. [146] провели 

моделювання двобічних переломів стегнових кісток у овець на фоні 

геморагічного шоку, з наступним порівнянням впливу на легеневу тканину 
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різних методів остеосинтезу діафізу стегнової кістки (інтрамедулярним 

стержнем та апаратом зовнішньої фіксації) та переломів без остеосинтезу. 

Автори показали, що, незалежно від методу остеосинтезу, основними змінами 

в організмі є коагулопатія з подальшим порушенням мікроциркуляції 

респіраторного відділу легень. Але, з іншого боку, при відсутності 

остеосинтезу підсилювалась запальна реакція, що проявлялось явищами 

бронхіту/пневмоніту в термінальних відділах легень. Подібні результати 

отримали також Tiansheng S і співав. [220], які виявили, що при остеосинтезі 

обох стегнових кісток на фоні травматичного шоку, незалежно від методики 

(інтрамедулярним стержнем та апаратом зовнішньої фіксації), на 24 год 

виникали найбільш виражені зміни з боку внутрішніх органів, в порівнянні з 

групою, де проводили консервативне лікування переломів (шинування). Ці ж 

дослідники встановили, що інтрамедулярний остеосинтез без травматичного 

шоку, викликав найменші зміни. 

У нашому дослідженні виявлено, що на більш пізніх термінах 

дослідження (72 і 168 год) у групі ІІ (МСТ+остеосинтез) продовжували 

зберігатися зміни в респіраторному відділі легень, більш виражені, ніж у групі 

І (МСТ без остеосинтезу) у ці самі часові проміжки. Подібна тенденція 

спостерігалась і в інших дослідників [139, 146]. Деякі вчені описали також 

віддалені наслідки множинної травми та остеосинтезу. У своїй роботі Kleber C 

та співав. [161] провели моделювання множинної скелетної травми 

(іпсілатеральний перелом стегнової і великогомілкової кісток) та встановили, 

що навіть на 21 день після травми у щурів спостерігались залишкові явища в 

легеневій тканині. 

Вивчення динаміки активації ПОЛ при проведенні інтрамедулярного 

остеосинтезу в нашому дослідженні показало, що ДК мали два піки зростання 

– на 6-й і 168-й год, у ТБК-АП максимальне значення спостерігалось тільки на 

72 год,тоді як пікові значення МСМ виникали вже на 6 год з поступовим 

зниженням до 168 год. Це свідчить про вплив остеосинтезу на активацію 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiansheng%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20009694
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ССЗВ двічі: спочатку після первинного пошкодження, потім після проведення 

інтрамедулярного остеосинтезу. У доступних нам сучасних наукових 

джерелах подібних досліджень впливу остеосинтезу при множинних 

переломах кісток на активацію ПОЛ не знайдено. 

Як уже зазначалось, іншим маркером активації ССЗВ є ІЛ-8. Результати 

власних досліджень вказують,що запальна реакція у групі з остеосинтезом при 

МСТ виникала вже на 6 год, досягаючи пікових значень на 24 год і 

залишалася дуже високою аж до 168 год, на наш погляд, це є черговим 

підтвердженням стимуляції ССЗВ внаслідок оперативних втручань при 

політравмі. Зміни подібного характеру описані в інших дослідженнях, 

зокрема, при надзвичайно тяжкій первинній травмі або при повторній травмі 

(оперативні втручання та інвазивні маніпуляції), коли активуються цитокіни 

«другої лінії захисту», які відповідають за механізми адаптивної імунної 

відповіді [243]. Найважливішими тригерами при цьому є ІЛ-8 та запальний 

білок макрофагів 1 [166]. Husebye EE із співав. [156] показали, що при 

проведені раннього інтрамедулярного остеосинтезу перелому стегнової кістки 

у хворих з політравмою рівні цитокінів  (ІЛ-6, ІЛ-10 та ФНП-) зростали, 

особливо з 6 год до 3 доби (пік активності). Тобто, наше та інші дослідження 

довели, що при множинній скелетній травмі з остеосинтезом активація 

нейтрофілів відбувається двічі – спочатку безпосередньо в момент травми 

(перший удар) [185], а також як реакція організму на оперативні втручання та 

інвазивні маніпуляції (другий удар).  

При вивченні впливу інтрамедулярного остеосинтезу при МСТ на рівень 

активації лейкоцитів за ЛІІ як індикаторами синдрому ендоінтоксикації 

встановлено значне зменшення різниці венозного і артеріального індексів 

впродовж перших 24 год, причому в основному за рахунок збільшення ЛІІ у 

венозній крові, що свідчить про підсилення запального процесу внаслідок 

проведення оперативного втручання. Різке зниження різниці, починаючи з 72 

год за рахунок і венозної, і артеріальної крові,може вказувати на імунологічне 
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виснаження.  

Подібні результати отримані у експериментальному дослідженні 

Бочарова С. Н. і співав. при вивченні впливу остеосинтезу на перебіг 

травматичної хвороби [11]. У клінічному дослідженні Charbonney E. та співав. 

показано [121], що при важкій множинній травмі, особливо ускладненій 

шоком, та при проведенні ранніх оперативних втручань у пацієнтів також 

розвивалась ендотоксемія уже впродовж першої доби, яка корелювала з 

важкістю СПОН та летальністю. При цьому, найвищі рівні  ендотоксину 

(ліпополісахариду) були у хворих зі СПОН, в яких не розвивалась грам-

негативна інфекція.  

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення можливостей 

запобігання ГУЛ-ГРДС при проведені ранньої кінцевої стабілізації 

множинних переломів стегнових кісток інтрамедулярним фіксатором за 

допомогою ліпосом, а саме природного фосфатидилхоліну (ФХ) – препарату 

«Ліпін».  

На сьогодні на фармацевтичному ринку України присутня велика 

кількість препаратів на основі екзогенних сурфактантів. Наприклад, Куросурф 

(К’єзі Фармацеутиці С.п.А., Італія) та Інфасурф (Оні Інк. Для 

«РафаЛабораторіз ЛТД», США/Ізраїль), які мають високу ціну, а також 

Сукрім, ТОВ «Докфарм», м. Сімферополь, АР Крим, Україна, який на даний 

час не пройшов перереєстрацію. Іншим суттєвим недоліком вказаних 

лікарських засобів є неможливість довенного введення для запобігання їх 

руйнуванню легеневими фосфоліпазами. Тому, з метою корекції з допомогою 

ліпосомсистемного негативного впливу остеосинтезу на легеневу тканину, 

нами був обраний саме препарат ліпін (Біолік, Харків, Україна), який можна 

використовувати як для місцевого введення (інгаляційно та для апарату 

ШВЛ), так і довенно. 

На основі отриманих даних на попередніх етапах власного та 

результатів інших подібних досліджень, фармакокінетичних властивостей 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charbonney%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26509322
https://tabletki.ua/uk/producer/?id=3446f06c043b
https://tabletki.ua/uk/producer/?id=3446f06c043b
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препарату ми підібрали схему введення ліпіну: перша доза одразу після 

травми, друга доза – безпосередньо перед остеосинтезомз метою зменшення 

можливих проявів травматичного шоку, третя доза – одразу ж після 

остеосинтезу з метою зменшення запальної реакції у відповідь на повторну 

травму. 

Встановлено, що через 6 год після початку експерименту на фоні 

введення ліпосом (група ІІІ) пошкодження АМ, А-І, А-ІІ, ендотеліоцитів 

гемокапілярів виявлялися значно рідше у порівнянні з групами І і ІІ. При 

цьому, ультраструктурна організація органел А-ІІ типу була близькою до 

такої, як в інтактних тварин. У деяких А-ІІ навіть визначалися ознаки 

підвищеної функціональної активності. 

Нами не виявлено літературних джерел щодо застосування препарату 

ліпін власне при травматичних пошкодженнях. Проте проводились 

дослідження, що довели ефективність введення ліпіну з метою корекції 

патологічних процесів у тварин при різних екстремальних станах [19, 30]. 

Зокрема, позитивний ефект ліпіну в комплексній терапії ГУЛ описаний в 

роботі Тітова ІІ [93], де проводили моделювання ГРДСна собаках прямим 

способом і вводили Ліпін довенно в комплексі з перфтораном.  

Аналогічні результати внаслідок введення ліпіну спостерігали й інші 

дослідники при різних патологічних станах, ускладнених порушенням функції 

легеневої тканинипо типу ГУЛ-ГРДС [39]. Необхідно відмітити, що більшість 

з них включали ліпосомальні препарати до комплексу стандартної терапії [8, 

13, 17, 40] і отримали кращі результати лікування, ніж у групах корекції без 

ліпосом.  

Зокрема, існує ряд досліджень, присвячених використанню екзогенних 

сурфактантів при опіковій хворобі, яка також часто ускладнюється 

порушеннями функції легень та дихальною недостатністю важкого ступеня. 

Так, у роботі Пилаєва АВ [79] показано, що проведення замісної 

сурфактантної терапії (препарат Сукрім) у хворих з термоінгаляційними 
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опіками середнього і важкого ступеня дає покращення показників поверхневої 

активності альвеол та ліпідного складу, починаючи з 5-ї доби. Позитивні 

результати отримані і в експериментальному дослідженні [67], де вивчали 

віддалений вплив на ультраструктурну організацію респіраторного відділу 

легень комплексного лікування опіків шкіри ксенотрансплантантом та 

екзогенним сурфактантом (препарат «Куросурф») на 7, 14 і 21 добу.  

Звичайно, травматична і опікова хвороби мають дещо різний патогенез. 

При травматичній хворобі домінує геморагічний  шок, тоді як при опіковій – 

ендотоксемія, проте в обох випадках легенева тканина реагує схожим чином у 

вигляді так званої «шокової легені». Саме тому, на нашу думку, при обох 

станах спостерігається позитивний мембранопротекторний вплив екзогенних 

сурфактантів. Подібні результати також показані при використанні препарату 

«Сузакрін» для корекції бактерій-асоційованого ГРДС в експерименті [71], де 

показано зменшення фіброзних та деструктивних змін в ультраструктурній 

організації респіраторного відділу легень при комплексному використанні 

екзогенних сурфактантів та антибіотикотерапії вже упродовж першої доби 

після початку лікування. 

Результати нашого дослідження показали, що найбільш виражений 

протекторний вплив ліпіну тривав впродовж перших 24 год після травми та 

інтрамедулярного остеосинтезу: зменшення показників ПОЛ та ІЛ-8 близьке 

до значень у групі І (МСТ без остеосинтезу). Також ми встановили, що при 

корекції ліпіном у цей же період настає збільшення ЛІІ майже в 4 рази більше 

норми і в 2 рази більше, ніж при остеосинтезі без корекції. На нашу думку, це 

можна пояснити мембрано стабілізуючою та імуномоделюючою дією ФХ на 

лейкоцити, зокрема, на адгезію нейтрофілів до ендотеліальних мембран з 

подальшим їх пошкодженням. Нами також помічено, що в зразках 

артеріальної крові у цій групі збільшувалась кількість юних форм лейкоцитів, 

що може бути причиною високих показників лейкоцитарних індексів. Отже, 

при використанні ФХ завдяки його мембраностабілізуючій та 
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імуномоделюючій дії більшість лейкоцитів не накопичуються в легеневій 

тканині, а виводяться з кровотоком, отже зменшується деструкція 

респіраторного відділу легень нейтрофілами. 

Проте на пізніх строках експерименту уже не спостерігалось достовірно 

кращих результатів. Зокрема, показники активації ПОЛ, прозапальний цитокін 

ІЛ-8 та лейкоцитарні індекси інтоксикації були вищими, ніж у групах 

порівняння. Можливо, це пов’язано з особливостями фармакокінетики 

лікарського засобу та його швидким виведенням з організму і вимагає 

проведення подальших досліджень у цьому напрямі. 

З іншого боку, отримані дані гістологічного та ультраструктурного 

дослідження показали кращу збереженість структур респіраторного відділу 

легень під впливом ліпіну, ніж у групах І і ІІ, як на ранніх строках 

експерименту, так і на пізніх етапах, на яких будова структурних компонентів 

респіраторного відділу легень навіть наближалась до такої, як в інтактних 

тварин. 

Таким чином, за даними наукової літератури та результатами власних 

досліджень, можна стверджувати, що як множинна скелетна травма, так і 

інтрамедулярний остеосинтез довгих кісток викликають системний вплив на 

організм, з подальшим розвитком СПОН та ГУЛ-ГРДС, що значно обмежує 

можливості раннього оперативного лікування переломів довгих кісток. 

Корекція з допомогою ФХ (ліпін) може бути перспективною для запобігання 

ушкоджень респіраторного відділу легень при проведенні ранньої кінцевої 

стабілізації переломів.  
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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-х годин експерименту – 

відмічається гіпергідратація альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоцитів 

гемокапілярів та альвеолярних макрофагів. У гемокапілярах альвеолярної 

стінки спостерігається надмірна акумуляція нейтрофілів, їхня 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 упродовж 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 в подальшому 

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 
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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 

внаслідок стабілізації проникності плазматичних і внутрішньоклітинних 

мембран.  

6. Корекція ліпіном призводить до зменшення негативного 

системного впливу інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної 

скелетної травми за рахунок 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 
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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. 

 

Практичні рекомендації 

Проведене дослідження розширює та поглиблює відомості про 

морфофункціональні зміни респіраторного відділу легень при застосуванні 

ранньої стабілізації переломів стегнових кісток на тлі множинної скелетної 

травми. Отримані дані можуть бути теоретичним підґрунтям для застосування 

фосфатидилхолінових ліпосом (препарат ліпін) з метою їх корекції. 
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