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Вступ.Актуальність проблеми термічних уражень виз¬ 
начається порівняно високою частотою їх в побуті і на 
виробництві, тяжкістю опікової травми, складністю і три¬ 
валістю лікування хворих з опіками, частою інвалідиза-
цією та високою летальністю. Із загальної кількості ураже
них 15% складають діти до 15 років, половина з них отримує 
опіки у віці від 1 до 3 років [1,2,4]. 

Проблема патогенезу опіків, незважаючи на численні 
дослідження, остаточно не досліджена. Опікова патологія 
не обмежується лише місцевими порушеннями тканин, 
значний (більше 10% поверхні тіла) і глибокий опіки обу¬ 
мовлюють різнобічні функціональні порушення 
внутрішніх органів і систем організму, швидкість і ступінь 
перебігу яких визначає площа тотального некрозу шкіри. 

При опіковій хворобі встановлено підвищення про¬ 
никності капілярів не тільки в ділянці термічного ура¬ 
ження, але і у віддалених органах. Порушення гемоцир¬ 
куляції і падіння колоїдно-осмотичного тиску крові 
спричинюють підвищення гідростатичного тиску в капі¬ 
лярах, що потребує відповідно фармакотерапевтичного 
лікування [3,5,6]. 

Мета роботи: дослідження структурних змін аденогі-
пофіза при моделюванні опікової хвороби у щурів та їх 
фармакокорекція лікарськими засобами дезінтоксикую-
чого напрямку дії. 

Матеріали та методи дослідження. У рамках науко
вого співробітництва між ДУ "Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України" (м. Львів) і 
Вінницьким національним медичним університетом імені 
М.І. Пирогова та між Національним медичним універси¬ 
тетом імені О.О. Богомольця і Вінницьким національним 
медичним університетом імені М.І. Пирогова, експери¬ 
ментальні дослідження терапевтичної дії інфузійних пре¬ 
паратів: 0,9 % розчину №01, референс-препарату лактоп-
ротеїну з сорбітолом (лактопротеї'ну-С) та досліджуваного 
препарату ИЛЕ8-ЬХ-5 % після опікової травми шкіри та 
без опіку шкіри були виконані на 359 білих щурах-самцях 
масою 160-180 г, отриманих із віварію Інституту фармако
логії та токсикології НАМН України. Щурі утримувались 
в умовах віварію Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова на стандартному вод¬ 
но-харчовому раціоні, при вільному доступі до води та 
їжі у вигляді збалансованого комбікорму за встановлени¬ 
ми нормами. Температура в приміщенні, де утримува¬ 
лись тварини, підтримували на рівні 24-25 °С. 

Під час експерименту дотримувались гуманного відно¬ 
шення до експериментальних тварин та вимог, затвердже¬ 
них комітетом з біоетики Вінницького національного ме-
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дичного університету № 5 від 4 березня 2010 року; Міжна
родних вимог про гуманне поводження з тваринами; 
дотримувались правил "Європейської конвенції захисту 
хребетних тварин, яких використовують з експерименталь¬ 
ною та іншою науковою метою" (1984); методичних реко
мендацій ДФЦ МОЗ України "Доклінічні дослідження 
лікарських засобів". 

Тварини були розподілені на 7 груп: І - інтактні твари
ни; II, ІІІ, IV - щури без термічної травми, яким проводи
лась окрема інфузія 0,9 % розчину NaCl, HAES-LX-5 % та 
лактопротеїну-C відповідно у дозі 10 мл/кг; V, VI, VII - тва¬ 
рини з опіком, яким за аналогічною схемою та у такому ж 
дозовому режимі проводили окреме ведення досліджу¬ 
ваних речовин. 

Усім тваринам перед моделюванням патологічного 
стану, бічні поверхні тулуба брили механічною машин¬ 
кою та безпечною бритвою. Опікову травму викликали 
шляхом прикладання 4-ох мідних пластинок (по дві плас¬ 
тинки з кожного боку), які попередньо тримали протягом 
6-ти хв. у воді з постійною температурою 100 ?С. Загальна 
площа опіку у щурів зазначеної маси складає 21-23 % при 
експозиції 10 сек, що є достатнім для формування опіку 
ІІ-ІІІ ступеня та розвитку шокового стану середнього сту¬ 
пеня важкості [2]. 

Інфузію корегуючих розчинів проводили у нижню по¬ 
рожнисту вену після її катетеризації в асептичних умовах 
через стегнову вену. Катетер підшивали під шкіру, його 
просвіт по всій довжині заповнювали титрованим розчи¬ 
ном гепарину (0,1мл гепарину на 10 мл 0,9 % розчину 
NaCl) після кожного ведення речовин. Перше введення 
здійснювали через 1 год після моделювання патологічно¬ 
го стану, послідуючі інфузії виконували раз на добу на 
протязі перших 7 діб. Бриття тварин, постановку опіків, 
катетеризацію магістральних судин та декапітацію тварин 
здійснювали в умовах пропофолового наркозу 60 мг/кг в/в. 

Матеріал для морфологічних досліджень обробляли 
за загальноприйнятою методикою. Ультраструктурні зрізи 
готували на ультрамікротомі "LKB" і вивчали та фотогра
фували на електронному мікроскопі ПЕМ-125К. На¬ 
півтонкі зрізи забарвлювали толуїдиновим синім, вивча¬ 
ли та фотографували за допомогою світлового мікроскопа 
Olympus BX51. 

Електронномікроскопічне дослідження виконано на базі 
відділу електронної мікроскопії (науковий керівник - про
фесор Л.О. Стеченко) Інституту проблем патології Націо¬ 
нального медичного університету імені О.О. Богомольця 

Результати та обговорення. Проведені нами дослід¬ 
ження показали, що в гострому періоді опікової хвороби 
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(1-3 доба після моделювання) в тканин аденогіпофіза роз
вивається набряк тканини, головним чином периваску-
лярного типу. Одночасно з цим відмічаються виражені 
структурні зміни горном продукуючих клітин адено-
гіпофіза. 

В контрольній групі тварин, яким вводили 0,9% роз
чин NaCl встановлено патологічні зміни, основним про¬ 
явом яких є стаз формених елементів в гемокапілярах, 
розвиток некротичних процесів серед стромальних клітин 
та хромофільних клітин аденогіпофіза. При цьому струк
турна організація гемокапілярів залишається неушкодже-
ною. Ендотеліальні клітини містять піноцитозні везикули, 
цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки, неушкод-
жені мітохондрії з кристами, що свідчить про їх функціо
нальну активність. Реєструються фенестри в стінці гемо-
капілярів, навколо судин відмічено неушкоджені перицити, 
між якими локалізована суцільна базальна мембрана. 

В досліджуваний період (1-3 доба опікової хвороби) 
значних патологічних змін (некрозу, набряку клітин) се¬ 
ред стромальних елементів не встановлено. В клітинах 
реєструються неушкоджені мітохондрії з кристами, по¬ 
одинокі везикули та елементи ендоплазматичної сітки (Рис. 
1). Натомість процеси апоптозу та некрозу розвиваються 
в хромофільних клітинах аденогіпофіза. Загальним про¬ 
явом ультраструктурних порушень були набряк цистерн 
ендоплазматичної сітки, набряк мітохондрій із кристолі-
зом, капіопікноз та деструкція органел. 

Найбільш типові патологічні зміни нами встановлено 
в соматотропних клітинах, відмічено значну їх кількість з 
проявами апоптозу. В інших ушкоджених соматотропах 
гострий набряк органел спричинював різку вакуолізацію 
соматотропів, збільшення перинуклеарного простору, що 
в деяких випадках призводило до деструкції органел і роз¬ 
витку інтрацелюлярного набряку. 

Ультраструктурна організація інших хромофільних 
клітин (гонадотропів, тиреотропів, кортикотропів) та хро-
мофобних клітин без ознак патологічного процесу. Кліти¬ 
ни в цитоплазмі містять значну кількість секреторних гра¬ 
нул, мітохондрій без ознак набряку та кристолізу, активну 
гранулярну ендоплазматичну сітку. Лише в окремих кліти¬ 
нах спостерігали гідропічно змінені мітохондрії. 

Слід зазначити, на 1 добу опікової хвороби реєструєть¬ 
ся еритроцитарних стаз в гемокапілярах, а на 3 добу -
ознаки розвитку периваскулярного набряку та деструк¬ 
тивні зміни хромофільних клітин аденогіпофіза (Рис. 2, 3). 

У дослідних тварин із моделюванням опікової хворо
би, яким вводили розчин ИЛЕ8-ЕХ-5%, також встанов¬ 
лені патологічні зміни в тканині аденогіпофіза, головни¬ 
ми проявами яких були стаз еритроцитів в гемокапілярах 
та набряк органел хромофільних клітин. На 1 та 3 добу 
досліду реєстрували структурно неушкоджені, але стазо-
вані гемокапіляри (Рис. 4 ). Навколо гемокапілярів локал¬ 
ізовані неушкоджені перицити, пучки колагенових воло¬ 
кон. Ознак периваскулярного набряку не встановлено. 

Клітини строми аденогіпофіза на 1 і 3 добу експери¬ 
менту не зазнали виражених ушкоджень. В осміофільній 
цитоплазмі клітин локалізовані неушкоджені мітохондрії з 
кристами, поодинокі везикули та елементи ендоплазма¬ 
тичної сітки. Ознак набряку соми та відростків стромаль-

Рис. 2. Еритроцитарний стаз гемокапіляра аденогіпофізу 
через 3 доби після моделювання опікової хвороби та введення 

0,9% розчину NaCl. Стаз еритроцитів в гемокапілярі. 
Набряк мітохондрій периваскулярних соматотропів. 
Умовні позначення: 1 - соматотропи; 2 - еритроцит; 

набряк та кристоліз мітохондрій; — ендотеліоцит; 
<С=і відростки стромальних клітин аденогіпофіза. 

Рис. 1. Структурні порушення клітин аденогіпофізу через 
1 добу після моделювання опікової хвороби та введення 

0,9% розчину NaCl. Умовні позначення:1 - апоптоз; 
2 - інтрацелюлярний набряк; 3 - неушкоджений 

соматотроп; 4 - гранулярна ендоплазматична сітка. 

Рис. 3. Апоптоз соматотропів аденогіпофіза через 3 доби 
після моделювання опікової хвороби та введення 0,9% 
розчину NaCl. Умовні позначення: 1 - соматотропи; 

2 - гранулярна ендоплазматична сітка; 3 - пікноз ядра; 
набряк та деструкція органел. 
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них клітин не відмічено. Реєструються лише поодинокі 
апоптичні клітини (Рис. 5). 

При досліджені ультраструктурних порушень хромо
фільних клітин встановлено, що ступінь розвитку гідропі-
чних змін клітин при застосуванні розчину HAES-LX-5% 
є значно меншими, ніж у тварин, що отримували 0,9% 
розчин NaCl. На 3 добу встановлено зростання кількості 
секреторних гранул в хромофільних клітин (Рис. 6). 

Аналізуючи процеси альтерації хромофільних клітин 
при опіковій хворобі та застосуванні HAES-LX-5% вста
новлено, що головним чином цей процес забезпечується 
апоптозом. При цьому суттєвої різниці в чисельності апоп-
тозних ендокриноцитів між 1 та 3 добою нами не встанов¬ 
лено, хоча на 3 добу реєстрували збільшення ступеня на¬ 
бряку та вакуолізації окремих соматотропів, проте їх 

чисельність була суттєво меншою, ніж у тварин конт¬ 
рольної групи. 

При застосуванні лактопротеїну-С чіткі ознаки пато-
морфологічних змін встановлено на 3 добу моделювання 
опікової хвороби. На 1-3 добу дослідження також відміче¬ 
но еритроцитарних стаз гемокапілярів (Рис. 7). На 1 добу 
лише в деяких ділянках аденогіпофіза відмічено розвиток 
периваскулярного набряку, при цьому ендотеліоцити без 
ознак патоморфологічних змін, їх цитоплазма містить по¬ 
одинокі везикули і мітохондрії з кристами. Навколо гемо-
капілярів локалізовані неушкоджені перицити та пучки 
колагенових волокон. Хромофільні клітини містили знач¬ 
ну кількість неушкоджених органел, реєструються пооди¬ 
нокі мітохондрії з ознаками кристолізу (Рис. 8). 

На 3 добу дослідження встановлено загострення струк¬ 
турних порушень, в окремих ділянках реєстрували дест¬ 
рукцію стінки гемокапілярів, розвиток периваскулярного 
набряку. Навколо зазначених змін спостерігали збільшення 

Рис. 4. Ушкодження клітин аденогіпофіза через 1 добу після 
опікової хвороби та застосування HAES-LX-5%. Осміофільна 

клітина (1) аденогіпофіза із ознаками апоптозу/некрозу. 
Стаз еритроцитів (2) в капілярі. Ендотеліоцит капіляра 
без ознак ультраструктурних порушень. Вакуолізація (3) 

соматотропних клітин аденогіпофіза, редукція 
ендоплазматичної сітки. 4 - неушкоджені хромафільні 

клітини; 5 - гранулярна ендоплазматична сітка. 

Рис. 6. Ушкодження клітин аденогіпофіза через 3 доби після 
опікової хвороби та застосування HAES-LX-5%. Набряк 
органел хромафільних клітин, деформація контура ядра 
окремих клітин аденогіпофіза. Умовні позначення: 1 -
соматотроп; 2 - ушкоджена хромафільна клітина; 

секреторні гранули; —і набряк мітохондрій. 

Рис. 5. Ушкодження клітин аденогіпофіза через 1 добу після 
опікової хвороби та застосування HAES-LX-5%. Апоптоз 
хромафільної клітини (соматотропа) (1). неушкоджений 

соматотроп із помірною кількістю гранул секрету (2), 
гранулярна ендоплазматична сітка (3), набряк і кристоліз 

мітохондрій (4). 

Рис. 7. Аденогіпофіз через 1 добу після опікової хвороби та 
застосування лактопротеїну-С. Хромофобна клітина 

аденогіпофіза, гіперхроматоз ядра (1), поодинокі вакуолі (2), 
цистерни ендоплазматичної сітки (3). Неушкоджені 

мітохондрії в соматотропних клітинах (4), секреторні 
гранули (5). Стаз еритроцитів в гемокапілярі (6). 
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Рис. 8. Аденогіпофіз через 3 доби після опікової хвороби та 
застосування лактопротеїну-С. Різний розподіл секреторних 
гранул в соматотропних клітинах (1), цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки (2), ядра клітин не ушкоджені 
без гіперхроматозу на набряку перинуклеарного простору. 

Набряк мітохондрій (3), неушкоджені мітохондрії 
із кристами (4). 

Рис. 9. Ознаки набряку тканини аденогіпофізу через 3 доби 
після опікової хвороби та застосування лактопротеїну-С. 

Набряк периваскулярних хромофільних клітин аденогіпофіза. 
Стаз формених елементів в гемокапілярі. Умовні позначення: 

1 - лейкоцит; 2 - еритроцит; 3 - соматотроп; 
^ — і секреторні гранули; стінка гемокапіляра; 

набряк ендоплазматичної сітки. 

кількості ушкоджених хромафільних клітин аденогіпофіза, 
апоптоз перицитів (Рис. 9). 

Таким чином, дослідження ультраструктурних змін 
аденогіпофіза в гострий період (період опікового шоку, 
1-3 доба) показали, що за умов гемодинамічних змін в 

тканині ендокринної залози (стазу формених елементів 
крові) відбувається розвиток периваскулярного набряку, 
що спричинює структурно-функціональні порушення в 
хромафільних клітинах аденогіпофіза. 

Висновки. 
1. Структурні зміни аденогіпофіза на тлі опікової хво

роби виражаються у розвитку периваскулярного та інтра-
целюлярного набряків, що спричинені еритроцитарним 
стазом гемокапілярів. 

2. Застосування гіперосмолярних лікарських засобів 
лактопротеїну-С і HAES-LX-5% запобігає розвитку то¬ 
тальних деструктивних змін, що викликані опіковою хво¬ 
робою. Відмічено зменшення периваскулярного набряку, 
альтерації ендокриноцитів, зменшується набряк органел 
клітин. 

Перспектива подальших досліджень у даному на¬ 
прямку полягає у вивченні віддалених наслідків опікової 
хвороби, а саме її ендокринної та метаболічної складової 
та розробки напрямків їх фармакологічної корекції. 

Рецензент: член-кор. НАМН України, д.мед.н., 
професор Чайковсъкий Ю.Б. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АДЕНОГИПОФИЗА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ И ПРИМЕНЕНИИ 

ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 

Ковальчук А.И. 

Национальный медицинский университет 
имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Резюме. В статье приведены данные по динамике 
развития патологических изменений аденогипофиза при 
ожоговой болезни в эксперименте и их фармакокоррек-
ции путем внутривенной инфузии дезинтоксикационных 
растворов. На основании ультраструктурных исследова
ний установлено, что курсовое использование раствора 
НАБ8-1_Х-5% и лактопротеина-С существенно снижают 
патологические изменения в ткани аденогипофиза при 
ожоговой болезни, снижают развитие отека ткани и ги¬ 
бели эндокринных клеток. 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, аденогипофиз, 
терапия, патогенез. 

ULTRASTRUCTURE OF THE ADENOHYPOPHYSIS 
IN THE ACUTE PERIOD OF BURN PATIENTS 

DETOXICATION AND APPLICATION SOLUTIONS 

Kovalchuk A.I. 

Bogomolets National Medical University, 
Kiev, Ukraine 

Summary. The article presents data on dynamics of 
pathological changes in the adenohypophysis burn injury 
in the experiment and by intravenous infusion 
pharmacocorrection detoxification solutions. Based on 
ultrastructural studies found that the use of direction finding 
solution HAES-LX-5% and lactoprotein-C significantly 
reduced the pathological changes in the tissue of the 
adenohypophysis in burn disease, reduce the development 
of edema and loss of endocrine cells. 

Key words: burn disease, adenohypophysis, therapy 
and pathogenesis. 
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