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Для з’ясування питання, які морфоло-
гічні зміни виникають у шкірі  опромінених 
і неопромінених тварин при загоєнні ран за 
умови їх з’єднання за допомогою електро-
зварювального апарата ЕК-300М1, проведе-
но експериментальні дослідження на 40 щу-
рах. 

Враховуючи те, що у хворих в клініці 
хірургічні втручання часто виконуються 
після курсу променевої терапії, яка негати-
вно позначається на характері та строках 
загоєння ран, ми провели опромінення 30 
щурів перед операцією з метою визначення 
морфологічних змін в опромінених ткани-
нах у процесі загоєння післяопераційних 
ран. 

 
Матеріали та методи 
Для дослідження використовувались 

щури роду Rattus, родини Muridae, віком 6 
міс, масою тіла 250-300 г, довжиною тіла 
180-200 мм. Усі тварини пройшли ветери-
нарний огляд та мали груповий паспорт 
здоров’я з необхідними профілактичними 
заходами. 

Шляхи придбання, умови утримання, 
методи знеболювання  щурів відповідали 
Правилам виконання робіт з використанням 
експериментальних тварин, затвердженим 
МОЗ України. 

Проведено опромінення 30 щурів на 
дистанційному γ-терапевтичному апараті 
типу «РОКУС-М», глибина залягання осе-
редку – серединна, відстань джерело-шкіра 
– 75 см, поля опромінення – 20х20 мм, 
опромінення – великими фракціями, разова 
сумарна доза (РОД) – 6 Гр. Доза за 1 хв – 
168 Гр, 215-65 Гр. 

Оперативні втручання на щурах про-
водилися під загальним знеболенням шля-
хом введення підшкірно розчину каліпсолу 
в дозі 2-3 мг/кг (етаміналу – в дозі 40-50 
мг/кг). 

Після фіксації тварини та обробки 
операційного поля в ділянці живота роби-
вся розріз шкіри, підшкірної клітковини та 
м’яких тканин довжиною 5 см за допомо-
гою скальпелю. Прооперовані щури 
(опромінені та неопромінені) у кількості 
60 штук були розподілені на 2 групи  за-
лежно від способу закриття рани. Одна з 
експериментальних ран ушивалася за тра-
диційною методикою (накладання шовко-
вих вузлуватих швів), в другій – краї рани 
з’єднувалися за допомогою електрозварю-
вального апарата. 

Робота електрозварювального при-
строю здійснювалася в режимі зварюван-
ня: напруга – 35 В, тривалість – 0,5 с, три-
валість збільшення напруги – 150 мс, зу-
силля стискання – 1,5 Н, частота – 1 000 
кГц. 

Після виведення тварин з експеримен-
ту в зоні післяопераційного рубця забира-
лися зразки тканин для морфологічного до-
слідження (вирізалися шматочки шкіри на 
відстані 0,5 см від місця нанесення і насту-
пного закриття рани)  і фіксувалися 10%  
розчином нейтрального формаліну, обезво-
днювалися в етиловому спирті зростаючих 
концентрацій. Парафінові зрізи фарбували-
ся гематоксиліном та еозином, досліджува-
лися в світлооптичному мікроскопі. 

В залежності від строку забору мате-
ріалу (1, 7 та 14-а доба) кожна група розпо-
ділялася на  підгрупи (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Щури (загальна кількість – 60 тварин) 

опромінені (30 тварин) неопромінені (30 тварин) Дні забору 
матеріалу 

метод зварювання 
(15 тварин) 

накладання  
шовкової лігатури 

(15 тварин) 

метод зварювання 
(15 тварин) 

накладання  
шовкової лігатури 

(15 тварин) 
1-й день 5 5 5 5 

7-й день 5 5 5 5 

14-й день 5 5 5 5 

 
 

 
Проводилося клінічне спостереження 

за процесом загоєння ран з урахуванням та-
ких місцевих критеріїв: гіперемія, інфільт-
рація тканин, виділення з рани, набряклість. 

 
Результати та їх обговорення 
Макроскопічні дослідження процесу 

загоєння ран наведено у табл. 2. 
 
Мікроскопічні дослідження  
процесу загоєння ран 
Безпосередньо процес зварювання 

шкіри у щурів супроводжується виникнен-
ням по лінії її розрізу коагуляційних мас, 
які утворюються із сполучнотканинних та 
клітинних елементів дерми, що забезпечує 
щільне прилягання та склеювання розріза-
них ділянок дерми. Епідерміс у зоні зварю-
вання піддається коагуляції, частково від-
шаровується (мікрофото 1). В епідермісі, що 
оточує зону зварювання,  спостерігається 
виражена анізоморфність та анізохромія 
епітеліоцитів, у прилеглих ділянках дерми 
виявляється набряк та дезорганізація сполу-
чнотканинних волокон, повнокрів’я судин. 

В опромінених щурів зварювання кра-
їв рани не супроводжується формуванням 
безперервного суцільного шва. У них, як і в 
неопромінених тварин, відбувається коагу-
ляція структурних елементів шкіри,  в утво-
реному шві  виникали тріщини, що зумов-
лено розходженням швів у деяких ділянках 
(мікрофото 2). 

На 7-й день після зварювання рани у 
неопромінених щурів на шкірі формується 
шов, вкритий тонким шаром некротичних 

мас, під якими розташована грануляційна 
тканина по всій глибині розрізу шкіри (мік-
рофото 3). У дермі, що оточує  грануляцій-
ну тканину,  відмічається набряк та частко-
ва дезорганізація сполучнотканинних воло-
кон, повнокров’я судин, ділянки еритропе-
дезу. У прилеглому до країв рани епідермісі 
порушена впорядкованість епітеліоцитів, 
клітини мають гіперхромні веретеноподібні 
ядра, що розташовані паралельно базальній 
мембрані. Поступово структура епідермісу 
та дерми набуває такого вигляду, як у конт-
рольних тварин (мікрофото 4). 

В опромінених тварин на 7-й день піс-
ля зварювання на раневій поверхні в місцях 
накладання електродів утворюються глибо-
кі клиноподібні дефекти шкіри, у яких роз-
ташовані некротичні маси та згустки крові. 
По краях дефектів знаходяться клітинні та 
волокнисті структури дерми і епідермісу з 
ознаками некробіозу, оточуюча дерма густо 
інфільтрована лімфоцитами, нейтрофілами, 
плазматичними клітинами (мікрофото 5). 

При застосуванні шовкових ниток для 
закриття рани у неопромінених тварин піс-
ляопераційний рубець на 7-й день макро-
скопічно не відрізняється від шва у таких 
же щурів при використанні методики зва-
рювання. При мікроскопічному дослідженні 
видалених фрагментів шкіри виявлено осе-
редки запалення. Серед лімфоцитів та нейт-
рофілів знаходиться велика кількість бага-
тоядерних клітин сторонніх тіл,  що свід-
чить про розвиток гранульоматозного запа-
лення при застосуванні ниток та уповіль-
нення процесу загоєння рани (мікрофото 6). 
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Таблиця 2 
Місцеві ознаки загоєння ран у щурів 

Щури (загальна кількість – 60 тварин) 

опромінені (30 тварин) неопромінені (30 тварин) 

Д
ні

 за
бо
ру

 м
ат
е-

рі
ал
у Критерії  

оцінки 
метод зварювання  

(15 тварин) 

накладання  
шовкової лігатури 

(15 тварин) 

метод зварювання  
(15 тварин) 

накладання  
шовкової лігатури 

(15 тварин) 
Гіперемія незначна, тривала незначна, тривала незначна, не тривала незначна, не тривала

Набряклість помірна або  
виражена, не зростає

помірна або вира-
жена, часто зростає

незначна,  
не тривала незначна, тривала 

Інфільтрація 
тканин не визначається 

помірна, нерідко 
зростає; спостеріга-

ються глибокі  
інфільтрати 

не визначається помірна, нерідко 
зростає 1-

й 
де
нь

 

Виділення практично немає 
ясне просочування 

серозним  
виділенням 

немає практично немає 

Гіперемія не визначається помірна  
або виражена не визначається помірна 

Набряклість немає помірна  
або виражена немає незначна 

Інфільтрація 
тканин не визначається 

помірна, нерідко 
зростає; спостеріга-

ються глибокі  
інфільтрати 

не визначається помірна,  
нерідко зростає 7-

й 
де
нь

 

Виділення немає серозний ексудат немає практично немає 

Гіперемія не визначається помірна не визначається помірна 

Набряклість немає помірна,  
зменшується немає немає 

Інфільтрація 
тканин не визначається 

помірна, нерідко 
зростає; спостеріга-

ються глибокі  
інфільтрати 

не визначається помірна 

14
-й

 д
ен
ь 

Виділення немає немає або серозний 
ексудат немає немає 

 
 
 
На 14-й день після електрозварювання 

ран у неопромінених щурів відбувається епі-
телізація раневої поверхні з утворенням  тон-
кого шару епідермісу, який розташований на 
грануляційній тканині (мікрофото 7). Прилег-
лі ділянки дерми інфільтровані лімфоцитами, 
плазматичними клітинами, фібробластами, 
кровоносні судини – повнокровні. 

В опромінених тварин ранева поверхня 
в цей строк не епітелізована, місця зварюван-
ня рани мають неглибокі дефекти, виповнені 
грануляціями. У прилеглому епідермісі відсу-
тня диференціація клітин, значна їх частина – 
з явищами некробіозу (мікрофото 8). 

Використання шовного матеріалу в 
опромінених тварин ще більше уповіль-
нює процес загоєння рани. У більшості 
щурів в місцях накладання шовкових 
швів на 14-й день спостереження відмі-
чались виражені явища некрозу структу-
рних елементів шкіри. Епітелій країв ра-
ни має гіперхромну глибчасту структуру, 
без клітинної диференціації. Клиноподіб-
ні дефекти дерми містять некротичні ма-
си, по краю дефектів спостерігаються 
придатки шкіри та сполучно-тканинні во-
локна з явищами некробіозу (мікрофото 
9). 
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Мікрофото 1. Шкіра неопроміненого щура в 
ділянці зварювання рани, коагуляція епідермісу та 
дерми на 1-й день. Збільшення 70. Гематоксилін-
еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофото 2. Шкіра опроміненого щура на 
1-й день в ділянці зварювання рани з утворенням 
тріщин. Збільшення 70. Гематоксилін-еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікрофото 3. Грануляційна тканина в дермі 

неопроміненого щура на 7-й день після зварюван-
ня. Збільшення 70. Гематоксилін-еозин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофото 4. Шкіра контрольної тварини. 
Дерма з коренями волосся вкрита багатошаровим 
плоским ороговіваючим епітелієм. Збільшення 70. 
Гематоксилін-еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофото 5. Шкіра опроміненого щура на 
7-й день після електрозварювання рани з глибоким 
дефектом. Збільшення 70. Гематоксилін-еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофото 6. Шкіра неопроміненого щура 
на 7-й день після ушивання рани шовковими нит-
ками. Гранульоматозне запалення з багатоядерни-
ми клітинами сторонніх тіл. Збільшення 70. Гема-
токсилін-еозин. 
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Мікрофото 7. Шкіра неопроміненого щура 
на 14-й день після електрозварювання рани. Епіте-
лізація раневої поверхні. Збільшення 70. Гематок-
силін-еозин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофото 8. Шкіра опроміненого щура на 
14-й день після електрозварювання рани без епіте-
лізації раневої поверхні. Збільшення 70. Гематок-
силін-еозин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікрофото 9. Шкіра опроміненого щура на 

14-й день після ушивання рани нитками з явищами 
некрозу. Збільшення 70. Гематоксилін-еозин. 
 

Висновки 
Макро- та мікроскопічний аналіз про-

цесу загоєння експериментальних ран у щу-
рів свідчить, що методика електрозварю-
вання забезпечує повне та щільне закриття 
рани з утворенням на її поверхні коагуля-
ційних мас, що сприяє склеюванню  країв 
рани та забезпеченню асептичності.  

Опромінення тварин ускладнює фор-
мування повного щільного рубця, що зумо-
влено станом опромінених структурних 
елементів шкіри, зокрема колагенових во-
локон.  

Застосування традиційних шовкових 
ниток сприяє механічному закриттю рани, 
але у порівнянні з методикою електрозва-
рювання уповільнює процес репарації та 
викликає гранулематозне запалення. 

При з’єднанні тканин шкіри методом 
електротермоадгезії досягається повна гер-
метичність рани, забезпечується її асептич-
ність. 

 Застосування зварювальної технології 
спрощує виконання хірургічних втручань. 

 
 

 

Надійшла до редакції 02.10.08. 

© Р.А. Абизов, А.О. Белоусова, Н.В. Божко, 2008 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТКАНЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО АППАРАТА  

ЕК-300М1 

Абызов Р.А., Белоусова А.А., Божко Н.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Эффективность предложенного метода за-
крытия дефекта кожи у крыс изучалась после ее 
разреза скальпелем и закрытия дефекта методом 
электросваривания и наложением шелковых лига-
тур (по 30 животных в каждой группе). Половина  
крыс из каждой группы подвергалась облучению. 
После выведения животных из эксперимента в 
зоне послеоперационного рубца забирались образ-
цы тканей для морфологического исследования 
процесса заживления ран. Доказано, что методика 
электросваривания обеспечивает полное и плотное 
закрытие раны с образованием  на ее поверхности 
коагуляционных масс, что способствует склеива-
нию краев раны и созданию асептичности. 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF 
MORPHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL 

CHANGES IN FABRICS AT USE 
OF ELECTROWELDING DEVICE 

EK-300М1 

Abyzov R.A., Belousova A.A., Bozhko N.V. (Kiyev) 

S u m m a r y  

Efficiency of the offered method of closing of 
defect of leather at rats investigated after a cut its 
scalpel and closing of defect by a method electro 
welding and imposing ligature (on 30 animals in each 
group). Half of animals from each group irradiated. 
After deducing animals from experiment from a zone 
postoperative scar took samples of fabrics for morpho-
logical research. Were carried out macroscopically 
analysis behind process of healing of wounds. It is 
finished a technique electric welding provides a reli-
able full and dense closing of a wound with formation 
on its surface coagulation weights that promotes past-
ing of its edges and provides aseptic. 
 

 
 

 
 




