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Результати популяційних клінічних спостере-
жень показують, що спайковий процес, виклика-
ний гінекологічними операціями, наявний більш
ніж у 50 % пацієнток і супроводжується порушен-
нями репродуктивної функції [1; 2]. Актуальність
даної проблеми потребує більш глибокого дослі-
дження патогенетичних механізмів захворю-
вання, стимулює до уніфікації експериментальних
моделей, що надійно відтворюють різні аспекти

даного патологічного процесу [3], а також нада-
ють можливість проводити доклінічні випробу-
вання різних засобів його профілактики [4].
Вибір адекватної експериментальної моделі,

як правило, базується на загальновизнаних пато-
генетичних механізмах захворювання, підтвер-
джених у ході клінічних спостережень. Тим же
часом, дані сучасних досліджень демонструють
нові ланки патогенезу спайкового процесу та
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свідчать про необхідність розробки більш на-
дійного теоретичного обґрунтування механізмів
утворення післяопераційних спайок у жінок [4; 5].
Широкий спектр запропонованих до викорис-

тання експериментальних моделей утворення спа-
йок на людиноподібних приматах, що забезпечу-
ють відтворення ролі ендокринних факторів люд-
ського організму [2], фізичних факторів оператив-
ного втручання [4] та імунопатологічних механіз-
мів у процесах регенерації тканин [6] на лабо-
раторних гризунах, значною мірою відбиває роз-
біжності в поглядах авторів на базові механізми
патогенезу спайкоутворення. Причиною пред-
ставленого діапазону напрямів наукових пошуків
є багатогранність обговорюваної проблеми. Про-
те привертає увагу низка публікацій, що містять
порівняльний аналіз даних клінічних й експери-
ментальних спостережень, автори яких наголошу-
ють на пріоритетності базових принципів регене-
рації тканин при вивченні патогенезу післяопера-
ційних спайок у жінок [5].
Дійсно, у багатьох публікаціях підкреслю-

ється універсальність принципів формування
післяопераційного спайкового процесу органів
черевної порожнини [5; 7]. Враховуючи наведені
вище факти, можна припустити, що показники
ефективності посттравматичної регенерації тка-
нин після оперативного втручання є основним
критерієм при виборі експериментальної моде-
лі спайкоутворення.
Метою даної роботи було порівняння експе-

риментальної моделі спайкоутворення у самок
щурів шляхом внутрішньоочеревинного вве-
дення сульфату барію або тальку.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження виконані на самках білих щурів

масою тіла 190–240 г (n=40). Протягом усього
експерименту тварин утримували на стандарт-
ному раціоні харчування при вільному досту-
пі до питної води. Як експериментальна модель
спайкового процесу були обрані засоби форму-
вання патології внутрішньоочеревинним вве-
денням водної суспензії сульфату барію або
тальку [8]. Тварин шляхом випадкового відбо-
ру розділили на три групи. Щурам І групи
(n=15) вводили 0,5 мл 20 % суспензії сульфату
барію, а щурам ІІ групи — 0,5 мл 20 % суспензії
тальку (n=15). До ІІІ групи (n=10) були відібра-
ні тварини, що піддавалися хибному введенню
індукторів спайкового процесу (група порів-
няння). Водну суспензію речовин готували на
воді для ін’єкцій і вводили шприцем у ділянку
малого таза. На 7-му добу щурів виводили з
експерименту шляхом декапітації під легкою
ефірною анестезією й збирали проби тканин для
подальших патоморфологічних досліджень.
Отримані зразки тканин фіксували в 10 % роз-
чині формаліну. Потім матеріал обробляли за
загальноприйнятою методикою з подальшим

заливанням у парафін [9]. Зрізи тканин завтовш-
ки 5–7 мкм забарвлювали гематоксиліном й
еозином. Для виявлення протеїнів сполучної
тканини був використаний метод забарвлення
зрізів за Ван Гізон.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати розтину тварин, проведеного на
7-му добу експерименту, показали, що у пере-
важній більшості випадків спостерігалось утво-
рення спайок між вісцеральною очеревиною,
яка покриває матку, петлями кишечнику й па-
рієтальною очеревиною. При цьому ексудату
в черевній порожнині не виявлено. Тим же ча-
сом спостерігалися спайки, що роз’єднувалися
без труднощів. Відзначені ознаки найбільш яс-
краво проявлялися у 93,3 % тварин ІІ групи.
Результати гістохімічних досліджень зразків

тканини матки тварин І групи у 80 % випадків
виявили осередкові потовщення серозної оболон-
ки, обумовлені розростанням зрілої волокнис-
тої сполучної тканини, що мають при забарв-
ленні за Ван Гізон яскраво-червоний колір. Також
установлено, що між сполучнотканинними волок-
нами у 73,3 % випадків трапляються поодинокі
лимфоїдні елементи. Крім того, спостерігаються
тонкостінні кровоносні судини, а також судини з
гіалінізованою стінкою у 80 % випадків.
У 93,3 % тварин ІІ групи реєструється до-

стовірне (відносно ІІІ групи, р<0,05) потовщен-
ня периметрія матки (рис. 1) на тлі інфільтрації
лімфоїдними клітинами. Виявлено численні
ознаки неоангіогенезу у вигляді кровоносних
судин з тонкими й гіалінізованими стінками
(рис. 2). При забарвленні за Ван Гізон між суди-
нами відзначаються яскраво-червоні колагенові
волокна, які відсутні у ІІІ групі інтактних тварин.
Результати патоморфологічного досліджен-

ня свідчать про те, що в групі щурів, які одер-
жали сульфат барію, реєструються вогнища
розростання фіброзної тканини в ділянці пери-
метрія з тонкостінними й гіалінізованими кро-
воносними судинами, тимчасом як у зразках

Рис. 1. Дифузне потовщення периметрія. Забарвлен-
ня за Ван Гізон. × 100
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тканини матки щурів, що піддавалися впливу
тальку, виявлене дифузне потовщення перимет-
рія з рясним розростанням сполучнотканинних
елементів на тлі чітко вираженого посилення
процесу неоангіогенезу й рясною лімфоїдно-
клітинною інфільтрацією.
Проведені дослідження дозволили виявити в І

та ІІ групах експериментальних тварин, які одер-
жували сульфат барію й тальк, цілу низку зако-
номірних структурних змін у тканинах матки,
парієтальної та вісцеральної очеревини, що су-
проводжують спайковий процес: наявність лейко-
цитарного інфільтрату, ознаки неоангіогенезу й
розростання сполучної тканини. Важливим пус-
ковим механізмом спайкоутворення є порушення
внутрішньосудинного й тканинного фібринолізу,
що порушує нормальний перебіг посттравматич-
ної регенерації тканин, сприяє різкому посиленню
ішемії в ушкоджених ділянках і призводить до
стимуляції фіброзу тканин [10; 11]. При порушенні
фібринолізу прозапальними медіаторами, що ак-
тивно проникають із кровоносного русла в ушко-
джені тканини, певну роль у посттравматичному
спайкоутворенні також відіграють гуморальні
фактори, що секретують лейкоцити [6; 7]. Отже,
інтенсивність лейкоцитарного інфільтрату, що
відображає активність запального процесу, є од-
ним з основних діагностичних і прогностичних
критеріїв перебігу захворювання.
Разом із тим, спричинена хірургічним втручан-

ням гіпоксія тканин є центральною ланкою в
патогенезі післяопераційного спайкоутворення
[5; 10]. Гіпоксія забезпечує посилення вироблен-
ня цитокінів, стимулює процеси неоангіогене-
зу й відкладання волокон сполучної тканини.
Визнаючи переконливість викладених фак-

тів, варто мати на увазі, що мова йде саме про
базові механізми, а це потребує уточнення ролі
багатьох гуморальних факторів, які відповіда-
ють за регенерацію тканин та їхню адаптацію
до умов ішемії органа, що безпосередньо впли-
вають на дотримання тонкого балансу різних
регуляторних механізмів [1], здатних забезпечи-
ти як повноцінне відновлення ушкоджених тка-

нин, так і розвиток негативного сценарію, обу-
мовленого ініціацією спайкового процесу [10].
Окрім традиційно розглянутих аспектів даної
проблеми, досить перспективним напрямом мо-
же виявитися застосування генетичних [12; 13]
та епігенетичних методів досліджень [14].
При порівнянні наведених фактів з результа-

тами власних досліджень, потрібно відзначити,
що в експериментальних зразках проб виявлено
ознаки фіброзу й неоангіогенезу. Отже, сукуп-
ність отриманих результатів підтверджує дані
різних джерел літератури про те, що спайкоут-
ворення супроводжує стимуляція ангіогенезу.
Разом із тим, звертає на себе увагу той факт, що
інтенсивність спайкового процесу збігається з
найбільш яскравою маніфестацією процесів за-
палення, ангіогенезу й відкладання сполучної
тканини у вигляді волокон. Найбільш чітко за-
значений взаємозв’язок простежується у ході по-
рівняльного патоморфологічного аналізу проб
органів тварин, що одержували сульфат барію
або тальк. При обстеженні макропрепаратів
встановлено, що найбільш виражені ознаки
утворення спайок реєструються в групі тварин,
що одержували тальк. Результати проведених
гістохімічних досліджень дозволяють стверджу-
вати, що інтенсивність процесів запалення, нео-
ангіогенезу й фіброзу в пробах органів тварин
даної групи істотно вища, ніж у щурів, які під-
давалися впливу сульфату барію. Особливості
обраного нами часового відрізка перебігу пато-
логічного процесу (7-ма доба) дозволяють на-
дійно виявити структурні зміни тканин тварин,
що не суперечить даним літератури про законо-
мірний поетапний розвиток посттравматичного
спайкового процесу [2].

Висновки
1. Встановлено, що внутрішньоочеревинне вве-

дення тваринам суспензії сульфату барію або та-
льку призводить до стимуляції процесу утворен-
ня спайок у 80,0 і 93,3 % випадків відповідно, що
підтверджено як результатами досліджень макро-
препаратів геніталій самок білих щурів, так і да-
ними гістохімічного аналізу мікропрепаратів.

2. Встановлено, що використання тальку ви-
кликає більш виразну акселерацію ознак, харак-
терних для патогенезу спайкоутворення: посилен-
ня процесів запалення, неоангіогенезу й фіброзу.
Отримані результати дозволяють рекомен-

дувати експериментальну модель спайкового
процесу, індукованого внутрішньоочеревинним
введенням тальку, до подальшого використан-
ня як базової експериментальної моделі в дослі-
дженні ролі взаємодії процесів запалення, нео-
ангіогенезу й фіброзу в патогенезі посттравма-
тичного спайкоутворення.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОЗАМИ РАДИАЦИИ
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Человечество сосуществует с радиоактивным излучением на протяжении всей своей истории. Речь
идет, безусловно, о так называемых малых дозах облучения. Начиная с ХХ в., к естественным
источникам радиоактивного загрязнения добавились еще факторы антропологического происхож-
дения, связанные с научно-технической революцией в сфере использования ядерной энергии. В
данной статье авторы хотят обратить внимание на некоторые детали формирования и влияния
малых доз радиационного излучения и дать краткий обзор радиационной обстановке в Украине,
которая существенно влияет на их характеристики.
Ключевые слова: антропология, радиационное облучение, радиоактивное загрязнение.
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ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SMALL-DOSED IRRADIATION,
AND SHORT REVIEW OF A MODERN RADIOECOLOGICAL MAP IN UKRAINE
1 The Odessa State Ecological University, Odessa, Ukraine,
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The mankind coexists with a small dosed irradiation during the whole period of its development. So
called small or weak doses of irradiation are meant. Since the XX century the natural sources of radia-
tion have been added by the factors of anthropological origin connected with a technical progress in
the nuclear industry. In the present paper the authors are trying to outline some details of the forma-
tion and influence of the small dosed irradiation. A short review of a modern radioecological contamina-
tion map of Ukraine is also proposed.
Key words: anthropology, radiation exposure, radioactive contamination.




