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виразкової патології верхніх від-
ділів шлунково-кишкового трак-
ту, через тижневий термін у тка-
нинах печінки та головного моз-
ку відзначалася депресія актив-
ності антиоксидантних фермен-
тів і, як наслідок, високий рі-
вень перекисного окиснення лі-
підів.

4. Виявлені зміни проокси-
дантно-антиоксидантного ста-
ну, що визначають інтенсив-
ність перебігу вільнорадикаль-
них процесів і ступінь реагуван-
ня системи антиоксидантного
захисту клітин на різному етапі
формування гастродуоденаль-
ної патології, можуть стати під-
ставою для розробки адекват-
них методів терапії ерозивно-
виразкових уражень органів
травлення: усунення впливу екс-
тремальних агентів, що сприя-
ють виникненню ерозивно-ви-
разкових уражень гастродуоде-
нальної зони, наприклад, кис-
лотного фактора, дії жовчних
кислот, емоційного перенаван-
таження, потрібно здійснювати
за одночасної корекції складо-
вих антиоксидантної системи.
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З удосконаленням арсеналу
діагностичних засобів зросла
частота верифікації рефлюкс-
езофагіту в поєднанні з грижею
стравохідного отвору діафраг-
ми, тому сьогодні вже не вини-
кає сумнівів щодо пріоритетнос-
ті вибору хірургічних способів
корекції даної патології. Якщо
методики виконання оператив-

них втручань детально описані
і є загальновизнаними, то пи-
тання надійного укріплення швів
ніжок діафрагми залишається
відкритим. Це зумовлено дис-
трофічними змінами м’язової
тканини внаслідок тривалого
стискання її грижовим випинан-
ням, внаслідок чого виникає
прорізування швів [1; 2].

Останніми роками широко
вивчається доцільність та ефек-
тивність використання полімер-
них матеріалів у лікуванні гриж
стравохідного отвору діафраг-
ми, особливо великих і реци-
дивних. Недостатня ефектив-
ність пластики грижових воріт
місцевими тканинами зумов-
лює актуальність подальшого
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пошуку більш надійних способів
оперативних втручань [3; 4].

Мета роботи — дослідити
перебіг процесів регенерації
тканин діафрагми за умов екс-
периментального застосування
розробленого способу пласти-
ки гриж стравохідного отвору
діафрагми проленовим імплан-
татом (Деклараційний патент
України № 17368).

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальне дослі-
дження проведено на 70 ста-
тевозрілих щурах лінії Wistar,
яким на першому етапі було
змодельовано грижу стравохід-
ного отвору діафрагми відпо-
відно до задекларованого спо-
собу (Патент № 19579). Через
тридцять діб після моделюван-
ня тварини були прооперовані
вдруге. Під час втручання ви-
конували пластику розширено-
го стравохідного отвору діа-
фрагми проленовою сіткою від-
повідно до розробленого спо-
собу. Тварин виводили з екс-
перименту в різні терміни піс-
ляопераційного періоду, вилу-
чали біоптати тканин діафраг-
ми для подальшого патогісто-
логічного дослідження.

Результати дослідження
та їх обговорення

Під час патогістологічного до-
слідження нами вивчено пере-
біг процесів регенерації та тка-

нинної реакції м’язових структур
діафрагми на проленовий ім-
плантат, що використовувався
для укріплення розширеного
стравохідного отвору діафраг-
ми.

При проведенні розтинів до-
слідних тварин особливу ува-
гу приділяли стану діафрагми,
печінки та стравоходу навколо
зони фіксації сітки. У жодному
із спостережень ознак прорізу-
вання швів не виявлено. У фраг-
ментах діафрагми з фіксованим
проленовим імплантатом у тва-
рин, виведених з експеримен-
ту на 5-ту добу після пластики
грижі, внаслідок запальної ре-
акції визначається помірна лей-
коцитарна інфільтрація тканин
діафрагми, наявні поодинокі
крововиливи (рис. 1). В інфільт-
раті переважають нейтрофіли
та макрофаги, спостерігається
помірно виражений набряк під-
леглої м’язової частини діа-
фрагми, тонкостінних судин і
повнокров’я великих судин.

Вказані зміни чіткіше визнача-
ються навколо елементів про-
ленового імплантату та шов-
ного матеріалу. Між поверхнею
діафрагми та волокнами комі-
рок сітки візуалізується тонкий
проміжок, що вказує на непов-
не зрощення зазначених тканин.

У зразках, вилучених в експе-
риментальних тварин на 10-ту
добу, відмічається посилення
лімфоїдної інфільтрації тканин
на фоні збереженого набряку,

переважання поліморфноядер-
них лейкоцитів (рис. 2). Елемен-
ти сітки щільно прилягають до
діафрагми, в окремих місцях
можна помітити помірно вира-
жену атрофію м’язових волокон,
що, напевне, зумовлене стис-
канням судин у місцях її фік-
сації. Спостерігається нагрома-
дження грануляційної тканини
між комірками сітки. Зон некро-
тизування не виявлено. У по-
дальшому, до 30-ї доби, відбу-
ваються процеси дозрівання та
диференціації сполучної тка-
нини, що оточує елементи про-
ленового імплантата. Явища
набряку поступово зникають,
а лейкоцитарна інфільтрація
зменшується. Елементи проле-
нової сітки щільно оточені кап-
сулою, утвореною фіброблас-
тами та зрілими колагеновими
волокнами. Визначаються кро-
воносні судини. М’язові волок-
на діафрагми чітко структуро-
вані, судинна сітка збережена.

Враховуючи стадійність пе-
ребігу процесів регенерації тка-
нин і довготривалість форму-
вання зрілої рубцевої тканини,
ми провели дослідження зони
фіксації проленового імпланта-
та до діафрагми через 60 діб
(рис. 3). У ці терміни спостере-
ження відсутні ознаки запаль-
ного процесу, сітка щільно зро-
щена з м’язовими елементами
діафрагми рубцем, який має ве-
лику кількість колагенових воло-
кон і малу кількість фіброцитів.

Рис. 1. П’ята доба після плас-
тики грижі стравохідного отвору
діафрагми проленовим імпланта-
том. Окуляр ×10; об’єктив ×8:
1 — елементи сітки; 2 — м’яз діа-
фрагми; 3 — лейкоцитарна ін-
фільтрація
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Рис. 2. Десята доба після плас-
тики грижі стравохідного отвору
діафрагми проленовим імпланта-
том. Окуляр ×10; об’єктив ×8:
1, 2 — комірки сітки; 3 — м’язові
волокна діафрагми; 4 — сполуч-
нотканинна капсула
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Рис. 3. Шістдесята доба піс-
ля пластики грижі стравохідного
отвору діафрагми проленовим ім-
плантатом. Окуляр ×10; об’єктив
×8: 1 — елементи сітки; 2 — спо-
лучнотканинна капсула; 3 — діа-
фрагма; 4, 5 — гідропічна дис-
трофія гепатоцитів
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Певний інтерес становлять
зміни, які були нами виявлені,
у клітинах печінки. У місцях при-
лягання проленового імплан-
тата до діафрагмальної поверх-
ні печінки, у віддалені терміни
спостереження, визначається
крайова гідропічна дистрофія
гепатоцитів, яка може бути роз-
цінена як результат короткодис-
тантного впливу використано-
го полімерного матеріалу.

Висновки

Експериментальне викорис-
тання розробленого способу
пластики грижі стравохідного
отвору діафрагми проленовим
імплантатом дозволило надій-

но ушити стравохідний отвір без
порушення її функціонального
стану. Тканинна реакція мала
проліферативний характер без
ексудативних проявів. У місцях
контакту полімерного матеріа-
лу з внутрішніми органами, зо-
крема з печінкою, утворюється
сполучнотканинна капсула, що
їх розмежовує. Реакцію гепато-
цитів можна охарактеризувати
як помірну гідропічну дистро-
фію без ознак порушення функ-
ціонального стану.
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Вступ

Відкриття поліморфних ді-
лянок, що повторюються, у лан-
цюжку нуклеотидів ДНК збуд-
ника туберкульозу надало мож-
ливість вивчати «молекулярні
відбитки пальців» — генотип
збудника туберкульозу. При цьо-
му отримана інформація має
допомогти зрозуміти проблему
патогенезу туберкульозної ін-
фекції та шляхи її поширення
[1].

Генотипування ізолятів ДНК
збудника туберкульозу, виділе-
них від хворих, може бути ін-
формативним у разі виявлен-
ня медикаментозної нечутли-
вості, коли необхідно вирішити
питання про те, чи є стійкість
набутою внаслідок неефектив-
ної терапії або відбулася реін-
фекція новим стійким штамом.

Якщо генотипові зразки міко-
бактерій туберкульозу до й під
час лікування збігаються, то це
свідчить про набуття стійкості
під час лікування. Причини мо-
жуть бути різні — невдала ком-
бінація або недостатні дози пре-
паратів, недотримання паці-
єнтом рекомендацій щодо лі-
кування. Якщо «молекулярні
відбитки пальців» різні, то це
свідчить про повторне інфіку-
вання (реінфекція) іншим шта-
мом, що потребує корекції про-
титуберкульозного лікування
[2].

До методів генотипування,
які базуються на ПЛР, належить
метод VNTR (Variable Number
Tandem Repeats), в основі яко-
го є виявлення поліморфізму
низки мінісателітних ділянок за
допомогою індивідуальної па-
ри праймерів. При цьому моле-

кулярна маса продуктів амплі-
фікації свідчить про кількість по-
вторів мінісателітної послідов-
ності. Сьогодні найбільш поши-
рений різновид даного методу
— це MIRU-VNTR (Mycobac-
terium Interspersed Repetitive
Units), який досліджує низку ло-
кусів збудника туберкульозу [3].

За даними попередніх до-
сліджень, проведених на Півдні
України, роздільна здатність ло-
кусів VNTR була неоднаковою
[4]. Найбільша чутливість спос-
терігалася при дослідженні ло-
кусів MIRU26, MIRU31, MIRU40,
ETR A (Exact Tandem Repeat).

Метою даного дослідження
було отримати генетичні про-
філі мікобактерій за допомогою
визначення шести локусів VNTR
(MIRU10, MIRU26, MIRU31,
MIRU39, MIRU40, ETR A) та ви-
вчити особливості генотипу ме-
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