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Р.А. АБИЗОВ, А.О. БЄЛОУСОВА, Л.В. САВЧУК
МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ТКАНИН ПРИ ЇХ РОЗРІЗАННІ
ТА ЗВАРЮВАННІ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИМ МЕТОДОМ
Нац. мед. академія післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика (Київ)

Мета роботи – дослідити морфологічні зміни, які виникають у тканинах при
розрізанні та з’єднанні їх за допомогою електрозварювального апарата ЕК-300М1.
Для з’ясування цього питання проведено експериментальні дослідження на 10
свинях з масою тіла від 30 до 40 кг.
Матеріали та методи
У тварин (дорослі свині) вивчався
морфологічний стан тканин при використанні електрокоагулятора ЕК-300М1 в режимах їх розрізання та зварювання. Метод
безшовного
закриття
глотковостравохідного співустя електротермоадгезією був розроблений на групі експериментальних тварин – 10 свиней з масою тіла від
30 до 40 кг. З метою часткового вивільнення
кишечника за 2 дні до виконання операції
тваринам давали тільки воду. Після проведення ввідного наркозу внутрішньом’язово
розчином кетаміна з розрахунку 12-15 мг/кг
маси тварина укладалась на операційний
стіл, кінцівки фіксувались. Потім робилась
пункція вушної вени катетером і внутрішньовенно вводився натрію тіопентал з розрахунку 5 мг/кг маси. В трахею свині вставлялась інтубаційна трубка діаметром 6,0-6,5
см. Штучна вентиляція легень здійснювалась повітряно-кисневою сумішшю з дихальним об’ємом 10-12 мл/кг маси тіла тварини. Наркоз підтримувався введенням натрію
оксибутирату з розрахунку 40-45 мг/кг маси
тіла на 1 год і фентанілу з розрахунку
0,01 мг/кг маси на 1 год. Міорелаксація
проводилась розчином ардуана з розрахунку 0,1 мг/кг маси тіла тварини.
Розрізались шкіра та м’язова тканина,
зварювались попередньо розрізані скальпелем краї стравоходу. Після виконання цих
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процедур тканини видалялися для подальшого морфологічного дослідження з використанням стандартної гістологічної обробки: фіксувалися в розчині 10% нейтрального формаліну протягом 24 год, зневоднювалися у спиртах зростаючої концентрації
(500, 600, 700, 800, 900, 960), просвітлювались
двічі в ксилолі по 30 хв, витримувались 2
год при температурі 370С у суміші ксилолу і
парафіну (1:1) та двічі у парафіні по 30 хв
при 560С, після чого заливались у чистий
парафін. Зрізи товщиною 5 мкм робились на
санному мікротомі, де парафінувались у
ксилолі, фарбувалися гематоксиліном та
еозином. Гістопрепарати вивчались в світлооптичному мікроскопі МБІ-6.
Результати морфологічного
дослідження
Шкіра свині (рис.1) розрізалася електроножицями при температурі 55-600С. Цей
процес супроводжується утворенням некротичних мас, які сформувались в результаті
коагуляційного некрозу епідермісу. Некротичні маси здебільшого відторгались та в
окремих ділянках щільно прилягали до дерми (рис. 2).
Епітеліоцити, безпосередньо оточуючі
краї розрізу, мають форму гомогенної безструктурної маси, за якою розташовані клітини з гіперхромними веретеноподібними
ядрами, видовжені в напрямку теплового
впливу (рис. 3). Поступово гіперхромія зменшується, відновлюється форма епітеліоцитів. В дермі на поверхні розрізу формується
вузька зона коагуляції волокнистих структур, які спаюються між собою, утворюючи
гіперхромну гомогенну смугу. Поступово
гіперхромія слабшає, починають контуруватись колагенові волокна та веретеноподібні
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ядра фіброцитів. Зона некробіозу розповсюджується на різну глибину від країв розрізу
тканин, що зумовлено видом прилеглої тканини і терміном дії на неї термічного фактору. При зміні напрямку розрізу шкіри ділянки некробіозу стають глибші в цих місцях, оскільки прилеглі тканини при цьому
перебувають більший проміжок часу під
впливом програмованого температурного
режиму (рис. 4). Найменших ушкоджень
при застосуванні цієї технології зазнає жирова клітковина. Вузька зона некробіозу
утворюється у поверхневих волокнистих
структурах, прилеглі жирові клітини не зазнають виражених змін (рис. 5).
Розтин поперечносмугастих м’язів супроводжується обвугленням та відторгненням безпосередньо контактуючих з ножицями м’язових волокон. По краю розрізу
формується вузька зона некробіозу, в якій
м’язові волокна спаюються між собою в гомогенні гіперхромні конгломерати з хаотично розташованими пікнотичними ядрами
(рис. 6). Поступово гіперхромія та явища
некробіозу слабшають, в м’язових волокнах
диференціюється сарколема і веретеноподібні ядра. Між волокнами розташована сітка
кровоносних капілярів, між м’язовими пучками – дрібні артеріоли. При розрізанні
м’язової тканини не виникає кровотечі, що
зумовлено коагуляцією білків м’язових волокон, спаюванням останніх, тромбозом
кровоносних судин коагуляційними згустками крові.
Електротермічна технологія при температурі 45-500С застосовувалась нами для
закриття дефекту попередньо розрізаного
ножицями в поздовжньому напрямку стравоходу свині. Зварювання механічно зближених країв рани супроводжувалось утворенням шва, який макроскопічно не мав дефектів. При мікроскопічному дослідженні
гістопрепаратів виявлено, що в стравоході
по всій довжині зварюваних м’яких тканин
сформувався коагуляційний шов інтенсивного фіолетового забарвлення. Вивчення
серійних препаратів дозволило виявити суцільність шва на всій глибині зварювання
м’яких тканин (рис. 7). Лише в ділянках зварювання багатошарового плоского епітелію
спостерігалось часткове відшарування епітеліального шару (рис. 8), що може бути
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пов’язано як з технологією виготовлення
гістопрепаратів, так і з властивостями самого епітелію формувати шов при певному
температурному режимі. Більша частина
епідермального шва мала суцільну будову,
епітеліоцити щільно спаяні між собою,
утворюючи гомогенну коагуляційну смугу.
Оточуючі шов клітини мають гіперхромні
веретеноподібні ядра з поздовжньою орієнтацією в напрямку дії зварювального апарату (рис. 9). Поза межами епідермісу шов
формується в результаті коагуляції білків
міофібрил та волокон сполучної тканини,
просочування їх фібрином, який утворюється в плазмі кровоносних судин, що потрапляють в зону електротермічного зварювання. В м’язових волокнах, оточуючих шов,
спостерігається набряк, дезорганізація ядер,
стаз в кровоносних капілярах. Інтенсивність
цих явищ поступово слабшає до повного
відновлення структури тканин (рис. 10).

Рис. 1. Нормальна шкіра свині. Гематоксилін-еозин. Х 90.

Рис 2. Фрагмент шкіри, розрізаної електроножицями, з обмеженою ділянкою некротичних
мас на поверхні. Гематоксилін-еозин. Х 90.
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Рис. 3. Ділянка епідермісу з веретеноподібними, видовженими ядрами в зоні, прилеглій до поверхні розрізу. Гематоксилін-еозин. Х 140.

Рис. 7. Суцільний зварювальний шов стравоходу з інтенсивною гіперхромією коагульованих тканин. Гематоксилін-еозин. Х 90.

Рис. 4. Широка зона некробіозу шкіри в ділянці зміни напрямку розрізу. Гематоксилін-еозин. Х 90.

Рис. 8. Часткове відшарування епітелію в суміжній ділянці сформованого шва м’яких тканин.
Гематоксилін-еозин. Х 90.

Рис. 5. Вузька зона некробіозу жирової клітковини дерми. Гематоксилін-еозин. Х 90.

Рис. 9. Зварювальний шов епідермісу з вираженою гіперхромією, поздовжньою орієнтацією оточуючих епітеліоцитів. Гематоксилін-еозин. Х 140.

Рис. 6. М’язові волокна з вузькою зоною некробіозу на поверхні розрізу. Гематоксилін-еозин. Х 90.
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Рис. 10. Набряк, дезорганізація м’язових волокон
та ядер, стаз в кровоносних капілярах, оточуючих шов
поступово слабшають в напрямку неушкоджених структур дерми. Гематоксилін-еозин. Х 90.
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Висновки
Макро- та мікроскопічний аналіз тканин експериментальних ран у свиней свідчить, що методика електрозварювання викликає повне та щільне закриття рани з
утворенням на її поверхні коагуляційних
мас, що сприяє склеюванню її країв та забезпечує асептичність.
Проведене експериментальне дослідження свідчить про широкі можливості

застосування електрозварювальної технології при різних хірургічних втручаннях, які
забезпечують стійкий гемостаз розрізуваних
тканин та міцність зварювального шва
м’яких тканин.
Застосування методики електрозварювання спрощує технологію виконання
хірургічних операцій.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТКАНЕЙ ПРИ ИХ РАЗРЕЗАНИИ И
СВАРИВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
Абызов Р.А., Белоусова А.А., Савчук Л.В. (Киев)
Резюме
Исследовалась эффективность предложенного авторами метода закрытия дефекта тканей с помощью электротермической технологии после их
разреза электроножницами в эксперименте у свиней. Для морфологического исследования брались
образцы тканей из зоны послеоперационного рубца
после выведения животных из эксперимента. Полученные данные показали, что разрез тканей электроножницами не сопровождается кровотечением,
что обусловлено коагуляцией белков и спаиванием
волокнистых структур, тромбозом кровеносных
сосудов коагуляционными сгустками крови. Сваривание тканей с использованием электротермической
технологии обеспечивает полное и герметичное
закрытие раны с образованием на ее поверхности
коагуляционных масс, что способствует склеиванию ее краев и обеспечивает асептичность.
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MORPHOLOGICAL STATE OF TISSUES
AFTER THEIR SCISSION AND WELDING BY
AN ELECTRO-THERMAL METHOD
Abisov R.A., Belousova A.A., Savchuk L.V. (Kyev)
Summary
The efficiency of the offered studied was by
method of closing the defect of tissue with electrothermal technology after a cut by electro-scissors in
pigs. For morphological investigation, the samples of
tissues from the area of postoperative scar after the
end point of the experiment were taken. The scission
of tissues by electro-scissors is not accompanied by
bleeding. It is caused by coagulation of albumens,
soldering of fibred structures, and thrombosis of blood
vessels. The welding of tissues with use of electrothermal technology provides the complete and impermeable closing of wound with formation of coagulate
masses. This method allows to glue together the edges
of wound and provides aseptic.
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