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Характер відновлення ушкоджених 
тканин, зокрема – шкіри, визначається цілою 
низкою обставин, що за певних умов приз-
водить до розвитку гіперплазії. При цьому 
регенерація тканин в місці їх ушкодження 
супроводжується утворенням рубця – струк-
тури, істотно відмінної від здорової тканини. 
При нормальному перебігу процесу рубцю-
вання тканина рубця поступово ущільнюєть-
ся та набуває забарвлення оточуючої ткани-
ни (нормотрофічний рубець). Такі рубці зна-
ходяться на одному рівні зі шкірою, за елас-
тичністю подібні до останньої та зазвичай не 
турбують пацієнта. При порушенні регене-
ративного процесу існує велика ймовірність 
утворення патологічних рубців [2]. Атрофіч-
ні рубці розміщуються нижче рівня оточую-
чої шкіри і відрізняються в’ялістю тканин. 
Типовим прикладом атрофічних рубців є 
стриї (розтяжки). Гіпертрофічні рубці висту-
пають над поверхнею шкіри, обмежені трав-
мованою ділянкою і спонтанно регресують 
протягом двох років, хоча регрес може бути 
неповним. Колір таких рубців, як правило, 
рожевий, їх розміри чітко відповідають роз-
міру ушкоджень. Цей вид рубців добре під-
дається лікуванню, вони не рецидивують і, 
як правило, не створюють фізичного диско-
мфорту.  

Однак найбільш несприятливим нас-
лідком травм шкіри є утворення келоїду (від 
грецького слова keleis – пухлина и eidos – 
вид, подібність). Келоїди – це щільні утво-
рення, що за твердістю нагадують хрящ, сві-
тло-рожевого кольору, блискучі та гладенькі, 
виступають над рівнем оточуючої шкіри. 

Вони нерідко розростаються у вигляді відро-
стків та розгалужень в оточуючі здорові ді-
лянки, причому спостерігається чередування 
стадій швидкого та уповільненого росту [4, 
5, 7]. Морфологічно келоїди істотно відріз-
няються від гіпертрофічних рубців. Якщо в 
нормі заживлення рани відбувається прибли-
зно протягом 1 року і завершується утворен-
ням звичайного зрілого рубця, то келоїди 
розпочинають свій ріст через 0,5-3 місяця 
після утворення рани і продовжують збіль-
шуватись за розміром і через 6 місяців після 
травми. Келоїди часто супроводжуються 
свербінням, болем та пекучістю. Відзнача-
ються не лише здатністю до тривалого росту, 
але й до рецидивів після лікування, внаслі-
док чого розмір рубця може в кілька разів 
перевищувати розмір рани. Нерідко келоїди 
можуть бути прийняті за гіпертрофічні, що 
робить лікування не лише безрезультатним, 
але й небезпечним [8].  

Найчастіше келоїди розвиваються на 
вушних раковинах, грудній клітині, рідше – 
на суглобах, відомі випадки утворення їх на 
обличчі. Сформований келоїд не становить 
загрози здоров’ю, однак може створювати 
багато незручностей як фізичного, так і пси-
хологічного характеру. Водночас нові ушко-
дження келоїду досить небезпечні, оскільки 
такі рани заживають дуже довго та тяжко. В 
келоїдах практично ніколи не утворюються 
виразки, вони нездатні до розсмоктування чи 
зменшення в розмірах без медичного втру-
чання і ніколи не зникають безслідно.  

Келоїди поділяють на молоді та старі. 
Молоді колоїди (строк існування від 3 міс. 
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до 5 років) відзначаються активним ростом, 
мають гладеньку блискучу поверхню і колір 
від червоного до ціанотичного. Старі келої-
ди (строк існування від 5 до 10 років) мають 
зморшкувату поверхню, інколи – з западан-
ням центральної частини, та більш бліде 
забарвлення порівняно до молодих келоїдів.  

Келоїди можуть виникати на місці не-
великого пошкодження і перевищувати пе-
рвинну площину в кілька разів, причому 
будь-якого зв’язку між тяжкістю ушко-
дження тканини і ймовірністю формування 
келоїду не виявлено. Келоїди утворюються 
й внаслідок хірургічних втручань, вакцина-
ції, укусів тварин чи комах, опіків, пірсингу 
та татуювання, шкірних хвороб (так зване 
постакне), а інколи й спонтанно, без види-
мої попередньої травми.  

Численні клінічні та експериментальні 
дані свідчать про багатофакторний характер 
причин утворення келоїдів. До факторів, що 
зумовлюють формування келоїду, належать 
відсутність правильного співставлення країв 
рани, потрапляння інфекції та нагноєння 
рани, сильний натяг шкіри навкруг рани, 
дисбаланс гормональної системи, зниження 
імунітету. Варто відмітити й індивідуальну, 
інколи – сімейну схильність, підвищену зда-
тність до утворення келоїдів у осіб з темною 
шкірою, місцеву схильність певних ділянок 
тіла. Певну роль відіграє також вид травми. 
Несприятливими в цьому відношенні є гли-
бокі термічні опіки, хімічні опіки, довготри-
валий процес загоювання інфікованої рани. 
Вік хворого також відіграє певну роль. Най-
частіше келоїди утворюються у осіб віком 
12-25 років і лише в поодиноких випадках – 
у літніх людей. Певні хронічні захворюван-
ня, такі, як туберкульоз, сифіліс, захворю-
вання щитовидної залози, істотно збільшу-
ють схильність до утворення келоїдів.  

Варто зазначити, що загальновизнаної 
думки про причин утворення келоїдів не 
існує. Припускають участь в цьому процесі 
розладу обміну речовин за участю гіпофізу і 
наднирників, порушення метаболізму віта-
мінів А, С, D, певну роль відводять трофо-
невротичним впливам, вказують на зв’язок з 
розвитком келоїду присутності в рані чужо-
рідних тіл тощо.  

Не існує загальної думки й щодо при-
роди келоїдів. Одні автори визначають ке-

лоїд як різновид проліферації сполучної 
тканини, що виходить з-під сосочкового 
шару рубця і розвивається внаслідок трав-
ми, інші – як різновид рубцевих змін в шкі-
рі, треті ж – як доброякісну пухлину. Вод-
ночас такі властивості келоїдів, як висока 
стабільність, здатність до розростання та 
регенерації, а за певних обставин – й до 
злоякісності, змушують приділити увагу 
такому питанню, як морфологічні особли-
вості келоїдної тканини. 

Метою дослідження було вивчення 
гістоархітектоніки келоїдних утворень вуш-
них раковин. Матеріал для досліджень було 
отримано під час виконання хірургічних 
втручань у 12 пацієнтів. Тканини фіксува-
лись в 10 % нейтральному формаліні, зне-
воднювались в етиловому спирті висхідних 
концентрацій, готувались парафінові зрізи, 
які фарбувались гематоксиліном та еозином 
(за ван Гізоном та Конго червоним) [6, 9]. 
Гістологічні препарати досліджувались за 
допомогою світлового та поляризаційного 
мікроскопів (Olympus BX-43 та BX-53).  

 
Результати досліджень 
Келоїдні маси вкриті нормально стру-

ктурованим епідермісом, здебільшого вони 
безпосередньо прилягають до його базаль-
ного шару (рис. 1). При наявності в дермі 
придатків (сальні залози, волосяні фоліку-
ли) вони щільно з ними межують. Келоїдні 
маси складаються з комплексів колагенових 
волокон, специфічно зафарбованих пікро-
фуксином за методом ван Гізона в інтенси-
вний червоний колір (рис. 2). В келоїді мо-
жна виділити декілька, принаймні три, чіткі 
морфологічні зони з поступовою їх транс-
формацією. Безпосередньо під базальним 
шаром епідерміса, переважно паралельно 
йому, розташовані тонкі колагенові волокна 
пухкої сполучної тканини з густим вмістом 
фібробластів та значною кількістю крово-
носних судин – капілярів та артеріол з помі-
рною периваскулярною лімфоплазмоцитар-
ною інфільтрацією. Поступово направле-
ність та товщина колагенових волокон змі-
нюється, формуються ділянки хаотично 
розташованих волокон різної товщини, зме-
ншується кількість фіброцитів та кровонос-
них судин (рис. 3). Основна, зріла маса ке-
лоїду складається із гомогенізованих волок-
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нистих конгломератів, розмежованих пере-
важно стрічкоподібними фіброцитами, тон-
кими фібрилами, подекуди кровоносними 
судинами капілярного типу (рис. 4). Зустрі-
чаються також овальної форми фіброцити з 
чітко диференційованими ядрами, які мож-
на віднести до життєздатних клітин. Всере-
дині конгломератів візуалізуються лише 
контури некротизованих фіброцитів, що 
включаються в процес склеювання тонких 
колагенових волокон.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Келоїдні маси, вкриті багатошаровим 

плоским епітелієм. Конго червоний, Х 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Поліморфні колагенові волокна ке-
лоїда. Ван Гізон, Х 40. 

 
Сформовані келоїдні маси місцями 

чередуються з ділянками, які можна вважа-
ти зонами росту, оскільки вони характери-
зуються густою сіткою кровоносних судин з 
вираженою ендотеліальною вистілкою. В 
колагенових волокнах різного калібру чітко 
диференціюються фіброцити (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зона розмежування келоїду з поступо-
вим формуванням келоїдних мас. Гематоксилін-
еозин, Х100. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Гомогенізовані потовщені колагенові 
волокна. Ван Гізон, Х 200.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Зона росту келоїду із чисельними кро-
воносними судинами. Ван Гізон, Х 100. 
 

Враховуючи анізотропні (показник 
двозаломлення) властивості колагену [1], 
проведено дослідження гістоархітектоніки 
келоїдних утворень з застосуванням поля-
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ризаційної мікроскопії в препаратах, пофар-
бованих Конго червоним. Виявлено помітну 
різницю в світінні колагенових волокон в 
залежності від їх структурованості. Тонкі 
волокна світяться зеленкуватим кольором, 
який, зі збільшенням їх товщини, поступово 
змінюється на жовтий (рис. 6, 7). Клітинні 
структури – фіброцити, фібробласти, ендо-
теліальні клітини, багатошаровий плаский 
епітелій не світяться, тобто їм не властива 
анізотропія (рис. 8, 9). В зрілих келоїдних 
масах спостерігається інтенсивне жовте та 
коричневе світіння (рис. 10). Жовте світіння 
належить, на наш погляд, поздовжньо зріза-
ним колагеновим волокнам, коричневе – 
поперечно зрізаним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Перехідна ділянка із формуванням ке-
лоїдних мас. Конго червоний, Х 200. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Рис. 6 в поляризаційній мікроскопії. 
Неоднорідність світіння колагенових структур. Конго 
червоний, Х 200.  

 
Така оцінка узгоджується з відомими 

даними про світлі та темні ділянки поздовж-
ньо та поперечно зрізаних кісток, що також 

виявляють оптичну анізотропію [1]. Зміна 
кольору світіння від зеленого до жовтого мо-
же бути зумовленою зміною структури білка 
колагену, який, як відомо, формується з трьох 
первинних поліпептидних α-спіралей в пот-
рійну α-спіраль молекули колагену. Гіперп-
родукція колагенових волокон при келоїді 
може бути зумовлена як впливом екзогенних 
(травма), так і ендогенних факторів. Через це 
міра анізотропії може істотно відрізнятись від 
нативних колагенових фібрил. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Зона формування келоїду, вкрита бага-
тошаровим плоским епітелієм. Конго червоний, Х 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Рис. 8 в поляризаційній мікроскопії. 
Відсутність світіння клітин плоского епітелію при 
його наявності в колагенових волокнах. Конго 
червоний, Х 100. 

 

Утворення келоїдів є поступовим ба-
гатостадійним процесом, при якому основ-
ним формоутворюючим компонентом є ко-
лагенові фібрили. Відомо, що колаген на-
лежить до “тривало живучих” білків, час 
напівжиття яких визначається тижнями та 
місяцями. 
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Рис. 10. Жовто-коричневе світіння “зрілих” 
келоїдних структур при поляризаційній мікроскопії. 
Конго червоний, Х 100. 

Протягом свого тривалого існування 
колагенова фібрила може зазнавати найріз-
номанітніших локальних ушкоджень – про-
теолітичних, оксидативних, асоціативних 
тощо [10]. Подібні процеси закономірно 
призводять до змін притаманних колагену 
анізотропних властивостей. Свідченням 
цього є відмічене різноманіття кольорів (від 
зеленого до жовто-коричневого) при поля-
ризаційній мікроскопії. Описані різні мор-
фологічні форми келоїдів [3], на наш пог-
ляд, є стадіями розвитку процесу, що чітко 
відображається в усьому досліджуваному 
операційному матеріалі хворих. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕЙ КЕЛОИДОВ  
УШНЫХ РАКОВИН ПРИ СВЕТОВОЙ И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Белоусова А.А., Веревка С.В. (Киев) 

А н н о т а ц и я  
Состояние проблемы. Образование келоидов относится к неблагоприятным последствиям разно-

образных повреждений тканей, в частности – травмы. Исследование зависимости морфологической струк-
туры келоидов от стадии развития рубца заслуживает внимания, поскольку позволяет приблизиться к 
пониманию причин и механизмов образования келоидов.  

Материалы и методы. Исследовалась морфологическая структура келоидов ушной раковины 12 
пациентов с использованием светооптической и поляризационной микроскопии. Ткани фиксировались в 
10 % нейтральном формалине, обезвоживались возрастающими концентрациями этанола, готовились па-
рафиновые срезы с последующим их окрашиванием гематоксилином и эозином, пикратом фуксина по Ван 
Гизону, Конго красным. Полученные гистопрепараты исследовались с применением светооптической и 
поляризационной микроскопии.  

Результаты. Показано, что выявленные изменения оптической анизотропии келоидов согласуются 
с архитектоникой и стадийностью формирования структуры коллагеновых волокон.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о зависимости гистоархитектоники келоидов от 
стадии их развития.  

Ключевые слова: келоиды, травма, коллагеновые волокна, оптическая анизотропия. 
 
 
 
 
 

COMPARATIVE STUDY OF TISSUES OF AURICLES’ KELOID SCARS  
AT LIGHT AND POLARIZED MICROSCOPY 

Belousova AA, Verevka SV 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

Objective. Formation of keloids behaves to unfavorable consequences of the various damages of tissues, of 
traumas particularly. Study of the dependence of morphological structure of keloids on the phasicness of the scar 
is worth of attention since it allows to approach to understanding of keloids’ formation causes and mechanisms.  

Materials and methods. The morphological structures of auricles’ keloids of 12 patients were considered 
by the use of light and polarization microscopy. Tissues were fixed in 10 % neutral formalin, dewatered by in-
creasing concentrations of ethanol, paraffin cuts were prepared and stained in hematoxylin and eosin, in picrate 
magenta by Van Gieson, and in Congo red. Histopreparations were studied by light and polarized microscopy.  

Results. It is found out that the changes in optical anisotropy of keloids’ formations are in accordance to 
architectonics and stages of collagen structure’s forming.  

Conclusions. Obtained results prove for dependence of keloids’ histoarchitectonics on the stage of their 
development.  

Key words: keloids, trauma, collagen fibrils, optic anisotropy.  
 
 


