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IнФlльтрАту чЕрЕвноТ порожнини
;

Одеський державний медичний унiверситет ,

ýля пtоделювання запального процесу в черевнiй по-

рожнинi багато aBTopiB [1-5] в
експериментi на тваринах використовують перев'язю/ червопсдiбного вiдростка з брижею, перфорацiю товстоТ кlлш-

ки, подразнення очеревини
tiодокл, введення у черевну
поро)+{нt4н}, серiйних шт&1,4iв
lr{iкросрганiзrиiв, калових суtлiшей та iH.
Незважаючи на велику кiльKicTb публiкацiй з rиоделюван-

ня запального процесу в черевнiй порожt+t,lнi, t,{и не з}стрiли в лiтераryрi опису rйетодики вiдтворення iнфiльтраry
череаноi' порон\нинL4.
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ахо в1';эч1,1 В И Ц"{е ts i4 кЛ адеi,,iоставt.ллl,,: ссбi з& li4€T!:

р'

стасрення эапальноiо iнс;;льтрат:,/,;epaBrlg'i перOь.нi4н}-{,s
еiaСП9Р t4l"{еriТаЛ ЬН i4X Т;аР:,; i,.

Ft{ат*рiали та h{етФдlii

ýсслiдженi"lя
Об'ектом дослiдiкеннfi стаJri4 Lцури лiнi'i BicTap r\4асоiý
200-250 г обоN статей (42 тьарини). 3неболювання прсводl4л14 BHyTpiшньочеревинl-il,ili4

уЁеденням калiпсслу дозою

5 lигlкг. У правiй здухвиннiй дiлянцi прсводi4лl4 розрiз шкiри

да2-2,5

сtй, ld'язl4 тупо розсо-

вувал!1, розтиналt,1 черевну
порOжнину. У 13 TEapl{H (1-ша
група) десерозувалt4 передлежачу тOнку i товсту ttишку tI
уводили 1 tиг тальк1 в iлеоцекальl{у дiлянку.

У 2-й групiтварt4н (15 щурiв)
перфорувалt,l голкою cTiHKy
передлежачоТ кишки та пiдво-

до зонr.л перФорацiТ 1 r,tг
подрiбнених власнi,lх фекалiti
тварин1,1. У З-tI групi (iа iiaypiB)
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перфорували голкою cTiHKy

передлежачоI кишки та пiдводили до зони перфорацiТ 1 мг
подрiбнених фекалiй. З допоt{огою затискача здiйснювалtл
тупу травму передлежачого
сальн14ка та фiксували його
KeTryTofu,l у правiй здухвиннiй
дiлянцi. В ycix випадках рана
ушивалась наглухо, оброблялесь

розчиноf"il

хJlорогексиди-

ну та кtед}lчни,it клleeм. Пiсля
операцiТ за тваринами встанOвлювалося спостереження,
Процес утворення iнтраабдоrоtiнального iнфiльтраry вивчали за клiнiчними показникаit{i4, з ýспо|\{огою ультразвуксýого, li4экроскоi,iiчного, гiстологiчного дослiдження. Шурiв, яtli
эагliн,,,л;,, ьiд перttтонiту, ti1o
-о: Е Ll:-t,i/Еся, також дослiд*ryiз.п!l', э Еi{я:ленi у H;tx з;иiни
1 l;,}:yо ;\,gалl{сь прl4 аналiэi реitl:,i5;,зliв. llii,piB з iнфiльтра] al,,1, i,цо утЕ,орi.lвся, sиводили
iэ д:iслiву шляхOti{ декапiтацii'
для Ёllвчення зlиiн у черевнiй
порохнинi.

Результати дослiдження
та'iх абговорення
Протягоrи 1-Т доби пiсля
операцiТ поведiнка тварин а
1,cix групах не згиiнювалась:
tцури aKT[JBHo пересувалtlсь

,

живота, гнiйне видiлення з черевноТ порожнини. Решта щуpiB були активними, режим

харчування не змiнювався

протягом усього перiоду спостерlгання.
У трьох тварин 3-Т групи на
5-ту добу утворився iнфiльтрат у правiй здухвиннiй дiлянцi: пальпувалось об'омне
утворення, еластичноТ консистенцiТ, малсрухливе; проявiв
кишковоТ непрохiдностi не
було. В цiй же групi на 6-ту
добу утворився iнфiльтрат lJ.le
у 4 тварин, на 7-му добу - у
3. У 7 тварин 2-Т групи на 6*
7-му добу зафiксован0 утворення iнфiльтрату.

У 1-й групi на 5-ту доýч
Формування iнфiльтрату виявлsно у 2 щурiв, на ý-ту доSi,
на 7-му добil .-*
-ще уу одного,
двох тварин. Утв,эреrtнх
iнфiльтрату у тварин пiдтвэоджено ультразву},:оБи},4 дсслi-
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дженняпл (pl,tc. 1).

У решти

L

дослiд;ку-ваних

u.lурiв iнфiльтрат не утворився, перитонiry не було (таблиця).
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по клiтцi, режим годування эа-

лl4шався без змiн, На 2-гу

добу загitнуло 2 u{ури з

1-Т

гру-

пита2щури-з2:t.Шеу4

тварин з цих груп эгиiнилася
поведiнка: тварини ставали
lйлявими, поsiльно пересувались, вiдгиовлялись вiд t,xi.
На 3-тю та S-ry добу загин_чло 2 щури з 1-Т групи та 2
tдури з 2-Т, В ycix загибл1,1х тваp,otH вiдзttаче,r{о р!зr<е здуття;
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Puc. 1. Фрагмент УЗfi черевноТ
порOжнини щура на 7-му добу
пiсля моделювання: виявляеться
угворення 2Зх1

1

мм зниженоТ ехо-

iцiл bHocTi, неоднорiдноТ структур и
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Рuс. 2.Лаш*фоriстiоцитарний iнфiльтрат
у стiнцi кичlлiмсiюИноi тканиriи
9,лIтlУ:зiя
i"ТйЦ
- кишки, за_
оарвлення гематоксилiн-еозином.

"

Маlроскопiчне дослiдження

3,.

, .Гiстологiчнi дослiдження
iнфiльтрату виявили помiрнi
дистрофiчнi зtиiни у серознiй
оболонцi кишки з клiтинною
ексудацiею, що збiльшувалась з плином часу. На 7-rиу
добу клiтинний склад змiнився: значну частку становили
нейтрофiльнi лейкоцитиr (рио.

при розтинi черевноТ порожнини у загиблих
цурiв виявило,

що оlльша частина петель к}1ч:_чнику зверху була покрита
фlоринозно-гнiйною плiвкою,
петлi кишечниlry частково були склеенi мiж собою, очерЬвина.набрякi]а, тьмяна, чеу
ревнiй. лорожнинi
*anaryr- у деяких
ний гнiйний ексудат;
тварин виявленi мiжкишковi
абсцеси.
У виведених iз дослiду тва-

Il-ru

.pynu

|2-га група

3-тя група

Вього

iiИ, Вl,tявЛялися i gлgц9lllti
фрагмоr lтоваi-iого ьl'я3о3ого
цару, яклlй зti,:iнював свiй r:o,
лiр, та i-]уч,lозе роэтаiJузання.
пз9{сло судi|н у r,"liжклlщкоеоbjy простсрi тако;< визначались.лiмропстiоцитарна iнфiльтрацlя та с7аз у судинах брlliкi

1рис. 3).

_

Таки,v чrJноьt, ,1
результатi

проведеного

пiiоделювання

оуло вiдтвореi{о

запальнлtйl
tнфlльтрат черевноt' порожн1,1ни (у 2] ччпiв iз 42). Порiвняльний аналiз отриlчlаних
даних в1,1я8rlв, tцо краiлу вiдтво-
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травмованого саJIьника,
Вважасмо. що розроблзна
l1,1етод},lка i';lоделювання може
бути влlкористана як базова
дJlя пOдальшого
вивчення
лlirytsальн1.1х впливiз на
iнфiльтрат ч€ре8ноТ порожн},нr.,.

У дiлянках, що передлежа-

lнфiльтрат
7

дiлянцi, пiдведення'до зон!,t
перфорацiТ фекалiй тварини
та фiксацiю пр1,1лягаючого

ли дистрофii серозноТ оболон-

Таблuuя
Р*зультатн моделюван ня iнфiльтрату
черевноТ поро}книtlи

Група тварин

рюванiсть ма0 модель, застосована в 3-й групi. Вона вкп}очаЁ лапаротомiю, перфорацiю
стlнки кишки в iлеоцекальнiй

Zl.

р}r[, ,.о}rJJоi rрупtl *rэ 8-му
добУ
прлt ревiзГi черевноi пороr*r,*пп,

вriз,.iача5ся iнфiльтрат, представлениt] спаянимrJ л.аiж собою петляFлrl кишечни|(у, сальником, парiетальною очЁревиt-io;o. Yci тканини потовщекi,
помiрно набряклi, iнфiльiJоýaнl, гною немае. Спаr,]ки йiж
пе-iлями кишечнику нiжнi, пухt:i. л,tiсtlями представлен'
фiОриноfu!, легко роз'едliуються.
бипlт у черевнiй порожнинi
у
rtезначнiй кiлькостi.
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Стаз у судинах брижi кишки, tцо вхо- !u",
iнфiл ьтрат. 3iОарвленн, ;;";;;;;;лi
у
ilr"
н-еозиНом. х 80

в

4

14

12

42

лiтЕрАтурА
1.
л
"ýавыdов
Волков
Д. 8.

lO. А., Козлав А, Г..
:']ечениэ общего гнойрого перrtтонлта /t Хэlр,r,ргия.
1ЭЭ.]

*

i0,

- С. 49-5З
2.Тспузов

},;s

-

'

,

8, С. Псслеолерациоя-

ная спаечная непроход}tмость
киц8чника у детей: Автореф.
...
дис.
д-ра мед. Hai.K.
одесса, 1969.

-

,,

-

З. ý//ls Н. lпtегпаl оvэr heali,1g

Ivл'jlР, Surg.
ýU*l-JUb.

-

1980.

-

N

з_

/j

р,

4. Robblns G. et al, Dереrеtо-

пеаIisаtiоп, clinical апО expeiimeniil
оЬggг.ча]iоп l/ Апп of Sчrgеу.
1979,
Vоl. 130,
N 34.
р. +Ъс<оý.

-

-

5...У"р9 К,
,_л
lntestinal

et al.

-

Time limits for
ischemia
ап experiment study
"no
in "ong.iiioi,
ratj / А;;

Рлlаst.

(3).

-

Sчrg.
1994.'- маr.
р. 31о-314.

-

-

пr

зZ

l00l
13

