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СТАН ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ІЛЕОЦЕКАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ ПРИ ПЕРЕВ'ЯЗЦІ ПРАВОЇ
ТОВСТОКИШКОВОЇ АРТЕРІЇ

Резюме. Стаття присвячена вивченню проліферативної активності клітин слизової оболонки ілеоцекального сегмента в
експерименті після перев'язки правої товстокишкової артерії. Метою було встановити процес адаптації клітин до нових умов
кровопостачання після перев'язки даної артерії при мобілізації ілеоцекального сегмента для подальшої езофагогастропластики. В результаті проведеного дослідження встановлено, що на першу добу експерименту спостерігаються ішемічні зміни
клітин, на 3 добу - тенденція до нормалізації показників клітинного циклу, тобто, до зменшення пошкоджуючого фактору ішемії.
На 7 добу експерименту продовжується дана тенденція та відбувається адаптація ілеоцекального сегмента до ішемічних змін,
що свідчить про те, що дану артерію при проведенні мобілізації ілеоцекального сегменту можна перев'язувати.
Ключові слова: проліферативна активність, проточна ДНК-цитометрія, клубова, сліпа кишка.

Вступ
Не дивлячись на сучасні досягнення у розвитку
хірургії стравоходу, у світі на сьогоднішній день серед
безлічі методик езофагопластик немає єдиного спосо“ ВІСНИК МОР ФОЛОГІЇ”
2015, №1, Т.21

бу виконання езофагопластики, який би задовольняв
усім вимогам, що свідчить про невирішеність даної
проблеми [Аллахвердян и др., 2003; Ксенофонтов, 2007].
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Так, найбільш поширеними серед езофагопластик є
наступні: пластика шлунковою трубкою, реваскуляризованим фрагментом тонкої кишки, фрагментом товстої кишки, власними тканинами стравоходу [Бойко и
др., 2002; Maish, Denschamps, 2005]. Попри наявну велику кількість методів і способів езофагопластик, рівень
післяопераційних ускладнень та післяопераційної летальності, залишається високим - від 1,5 до 32% [Черноусов и др., 2003]. Нами була запропонована і впроваджена в клініку езофагопластика ілеоцекальним сегментом, яка має ряд своїх переваг. У процесі її виконання виникають питання з приводу вибору живлячої
ніжки трансплантанта, а саме: за рахунок якої артерії
буде зберігатися живлення: клубовотовстокишкової
артерії чи середньої товстокишкової. Тобто, при мобілізації ілеоцекального сегмента буде виконуватись перев'язка відповідних живлячих судин, в тому числі і
правої товстокишкової артерії. Дана ситуація навела нас
на думку вивчити зміни проліферативної активності та
стану апоптозу клітин ілеоцекального сегмента при перев'язці правої товстокишкової артерії методом проточної ДНК-цитометрії [Галеева, 2007; Ikeda et al., 1998].
Дана проблема тісно пов'язана з науково-дослідною
роботою кафедри хірургії №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова "Розробка та удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної
та грудної порожнини", № держреєстрації 0113U007692
за спеціальністю 14.01.03 - хірургія.
Метою нашої роботи було дослідити стан проліферативної активності клітин слизової оболонки ілеоцекального сегмента в процесі адаптації клітин до нових
умов кровопостачання після перев'язки правої товстокишкової артерії при мобілізації ілеоцекального сегмента для подальшої езофагогастропластики.

Матеріали та методи
В експерименті на білих щурах перев'язували праву товстокишкову артерію з метою дослідження процесу адаптації ілеоцекального сегмента після мобілізації для подальшої езофагогастропластики. Експерименти проводили у відповідності до загальних принципів експериментів над тваринами, ухваленими І національним конгресом з біоетики (Київ, 2001р.) і узгодженими з положеннями Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург,
1986 р.). Всього було прооперовано 18 лабораторних
тварин. У 1 групі тварин (9 щурів) перев'язували праву
товстокишкову артерію і методом проточної ДНК-цитометрії вивчали стан проліферативної активності клітин
слизової оболонки ілеоцекального сегмента на 1, 3 та
7 добу. Тварин виводили з експерименту шляхом передозування кетаміну. У другій групі (контрольній, 9
щурів) розкривали передню черевну стінку з подаль-
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шим пошаровим ушиванням. Тварин виводили з експерименту на 1, 3, 7 добу шляхом передозування кетаміну і також забирали матеріал для вивчення стану проліферативної активності клітин слизової оболонки ділянок клубової та сліпої кишки. Потім визначалди вміст
ДНК в ядрах клітин слизової оболонки тонкої та сліпої
кишки щурів методом проточної ДНК-цитометрії.
Суспензії ядер з клітин слизової оболонки тонкої та
сліпої кишок щурів отримували за допомогою спеціального набору для дослідження ядерної ДНК CyStain
DNA Step 2 фірми Partec, Німеччина, відповідно до протоколу-інструкції виробника. Даний набір дозволяє виконувати екстракцію ядер та маркувати ядерну ДНК діамідинофеніліндолом (DAPI). У процесі виготовлення
нуклеарних суспензій використовували спеціальні одноразові фільтри CellTrics 50 мкм (Partec, Німеччина).
Проточний аналіз проводили на багатофункціональному науково-дослідному проточному цитометрі "Partec
PAS" фірми "Partec" (Німеччина) в НДЦ ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Для збудження флуоресценції DAPI застосовували УФ-випромінювання. З кожного зразка нуклеарної суспензії аналізу підлягало 20 тис. подій. Циклічний
аналіз клітин виконували засобами програмного забезпечення FloMax (Partec, Німеччина) у повній цифровій
видповідності згідно математичної моделі, де визначали: G0G1 - відсоткове співвідношення клітин фази G0G1
до всіх клітин клітинного циклу (вміст ДНК = 2c); S відсоткове співвідношення фази синтезу ДНК до всіх
клітин клітинного циклу (вміст ДНК > 2c та < 4c.); G2 +
M - відсоткове співвідношення фази G2 + M до всіх
клітин клітинного циклу (ДНК = 4c); IP - індекс проліферації, який визначається за сумою показників S + G2 +
M. Визначення фрагментації ДНК (апоптоз) виконано
шляхом виділення SUB-G0G1 ділянки на ДНК-гістограмах - RN2 перед піком G0G1, яка вказує на ядра клітин
з вмістом ДНК < 2c.

Результати. Обговорення
При дослідженні ДНК-ядер клітин слизової оболонки клубової кишки контрольної групи тварин (виведених
на 1 добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 9,25±1,24%. Інтервал G0G1 складав
85,36±1,27%, S фаза - 1,56±0,15%, G2+М - 13,08±1,41%.
Індекс проліферації становив в середньому 14,64±1,27%
(рис. 1).
Дослідженням ДНК ядер клітин слизової оболонки
сліпої кишки контрольної групи тварин (виведених на 1
добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих
в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 2,04±0,20%. Інтервал G0G1 складав 85,41±0,93%,
S фаза - 3,20±1,34%, G2+М - 11,39±1,31%. Індекс
проліферації становив в середньому 14,59±0,93% (рис.
2).
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової оболонки клубової кишки тварин з перев'язкою правої товсто“ ВІСНИК МОР ФОЛОГІЇ”
2015, №1, Т.21
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кишкової артерії на 1 добу встановлено, що кількість
клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUBG0G1), в середньому складала 8,57±2,76%. Інтервал
G0G1 складав 86,21±2,17%, S фаза - 1,46±0,26%,
G2+М - 12,33±2,27%. Індекс проліферації становив в
середньому 13,79±2,17% (рис. 3). При порівнянні з контрольною групою тварин за критерієм Мана-Уітні на 1
добу не відмічається достовірної зміни даних показників (p>0,05).
Дослідження ДНК ядер клітин слигрупою тварин на
1 добу відмічається достовірне збільшення кількості
клітин, перебуваючих в стані апоптозу (p<0,05) та достовірне зменшення кількості клітин у G0G1 інтервалі,
а також збільшення клітин, що знаходяться у S і G2+М
фазі, й достовірно (p<0,01) зростає індекс проліферації.
Тобто, на 1 добу експерименту при перев'язці правої товстокишкової артерії спостерігається зростання
кількості клітин, що знаходяться в стані апоптозу та
збільшується проліферативна активність порівняно з
контролем 1 доби, що свідчить про наявність ішемічних пошкоджень у даної групи тварин на першу добу
експерименту.
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової оболонки клубової кишки контрольної групи тварин (виведених
на 3 добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 12,25±2,45%. Інтервал G0G1 складав
81,77±0,93%, S фаза 6,24±1,0%, G2+М 11,99±0,69%. Індекс проліферації становив в середньому 18,24±0,93% (рис. 5).
Дослідженням ДНК ядер клітин слизової оболонки
сліпої кишки контрольної групи тварин (виведених на 3
добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих
в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому
складала 4,0±1,29%. Інтервал G0G1 складав
81,98±0,74%, S фаза - 7,0±0,97%, G2+М 11,01±0,79%. Індекс проліферації становив в середньому 18,02±0,74% (рис. 6).
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової клубової
кишки тварин з перев'язкою правої товстокишкової артерії на 3 добу встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 11,11±2,59%. Інтервал G0G1 скласкладав 81,77±0,93%, S фаза - 6,24±1,0%, G2+М 11,99±0,69%. Індекс проліферації становив в середньому 18,24±0,93% (рис. 5).
Дослідженням ДНК ядер клітин слизової оболонки
сліпої кишки контрольної групи тварин (виведених на
3 добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 4,0±1,29%. Інтервал G0G1 складав
81,98±0,74%, S фаза - 7,0±0,97%, G2+М 11,01±0,79%. Індекс проліферації становив в середньому 18,02±0,74% (рис. 6).
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової клубо“ ВІСНИК МОР ФОЛОГІЇ”
2015, №1, Т.21

Рис. 1. Графічне відображення апоптозу та фаз клітинного
циклу ядерної ДНК клітин слизової оболонки клубової кишки тварини з контрольної групи, 1 доба експерименту.

Рис. 2. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої
кишки тварини контрольної групи, 1 доба експерименту.

Рис. 3. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки клубової
кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії
на 1 добу експерименту.
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Рис. 4. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої
кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії
на 1 добу.

Рис. 5. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки клубової
кишки тварини контрольної групи, 3 доба експерименту.

Рис. 6. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої
кишки тварини контрольної групи, 3 доба експерименту.
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вої кишки тварин з перев'язкою правої товстокишкової
артерії на 3 добу встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 11,11±2,59%. Інтервал G0G1 складав 82,25±1,63%, S фаза - 4,15±0,50%, G2+М 13,60±1,74%. Індекс проліферації становив у середньому 17,75±1,63% (рис. 7).
При порівнянні з контрольною групою тварин вже на
3 добу відмічається зниження кількості клітин, перебуваючих в стані апоптозу, а також збільшення клітин, що
знаходяться у G0G1 і G2+М фазі, зниження S фази
(p<0,05), індекс проліферації також знижується. Дослідження ДНК ядер клітин слизової оболонки сліпої кишки
тварин з перев'язкою правої товстокишкової артерії на
3 добу показало, що кількість клітин, перебуваючих в
стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 1,36±0,34%. Інтервал G0G1 складав 84,26±1,62%,
S фаза - 5,08±0,68%, G2+М - 10,66±1,13%. Індекс проліферації становив в середньому 15,74±1,62% (рис. 8).
При порівнянні з контрольною групою тварин у сліпій
кишці на 3 добу після перев'язки правої товстокишкової артерії також відмічається достовірне зменшення
кількості клітин, перебуваючих в стані апоптозу (p<0,05),
також збільшення клітин, що знаходяться у G0G1 фазі,
зменшення клітин у S фазі і G2+М фазах, також знижується індекс проліферації.
Тобто, на третю добу експерименту при перев'язці
правої товстокишкової артерії, навпаки, відмічається
зменшення кількості клітин, що знаходяться в стані апоптозу та зменшується проліферативна активність, порівняно до першої доби експерименту та контролю третьої
доби, що свідчить про зменшення пошкоджуючого фактору ішемії у тварин даної групи.
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової оболонки
клубової кишки контрольної групи тварин (виведених
на 7 добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому
складала 5,64±3,76%. Ін терв ал G0G1 складав
85,80±2,76%, S фаза - 5,65±1,07%, G2+М - 8,55±2,10%.
Індекс проліферації становив в середньому 14,20±2,77%
(рис. 9).
Дослідженням ДНК ядер клітин слизової оболонки
сліпої кишки контрольної групи тварин (виведених на 7
добу) встановлено, що кількість клітин, перебуваючих в
стані апоптозу (ділянка SUB-G0G1), в середньому складала 4,02±0,78%. Інтервал G0G1 складав 86,58±1,03%,
S фаза - 4,71±0,23%, G2+М - 8,71±1,14%. Індекс проліферації становив в середньому 13,42±1,03% (рис. 10).
При дослідженні ДНК ядер клітин слизової оболонки
клубової кишки тварин з перев'язкою правої товстокишкової артерії на 7 добу експерименту встановлено, що
кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка
SUB-G0G1), в середньому складала 3,44±1,76%. Інтервал G0G1 складав 90,11±1,76%, S фаза - 3,22±0,72%,
G2+М - 6,67±1,44%. Індекс проліферації становив в середньому 9,89±1,76% (рис. 11). Тобто, при порівнянні з
“ ВІСНИК МОР ФОЛОГІЇ”
2015, №1, Т.21

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис. 7. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки клубової
кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії
на 3 добу.

Рис. 8. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії на 3
добу експерименту.

Рис. 9. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки клубової
кишки тварини контрольної групи, 7 доба експерименту.

Рис. 10. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої
кишки тварини контрольної групи, 7 доба експерименту.

Рис. 11. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки клубової кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії на 7 добу.

Рис. 12. ДНК-цитограма клітин слизової оболонки сліпої
кишки тварини з перев'язкою правої товстокишкової артерії
на 7 добу.
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контрольною групою тварин на 7 добу відмічається зниження кількості клітин, перебуваючих в стані апоптозу, збільшення кількості клітин, що знаходяться у G0G1
фазі, достовірне зменшення кількості клітин, що знаходяться у S фазі (p<0,05), а також знижується індекс
проліферації.
Дослідження ДНК ядер клітин слизової оболонки
сліпої кишки тварин з перев'язкою правої товстокишкової артерії на 7 добу експерименту показало, що
кількість клітин, перебуваючих в стані апоптозу (ділянка
SUB-G0G1), в середньому складала 2,82±0,45%. Інтервал G0G1 складав 89,74±1,21%, S фаза - 2,98±0,48%,
G2+М - 7,28±1,0%. Індекс проліферації становив в
середньому 10,26±1,21% (рис. 12). При порівнянні з
контрольною групою на 7 добу у слизовій сліпої кишки також відмічається зниження кількості клітин, перебув аючи х в стан і апоптозу, а також достовір не
збільшення клітин, що знаходяться у G0G1 фазі, достовірне зменшення S фази, й достовірно знижується
індекс проліферації (p<0,05).
Тобто, на 7 добу експерименту при перев'язці правої товстокишкової артерії, порівняно з контролем 7
доби, продовжується тенденція до зменшення кількості
клітин, що знаходяться в стані апоптозу та зменшується проліферативна активність клітин у клубовій і у
сліпій кишці ілеоцекального сегменту. Це може свідчити про те, що на 7 добу експерименту при перев'язці
правої товстокишкової артерії відбувається адаптація
ілеоцекального сегмента до ішемічних змін.

Висновк и та п ерсп ек т иви п одальш их
розроб ок
1. Таким чином, на першу добу експерименту спостерігається зростання кількості клітин, що знаходяться в стані апоптозу та збільшується проліферативна
активність порівняно з контролем першої доби, що
вказує на наявність ішемічних пошкоджень на першу
добу експерименту.
2. На третю добу експерименту, навпаки, порівняно до контролю третьої доби, відмічається зменшення
кількості клітин, що знаходяться в стані апоптозу та
зменшується проліферативна активність, що свідчить
про зменшення пошкоджуючого фактору ішемії у тварин даної групи.
3. На сьому добу експерименту продовжується тенденція до зменшення кількості клітин, що знаходяться
в стані апоптозу та зменшується проліферативна активність клітин ілеоцекального сегменту. Тобто, крім
третьої, і на сьому добу експерименту відбувається
адаптація ілеоцекального сегмента до ішемічних змін
та відмічається тенденція до нормалізації даних показників. Це вказує на те, що дану артерію при проведенні мобілізації ілеоцекального сегменту можна перев'язувати.
У подальшому необхідно дослідити зміни проліферативної активності клітин слизової оболонки ілеоцекального сегмента після перев'язки клубовотовстокишкової артерії в експерименті.
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Шапринский Е . В.
СОСТОЯ Н ИЕ П РОЛИ ФЕ РА ТИВН ОЙ А КТИВ Н ОСТ И КЛ Е ТОК СЛИ ЗИСТ ОЙ ОБОЛОЧКИ ИЛЕ ОЦ Е КА ЛЬН ОГО
СЕ ГМЕ Н ТА П РИ П Е РЕ В Я ЗКЕ П РА ВОЙ ТОЛСТОКИ ШЕ ЧН ОЙ А РТЕ Р ИИ
Резюме. Статья посвящена изучению пролиферативной активности клеток слизистой оболочки илеоцекального сегмента в эксперименте после перевязки правой толстокишечной артерии. Целью было установить процесс адаптации клеток к
новым условиям кровоснабжения после перевязки данной артерии при мобилизации илеоцекального сегмента для дальнейшей эзофагогастропластики. В результате проведенного исследования установлено, что на первые сутки эксперимента наблюдаются ишемические изменения клеток, на третьи сутки - тенденция к нормализации показателей клеточного
цикла, то есть, к уменьшению повреждающего фактора ишемии. На седьмые сутки эксперимента продолжается данная
тенденция и происходит адаптация илеоцекального сегмента к ишемическим изменений, что свидетельствует о том, что
данную артерию при мобилизации илеоцекального сегмента можно перевязывать.
Ключевые слова: пролиферативная активность, проточная ДНК-цитометрия, подвздошная, слепая кишка.
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Shaprinskyy E . V.
STA TE OF CEL L PR OLIFE RA TIV E ACTIV ITY OF TH E IL E OCAE CA L SEGME NT MUCOUS AFTE R L IGATION OF RIGH T
COL IC A R TE R Y
Summary. The article is devoted to studying of proliferative activity of the cells of the ileocaecal segment mucous in the experiment
after ligation of right colic artery. The aim was to establish a process of cells adaptation to new conditions of blood supply after ligation this
artery in the course of mobilization of ileocaecal segment with its next using at the subsequent esophageal replacement. As a result of
the conducted research it is established that on the first day of the experiment there are ischemic changes in the cells, on the third day
of the experiment there is a tendency to normalization of indicators of a cellular cycle, that is, to reduction of the damaging ischemia factor
is observed. For the seventh days of experiment this tendency proceeds and there is an adaptation of ileocaecal segment to ischemic
changes indicating that right colic artery at a case of esophageal replacement by ileocecal segment can be tied up.
Key words: proliferative activity, flow DNA cytometry, ileum, caecum.
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