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На 7-му добу експерименту откова поверхня залишалася покритою струпом з тдритими 
краями. Пстолопчно зберйалася значна шфшьтращя пол1морфно-ядерними лейкоцитами з 
невеликою домшкою л1мфоцит1в, макрофагальних елементсв та ф1бробласт1в, кшьюсть яких 
пом1тно збшьшилась пор1вняно з попередшм термшом спостереження. Цитограми цього термшу 
дослщження в1др1знялися значним зниженням пор1вно з попередшм термшом кшькосп 
лейкоцитсв та частки нейтрофшьних гранулоциив до 63,09 ± 0,49 %. Збшьшення вшсотку 
ф1бробласт1в в цитограмах свщчить про актив1зац1ю процешв формування грануляцшно! тканини 
та посилення процешв регенерацй, що шдтверджуеться також i появою ендотелюцилв. Це 
дозволяе визначити тип цитограми цього термшу дослщження як перехщний вiд запального до 
запально-регенеративного типу. Бiоптат шкiри з х^озановим покриттям пiсля 7 дiб спостереження 
характеризувався значно меншим набряком ешдермюу, дерми та пiдшкiрноi кл^ковини. Розвиток 
грануляцiйноi тканини у дшянках пошкодження набувае бiльшого розвитку порiвняно з 
контрольною серiею. Змiни цитолопчно! картини та збiльшення рiвня макрофапв визначае бiльш 
швидкий перехiд до регенераторно-запального типу цитограм. 

На 14-ту добу експерименту спостерйалася часткова епiтелiзацiя раново! поверхнi. В 
центральних дшянках рани зберйався сформований струп. Бюптати шкiри цього термiну 
спостереження характеризувалися зменшенням набряку та згасанням запально! реакцii. 
Спостерiгався розвиток сполучно! тканини як у дерм^ так i в пiдшкiрнiй жировiй клiтковинi. На 14 
добу дослщження змiни в кл^инному складi характеризуються переважанням макрофапв, 
полiбластiв та фiбробластiв. Через 14 дiб пiсля опiку шкiри в експериментальнш серii 
спостерiгалися ознаки епiтелiзацii ранового дефекту, вiдбулась повна десквамащя струпу. Набряк 
практично був вщсутнш Збiльшення кiлькостi епiтелiоцитiв та достовiрне зростання частки 
ендотелiоцитiв на 32,1 % (р < 0,05), свщчить про перехiд процесу загоення в фазу епшзацй та 
реорганiзацii рубця. 

Дослщження бiоптатiв 21 доби виявило вщсутшсть ознак набряку. Серед кл^инного 
компоненту переважали клiтини гiстiоцитарного ряду, збшьшилась кiлькiсть сполучно! тканини та 
ii грубоволокнистого компоненту. Виявлялися ознаки реоргашзацй новоутворено! тканини та 
формування рубця, при цьому спостерйаеться порушення структури за рахунок рубцевих змш. На 
21 день спостерiгалася повна епiтелiзацiя раневого дефекту i в експериментальнш серй, 
визначалися зачатки сальних залоз та волосяних фолiкулiв. Кшьюсть сполучно! тканини в бiоптатi 
шюри була значною, проте грубоволокнистий компонент менш виражений порiвняно з 
контрольною серiею. Деформацiя i порушення структури за рахунок рубцевих змш шюри були 
незначш, формування сполучно! тканини вщбувалось рiвномiрно по всьому регенерату. 
Цитолопчна картина препаратiв експериментально! серй характеризуеться зниженням виразносп 
моноцитарно-макрофагально! реакцй та значним зростанням частки фiбробластiв та 
ендотелiоцитiв. 

Висновки. Таким чином, анатз гiстологiчних препаратiв та дослщження цитологiчних 
препаратiв з поверхнi ошкового дефекту показали, що застосування х^озанових плiвок сприяе 
бiльш швидкому очищенню ран вiд гнiйно-некротичних мас та вщторгненню струпу, зменшуе 
iнтенсивнiсть запально! реакцii та розладiв кровообiгу, стимулюе ранне утворення грануляцiй, 
пришвидшуе епiтелiзацiю ранових дефектiв. Стимулюючий вплив х^озану на макрофагальну 
реакцiю, активацiя функцш фiбробластiв та оптимiзацiя процесiв анпо- i фiбрилогенезу сприяе 
швидшому дозрiванню грануляцiйноi тканини та ii фiбрознiй трансформацii, що в результатi 
сприяе прискоренню репаративних процесiв з повноцшним вiдновленням епiдермiсу, 
волокнистого компоненту дерми i появи дериватiв шкiри. 

МОДУЛЯЦ1Я ЛЕЦИТ1НАЗНО1 АКТИВНОСТ1 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 209 Р (АТСС 6538-Р) 

Коротких О. О., Кал1тченко С. В., Рижкова Т. А. 
1нститут микробиологи та 1мунологп iM. 1.1. Мечникова 

Нацгональног академИмедичних наук Украгни 

Пошук альтернативних засобiв лшування гншно-запальних процешв стафшококово! етiологii, 
якi були б позбавлеш побiчних реакцiй та здатш впливати на колонiзацiю патогешв, вiдносять до 
першочергових завдань медично! мiкробiологii. На цей час вивчаеться можливють застосування 
лактобактерiй та продукпв !х життедiяльностi. 
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Метою роботи стало вивчення можливост модуляцii одного з фермент1в патогенностi 
золотистих стафшокоюв метаболiтами лактобактерiй. 

У дослiдження було взято референс-штам S. aureus 209 Р (АТСС 6538-Р) та штам Lactobacillus 
plantarum, вилучений з кишечнику бджш. Наявнiсть ферменту лецитовiтелази визначали на машт-
сольовому середовищi. 

Встановлено, що при додаваннi в середовище метаболiтiв L. plantarum вiд 15 % до 45 % iзолятiв 
референс-штаму втрачали лецитiназну активнiсть. 

Таким чином, визначено, що метаболии лактобактерш in vitro пригнiчують утворення одного з 
ферменпв агресii у референс-штаму золотистого стафшококу. 

СТРУКТУРНА ОРГАН1ЗАЦ1Я СЕКРЕТОРНИХ В1ДД1Л1В ТА ВИВ1ДНИХ ПРОТОК1В 
ПРИВУШНО1 СЛИННО1 ЗАЛОЗИ ЩУРА 

Кошарна С. О. 
Науковий кер1вник - Устянський О. О. 

Сумський державний ушверситет, кафедра анатомп людини 

Слина е головним детермшантом гомеостазу порожнини рота i служить легко доступним 
дiагностичним шструментом стану системного здоровя. Слинш залози першими iз органiв 
травно! системи реагують на загальне зневоднення органiзму. Тому для вивчення характеру 
структурних змш слинних залоз при рiзних типах дегiдратацii необхiдно мати вихщш данi про 
структурну оргашзащю секреторних компонентiв привушно1' СЛИННО! залози у шддослщних 
тварин. З щею метою нами проведено гiстологiчне дослщження привушних слинних залоз в 
статевозрших щурiв-самцiв масою 120-140 грам, яю утримувались у звичайних умовах вiварiю. 
Окремi органи ущiльнювали шляхом проведення через парафiн. Гiстологiчнi зрiзи фарбували 
гематоксилiн-еозином. 

Привушна слинна залоза у щурiв мае часткову будову. Ii часточки формуються iз щiльно 
прилягаючих один до одного кiнцевих вщдшв (ацинусiв та системи внутрiшньочасточкових 
вивщних протокiв: вставних та посмугованих). Кiнцевi секреторнi вiддiли утворенi клiтинами 
залозового епiтелiю - сероцитами, котрi розташовуються на базальнiй мембранi. Остання 
побудована з густо1' сiтки ретикулярних волокон. 

Кiнцевi секреторнi вiддiли дистально переходять у вузенью вставнi вiддiли, стшка яких 
побудована з базально1' мембрани i кубiчного епiтелiю. Наступна ланка внутршньочасточкових 
вивiдних протокiв представлена цилiндричним епiтелiем. В свош базальнiй частит вони мають 
характерну посмугованiсть, тому отримали назву посмугованих протоюв. Наявшсть у цих 
дiлянках протоково1' системи залози велико1' кiлькостi венулярних судин дало основу вважати !Х як 
структури, котрi впливають на концентращю первинно1' слини. 

Мiж клiтинами та базальною мембраною кiнцевих секреторних вщдшв, вставних та 
посмугованих протокiв мютяться мiоепiтелiальнi клiтини, котрi по свош сутi е скоротливими 
елементами. 1х скорочення сприяе вивiльненню секрету i пiдтримуе тонус залози. 
Внутрiшньочасточковi протоки продовжуються в мiжчасточковi, котрi локатзуються в прошарках 
сполучно1' тканини мiж часточками залози. Зливаючись мiж собою, вони формують внутршньо- та 
мiжчастковi протоки, котрi пiдсумковому результатi створюють головну вивщну протоку. В стшщ 
мiжчасточкових протокiв з являеться дворядний призматичний епiтелiй, котрий по мiрi 
потовщення протоки переходить в багатошаровий. На протязi загально1' протоки залози ештелш 
багатошаровий кубiчний, а в дшянщ гирла - багатошаровий плоский. Вивчаються морфометричш 
показники структурних компонентiв залози. Отримаш нами данi ляжуть в основу вивчення 
структурних змш залози при загальному зневодненш органiзму. 
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