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ДІАГНОСТИКА СТУПЕНІВ ВАЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ
ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПЕРИТОНІТІ
ЗА ФАЗОВИМИ МАПАМИ МІКРОСКОПІЧНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ ТОНКОЇ КИШКИ
Резюме. Мета — визначити ефективність діагностики ступенів важкості синдрому ентеральної недостатності при перитоніті шляхом фазового картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тонкої кишки лабораторних щурів.
Матеріал і методи. Відібрані 78 білих нелінійних щурів обох
статей, масою від 180 до 220 г, яким моделювали експериментальний перитоніт легкого, середнього та важкого ступеня за
стандартною методикою. В якості об’єктів дослідження використовувалися зразки оптично-тонких гістологічних зрізів
тонкої кишки щурів з різною важкістю перебігу перитоніту.
Результати. У результаті проведених досліджень розроблена
структурно-логічна схема дослідження ефективності диференціальної діагностики важкості перебігу перитоніту шляхом статистичного аналізу структури розподілів фаз мікроскопічних
зображень біологічних препаратів щурів, що сприяло визначенню взаємозв’язків між розподілами статистичних параметрів
1-го – 4-го порядків, які характеризують фазові мапи залежно
від ступеня важкості перебігу перитоніту.
Висновок. Виявлені зміни статистичної структури фазових
мап повністю корелює з даними фазометрії поляризаційних
проявів властивостей полікристалічної складової гістологічних
зрізів як у випадку фазометрії полікристалічних плівок крові,
так і стінки тонкої кишки.
Ключові слова: перитоніт, ентеральна недостатність, фазові
мапи мікроскопічних зображень.

Вступ
Гострий поширений перитоніт (ГРП) продовжує займати провідне місце за важкістю перебігу, частоті ускладнень та показника летальності серед гострих хірургічних захворювань та
травм живота. У 15-25 % випадків перебіг ургентних хірургічних захворювань, що ускладнені перитонітом [1, 2, 3]. Летальність при перитоніті, за даними різних авторів, залежно від
форми та поширення перитоніту, коливається
від 4 до 60 %, сягаючи при післяопераційному
перитоніті 90 % [4, 5].
За умов розвитку ентеральної недостатності
в хворих з’являється тяжка ендогенна інтоксикація та токсемія, яка є причиною смерті 85 %
хворих з поширеним перитонітом та у 68 % — з
гострою кишковою непрохідністю [6]. Відсутність єдиного підходу до визначення ступенів
важкості та періодів ентеральної недостатності,
як причини ендотоксикозу, утруднює визначення оптимального об’єму операції і клінічно
обґрунтованих показань до ентеральної детоксикації [7].
Одним із сучасних досліджень, яке спрямоване на розробку принципів диференціальної
діагностики ступеня важкості перебігу септичK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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них станів внаслідок гострої хірургічної патології органів очеревинної порожнини є використання цифрової методики фазометричного
картографування мікроскопічних зображень
гістологічних зрізів внутрішніх органів і плівок крові [8], що і стало предметом даного дослідження.
Мета дослідження
Визначити ефективність діагностики ступенів важкості синдрому ентеральної недостатності при перитоніті шляхом фазового картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тонкої кишки лабораторних
щурів.
Матеріал і методи досліджень
Відібрані 78 білих нелінійних щурів обох статей, масою від 180 до 220 г, яким моделювали
експериментальний перитоніт легкого, середнього та важкого ступеня за стандартною методикою [9]. Після евтаназії тварин для дослідження забирались зразки гістологічних зрізів
тканин внутрішніх органів, які виготовлялися за стандартною методикою на мікротомі з
швидким заморожуванням. При гістологічно25
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му дослідженні виявлено чіткі морфологічні
ознаки запального процесу. У стінках перфорованої кишки визначались явища некрозу всіх
шарів по краю отвору, набряк, лейкоцитарна
інфільтрація та венозний стаз у сусідніх ділянках. Мезотелій парієтальної і вісцеральної
очеревини був місцями десквамований. Сполучна тканина під мезотелієм набряклі. У капілярах спостерігались явища сладжу, венозної
гіперемії.
В якості об’єктів дослідження використовувалися зразки оптично-тонких гістологічних
зрізів тонкої кишки щурів з різною важкістю
перебігу перитоніту.
Досліджувалися наступні групи зразків біологічних препаратів щурів:
1. Інтактні щури — «контрольна» група 1
(39 зразків);
2. Хворі щури (сепсис - легка форма) — «дослідна» група 2:
• тривалість 12 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 2.1;
• тривалість 48 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 2.2.
3. Хворі щури (сепсис - середня форма) —
«дослідна» група 3:
• тривалість 12 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 3.1;
• тривалість 48 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 3.2.
4. Хворі щури (сепсис – важка форма) — «дослідна» група 4:
• тривалість 12 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 4.1;
• тривалість 48 год. (39 зразків) — «дослідна»
підгрупа 4.2.
Експериментальне вимірювання координатних розподілів величини фазових зсувів проводилося у розташуванні лазерного мікрополяриметра, оптична схема представлена в нашій
роботі на рис. 1.
Опромінювання проводилось паралельним
пучком (Ø мкм) Hе-Nе лазера (λ = 0.6328 мкм) 1.
Поляризаційний фільтр (чвертьхвильова
пластина 3, 5 (виробник — Achromatic True
Zero-Order Waveplate) і поляризатор 4 (виробник — B+W Kaesemann XS-Pro Polarizer MRC

Nano)) формував право циркулярно поляризований лазерний пучок — зонд.
Зображення біологічних препаратів щурів 6
проектувалися за допомогою поляризаційного мікрооб’єктиву 7 (виробник — Nikon CFI
Achromat P, фокусна відстань — 30 мм, числова
апертура — 0,1, збільшення — ×4) в площину
світлочутливої площадки CCD камери 10 (The
Imaging Source DMK 41AU02.AS, monochrome
1/2» CCD, Sony ICX205AL (progressive scan);
роздільна здатність — 1280×960; розмір світлочутливої площадки — 7600×6200 мкм; чутливість – 0,05 lx; динамічний діапазон — 8 bit,
SNR — 9 bit), світлочутлива площадка якої містить m × n = 1280 × 960 пікселів.
Шляхом обертання осі пропускання аналізатора 9 (виробник — B+W Kaesemann XS-Pro
Polarizer MRC Nano) на кут Θ = –45° відносно
осі найбільшої швидкості чвертьхвильовї пластинки 8 формувалися умови пропускання вліво
циркулярно поляризованих станів.
Далі розраховувались координатні розподіли
величини фазових зсувів між ортогональними
складовими амплітуди лазерного випромінювання мікроскопічного зображення біологічного препарату.
Структура дослідження полікристалічної
складової біологічних препаратів внутрішніх
органів і крові щурів у диференціальній діагностиці ступеня важкості перебігу перитоніту
методам цифрової поляризаційно-фазової мікроскопії складається з наступних експериментальних та аналітичних дій:
1. У межах кожної з чотирьох груп для кожного зразку біологічного препарату проводили:
• вимірювання координатного розподілу величини фаз у пікселях цифрового мікроскопічного зображення;
• обчислення величини набору статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, які
характеризують середнє S, дисперсію D,
асиметрію A та ексцес E розподілів величини фаз.
2. Для одержаних групових множин (середнє
S, дисперсія D, асиметрія A та ексцес E) визначали середні значення та флуктуації величини
статистичних моментів 1–4-го порядків.

Рис. 1. Оптична схема мікрополяриметра: 1 «дослідна» підгрупа He-Ne лазер; 2 — коліматор; 3, 5, 8 — чвертьхвильові
платівки; 4, 9 — поляризатор та аналізатор відповідно; 6 — об’єкт дослідження; 7 — мікрооб’єктив; 10 – CCD камера;
11 — персональний комп’ютер
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3. Для всіх груп біологічних препаратів здійснювали перехресний аналіз статистичної
достовірності одержаних даних і визначали
об’єктивні критерії диференціальної діагностики наявності септичного процесу та ступеня
його важкості перебігу перитоніту методом поляризаційно-фазової мікроскопії.
Результати досліджень та їх обговорення
На серії рис. 2 представлені мікроскопічні
поляризаційні зображення біологічних препаратів інтактних щурів.
Порівняльний аналіз одержаних даних поляризаційно-фазової мікроскопії біологічних
препаратів щурів підтвердив наявність полікристалічної оптично-анізотропної складової
(мапи «просвітлення» в площині цифрових мікроскопічних зображень) (рис. 2). Серія фазових мап (фрагменти (1), (3)) мікроскопічних
зображень гістологічних зрізів тонкої кишки і
гістограм розподілу величини фазових зсувів
(фрагменти (2), (4)), які визначені для біологічних препаратів щурів з контрольної групи 1
(рис. 3).
Співвісність поляризаторів ↕↕

Зіставлення експериментальних результатів
поляризаційно-фазової мікроскопії (фазометрії) оптично анізотропної полікристалічної
складової гістологічних зрізів тонкої кишки
виявило:
• фазовозсуваючу здатність (наявність розподілів величини фазових зсувів) полікристалічної складової зразків з усіх репрезентативних вибірок груп здорових
і хворих тварин;
• залежність структури гістограм координатних розподілів величини фазових зсувів (фрагменти (2), (4)) в точках цифрових
поляризаційно-відфільтрованих мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тонкої кишки від фізіологічного стану щурів;
• залежність топографічної та статистичної
структури експериментально виміряних
фазових мап (фрагменти (1), (3)) цифрових мікроскопічних зображень біологічних
препаратів відміну від ступеня важкості
сепcису;
• взаємозв’язок між ступенем важкості септичного процесу і локалізацією головного
Схрещиність поляризаторів ↕↔

Зразок
№3

Рис. 2. Поляризаційні зображення (×4) гістологічного зрізу тонкої кишки у співвісних (фрагмент (1)) і перехрещених
(фрагмент (2)) поляризаторі-аналізаторі

Рис. 3 Фазові мапи (фрагменти (1), (3)) та гістограми
(фрагменти (2), (4)) розподілів величини фазових зсувів
у точках мікроскопічних зображень гістологічних зрізів
тонкої кишки щурів з групи 1 і групи 2.1
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Рис. 4. Фазові мапи (фрагменти (1), (3)) та гістограми
(фрагменти (2), (4)) розподілів величини фазових зсувів
у точках мікроскопічних зображень гістологічних зрізів
тонкої кишки щурів з групи 3.1 і групи 4.1
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екстремуму та півширини гістограм розподілів величини фаз у мікроскопічних зображеннях набору біологічних препаратів
(фрагменти (2), (4)).
Зіставлення значень набору центральних статистичних моментів 1–4-го порядків, які характеризують координатні розподіли величини
розподілів фаз у точках поляризаційно-фазових мікроскопічних зображень гістологічних
зрізів тонкої кишки виявило:
1. Середнє S:
• середньогрупова величина S у межах репрезентативних вибірок «група 1 – група
4» зменшується від 1,48 до 0,43;
• міжгрупові відмінності – статистично достовірні (p1÷4, p2÷3, p3÷4, p2÷4 < 0,05);
2. Дисперсія D:
• середньогрупова величина дисперсії D
у межах репрезентативних вибірок «група 1 – група 4» зменшується у межах від
0,89 до 0,28;
• міжгрупові відмінності – для всіх груп
статистично достовірні (p1÷4, p2÷3, p3÷4, p2÷4
< 0,05);
3. Асиметрія A:
• середньогрупова величина асиметрії A
у межах репрезентативних вибірок «група
1 – група 4» зростає у межах від 1,07 до 2,27;
• міжгрупові відмінності – для всіх груп
статистично достовірні (p1÷4, p2÷3, p3÷4, p2÷4
< 0,05).
1. Ексцес Е:
• групові відмінності – статистично достовірні (p1÷4, p2÷3, p3÷4, p2÷4 < 0,05).
2. Для всіх статистичних моментів міжгрупові відмінності «4.1-4.2» статистично недостовірні p4.1÷4.2 < 0,05.

Таким чином, виявлені зміни статистичної
структури фазових мап повністю корелює з
даними фазометрії поляризаційних проявів
властивостей полікристалічної складової гістологічних зрізів, як і у випадку фазометрії полікристалічних плівок крові так і стінки тонкої
кишки.
Висновки
1. Розроблена структурно-логічна схема дослідження ефективності диференціальної діагностики важкості перебігу перитоніту шляхом
статистичного аналізу структури розподілів фаз
мікроскопічних зображень біологічних препаратів щурів сприяє визначенню взаємозв’язків
між розподілами статистичних параметрів 1–4го порядків, які характеризують фазові мапи
залежно від ступеня важкості перебігу перитоніту.
2. Представлений дизайн і характеристика
експериментальних методик фазового картографування набору зразків біологічних препаратів щурів з різною важкістю перебігу перитоніту засвідчує їх зміни, що може слугувати
критерієм прогнозування його перебігу.
3. Найбільш діагностично-чутливими статистичними критеріями диференціації фазових мап мікроскопічного зображення гістологічни х зрізів внутрішніх органів і полікристалічних плівок крові щурів з контрольної групи
1 та дослідних груп 2–4 з різною важкістю перебігу перитоніту є середньогрупова величина
дисперсії D у межах репрезентативних вибірок
«група 1 – група 4», де зменшується у межах від
0,89 до 0,28, а середньогрупова величина асиметрії A у межах репрезентативних вибірок «група 1 – група 4» зростає у межах від 1,07 до 2,27.

Таблиця 1
Статистичні параметри фазових мап мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тонкої кишки
Групи
Тривалість
Середнє, S
Дисперсія, D
Асиметрія, A
Ексцес, E

Група 1
Інтактні
(n = 39)
0 год
1,48±0,069
0,89±0,042
1,07±0,045
1,12±0,057

Група 2
Сепсис (легка) (n = 39)
2.1 (12 год)
1,08±0,045
0,72±0,031
1,38±0,059
0,86±0,041

Група 3
Сепсис (середня) (n = 39)

2.2 (48 год)
0,91±0,041
0,61±0,026
1,54±0,72
0,71±0,032

3.1 (12 год)
0,76±0,033
0,51±0,022
1,72±0,079
0,63±0,029

3.2 (48 год)
0,61±0,024
0,43±0,019
1,89±0,089
0,52±0,022

Група 4
Сепсис (важка) (n = 39)
4.1 (12 год.)
0,49±0,028
0,34±0,019
2,09±0,11
0,39±0,021

4.2 (48 год.)
0,43±0,026
0,28±0,016
2,21±0,13
0,32±0,019

Таблиця 2
Ефективність статистичної диференціації фазових мап мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тонкої кишки
Групи
Тривалість
Середнє, S
Дисперсія, D
Асиметрія, A
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«1–2,3,4» p1(2,3,4)

«2–3» p 23

Статистична достовірність, p і
«2–4» p 24
«3–4» p 34

«2.1–2.2» p 2(12)

«3.1–3.2» p 3(12)

P < 0.05

«4.1-4.2» p 4(12)
P > 0.05
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Резюме. Цель – определить эффективность диагностики степени тяжести синдрома энтеральной недостаточности при
перитоните путем фазового картографирования микроскопических изображений гистологических срезов тонкой кишки
лабораторных крыс.
Материал и методы. Отобраны 78 белых нелинейных крыс
обеих полов, массой от 180 до 220 г, которым моделировали экспериментальный перитонит легкой, средней и тяжелой степени
по стандартной методике. В качестве объекта исследования использовали образцы оптически тонких гистологических срезов
тонкой кишки крыс с разной тяжестью течения перитонита.
Результаты. В результате проведеных исследований разработана структурно-логическая схема исследования эффективности дифференциальной диагностики тяжести течения перитонита путем статистического анализа структуры распределения
фаз микроскопических изображений биологических препаратов крыс, что способствовало определению взаимосвязей
между распределением статистических параметров 1-го – 4-го
порядков, которые характеризуют фазовые карты в зависимости от степени тяжести течения перитонита.
Вывод. Выявленные изменения статистической структуры
фазовых карт полностью коррелирует с данными фазометрии
поляризационных проявлений свойств поликристаллической
составляющей гистологических срезов, как в случае фазометрии поликристаллических пленок крови, так и стенки тонкой
кишки.
Ключевые слова: перитонит, энтеральная недостаточность,
фазовые карты микроскопических изображений.

Summary. The aim is to determine the efficiency of diagnostics of
the enteric insufficiency syndrome severity in peritonitis by phase
mapping of microscopic images of histological sections of the laboratory rats’ small intestine.
Material and methods. Seventy-eight white nonlinear rats of both
sexes were selected, weighing from 180 to 220 g, underwent simulated
mild, moderate and severe experimental peritonitis according to the
standard method. Samples of optically thin histological sections of
the small intestine of rats with different severity of the course of peritonitis were used as the research object.
Results. As a result of the study, a structural and logical scheme
for studying the effectiveness of differential diagnosis of the severity
of peritonitis by means of statistical analysis of the structure of the
distribution of phases of microscopic images of biological preparations of rats was developed, which helped to determine the relationships between the distribution of statistical parameters of the 1st–4th
orders, which characterize phase maps depending on the severity of
the peritonitis course.
Conclusion. The revealed changes in the statistical structure of
phase maps fully correlate with the measurement data for the polarization phase manifestations of the properties of the polycrystalline
component of histological sections, both in the case of the phase
measurement of polycrystalline blood films and the wall of the small
intestine.
Key words: peritonitis, enteral insufficiency, phase maps of microscopic images.
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