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Андреева И. В., Ефимов М. С., Яцышин М. В. 
Ультразвуковые допплеровские технологии в диагностике и 
лечении острых жидкостных скоплений поджелудочной железы 

Проведен анализ результатов ультразвуковых исследований  
44 пациентов с острыми жидкостными скоплениями в проекции 
поджелудочной железы. Установлено, что допплеровские технологии 
значительно обогащают данные ультразвуковой картины жидкостных 
скоплений в В-режиме, позволяют уточнить степень зрелости кистозного 
образования, активность воспалительного процесса в окружающих 
тканях, заподозрить неопластический процесс, а также оценить 
возможности выполнения миниинвазивных вмешательств под 
ультразвуковым контролем, что является первоначальной задачей в 
выборе хирургической тактики и метода лечения пациента. 

Ключевые слова: допплеровские технологии, острые жидкостные 
скопления поджелудочной железы. 

 
Andreeva I. V., Efimov M. S., Yatsyshin M. V. Ultrasound 

doppler technologies in diagnostics and treatment of acute fluid 
formations of the pancreas 

The results of ultrasound examination of 44 cases of acute fluid 
formations in the pancreas are discussed. It is established that doppler 
technologies improve the ultrasound data of the fluid formations in B-regime, 
allow to value the maturity of pseudocyst, the activity of inflammatation in 
surrounding tissues, to diagnose the neovascularisation and to value the 
possibility to perform miniinvasive operations by ultrasound control to choose 
surgical tactics and method of treatment. 

Key words: doppler technologies, acute fluid formations of pancreas. 
 
 
 
УДК 612.112.155.34/39  

 
О. Д. Боярчук  

 
АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ ПРИ ФОРМУВАННІ  
ДВЗ-СИНДРОМУ ТА В УМОВАХ ПРИГНІЧЕННЯ 

ГРАНУЛОЦИТОПОЕЗУ 
 
Відомо, що нейтрофіли приймають участь в регуляції 

найважливіших гомеостатичних систем організму, зокрема згортання, 
фібринолітичної, кінінової, зв’язування комплементу [1; 2]. Ця регуляція 
здійснюється завдяки лізосомальним ферментам нейтрофілів, які мають 
активність в 300 – 400 разів більшу ніж лізосомальні ферменти печінки і 
мозку. Виявлена переважна активація фактора Хагемана лізосомальними 
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ферментами саме нейтрофілів [3 – 5]. Активність в плазмі лізосомальних 
ферментів визначається ступенем зменшення числа гранул в нейтрофілах 
[6; 7].  

Відомо, що неузгодженість функцій згортання і фібринолітичної 
систем (залежних від фактору Хагемана) призводить до порушення 
мікроциркуляції і розвитку ДВЗ-синдрому [8 – 11]. Виходячи з 
положення про те, що лейкоцити можуть брати участь у системі 
гемостазу [4; 6], метою роботи стало дослідження активності, саме, 
нейтрофільних лейкоцитів у формуванні ДВЗ-синдрому та в умовах 
пригнічення гранулоцитопоезу.  

Експерименти проводилися на статевозрілих кролях обох статей: 
першу групу складали тварини з експериментальною моделлю  
ДВЗ-синдрому [12], у другій групі ДВЗ-синдром моделювали в умовах 
пригнічення гранулоцитопоезу. Пригнічення гранулоцитопоезу 
здійснювалось шляхом перорального введення мієлосану  
(АО «Октябрь», Санкт-Петербург) в дозах: 10 мг на добу протягом  
5 – 7 днів – до зменшення абсолютного числа нейтрофілів у літрі крові на 
40 – 50 % і 4 мг на добу в середньому протягом 8 днів.  Для оцінки 
системи гемостазу при ДВЗ-синдромі були обрані загальноприйняті 
методики [13]. Активність нейтрофілів характеризували за абсолютним 
числом нейтрофілів, за кількістю дегранульованих форм нейтрофілів, за 
активністю маркерного ферменту лізосомального апарату – кислої 
фосфатази. Активність маркерного лізосомального ферменту, кислої 
фосфатази, в сироватці крові вивчали за методом Боданського [14].  

Експериментальна модель ДВЗ-синдрому (табл. 1) тривала в 
середньому 14 – 15 діб: гіперкоагуляція в середньому 4 доби, 
коагулопатія споживання протягом 4 діб, гіпокоагуляція розвивалася 
протягом 6 діб. Стадія гіперкоагуляції характеризувалася різким 
скороченням часу рекальцифікації плазми і тромбінового часу, 
збільшенням вмісту фібриногену та активності XIII фактора, а також 
визначалися позитивні проби етанолового і протамінсульфатного тестів. 
У наступні дні експерименту активність факторів згортання поступово 
зменшувалася і розвивалася глибока гіпокоагуляція, аж до повного не 
згортання крові з найбільш вираженими порушеннями на 10 – 11-ту 
добу.  

Показники, що характеризують активність нейтрофілів (табл. 2), 
свідчать про те, що у тварин на 10 – 11-ту добу розвивався 
нейтрофільний лейкоцитоз. Число нейтрофілів у цей період 
збільшувалось на 53,4 % порівняно з вихідними даними. Крім того,  
на 10 – 11-ту добу фіксувалося 63 % нейтрофілів зі зниженою кількістю 
гранул. Це в свою чергу призводило до вираженого підвищення 
активності маркерного лізосомального ферменту, кислої фосфатази, в 
плазмі крові.  
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При зіставленні показників, що характеризують стан гемостазу 
при ДВЗ-синдромі, з показниками активності нейтрофілів було 
встановлено, що глибокі гіпокоагуляційні порушення при ДВЗ-синдромі 
збігаються з вираженою активністю в плазмі крові лізосомальних 
ферментів нейтрофілів.  

 
Таблиця 1 

Показники системи гемостазу при експериментальному  
ДВЗ-синдромі (М ± m) 

 
Зміни в динаміці формування 

ДВЗ-синдрома Показник Група 
тварин Контроль 1 

2 3 4 

I 78,7 ± 
2,64 – –34,9 ± 

6,60 
+8,48 ± 

4,95 
+173,9 ± 

20,84 Час 
рекальцифікації 
плазми (с) II 78,0 ± 

2,55 
82,4 ± 
0,40 

–10,5 ± 
4,21 

+3,3 ± 
1,52 – 

I 16,5 ± 
1,11 – –4,25 ± 

0,71 
+1,48 ± 

0,49 
+11,5 ± 

1,89 Тромбіновий 
час (с) II 16,5 ± 

1,06 
16,7 ± 
0,56 

–2,95 ± 
0,44 

+0,91 ± 
0,45 – 

I 58,2 ± 
2,21 – +23,7 ± 

7,53 
–30,6 ± 

5,54 
–48,1 ± 

7,76 Фібриноген 
(мг%) II 67,2 ± 

2,45 
58,3 ± 
2,25 

+12,7 ± 
4,43 

–3,9 ± 
2,47 – 

I 100,0 ± 
1,75 – +61,6 ± 

3,87 
–8,05 ± 

2,91 
–70,6 ± 

4,23 Активність 
фактора 
XIII (%) II 95,0 ± 

1,59 
93,2 ± 
0,58 

+4,05 ± 
3,12 

–1,45 ± 
1,28 – 

Примітки: 1 – пригнічення гранулоцитопоэза, 2 – гіперкоагуляція, 3 – коагулопатія 
споживання, 4 – гіпокоагуляція. 

 
Для доказу отриманої закономірності ДВЗ-синдром моделювали 

в умовах пригнічення гранулоцитопоеза.  
Пригнічення гранулоцитопоеза суттєво зменшувало порушення 

гемостазу (табл. 1). Весь процес тривав в середньому 8 діб, причому 
показники до цього часу практично відновлювалися. Гіпрекоагуляційний 
ефект зберігався протягом 2-х діб і був у 4 – 7 разів менше виражений 
порівняно з першою групою, а гіпокоагуляційні порушення практично не 
розвивалися.  

У тварин другої групи в умовах пригнічення гранулоцитопоезу 
(табл. 2) нейтрофільний лейкоцитоз не тільки не розвивався, але і до  
4-ї доби число нейтрофілів знизилося на 18,5 %. Значно зменшувався 
вміст дегранульованих нейтрофілів, що в свою чергу викликало 
зниження активності маркерного лізосомального ферменту, кислої 
фосфатази, на 72 %.  
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Таблиця 2 
Зміни показників активності нейтрофілів  

при ДВЗ-синдромі (М ± m) 
 

Зміни в динаміці формування 
ДВЗ-синдрома Показник Група 

тварин Контроль 1 
2 3 4 

I 7,3 ± 0,43 – +1,98 ± 
0,53 

+1,25 ± 
0,42 

+3,43 ± 
1,13 

Абсолютне 
число 
нейтрофілів 
(×109/л) II 8,0 ± 0,41 3,8 ± 

0,17 
–0,39 ± 

0,28 
–0,50 ± 

0,13 – 

I 0 – +2,85 ± 
0,37 

+3,1 ± 
0,25 

+5,45 ± 
0,93 

Абсолютне 
число 
дегранульованих 
нейтрофілів 
(×109/л) 

II 0 0 +0,70 ± 
0,054 

+0,4 ± 
0,022 – 

I 0 – +0,39 ± 
0,090 

+0,46 ± 
0,110 

+0,65 ± 
0,17 

Активність 
кислої 
фосфатази в 
плазмі крові 
(ВО) 

II 0 0 +0,24 ± 
0,012 

+0,21 ± 
0,014 – 

Примітки: 1 – пригнічення гранулоцитопоэза, 2 – гіперкоагуляція, 3 – коагулопатія 
споживання, 4 – гіпокоагуляція. 

 
Таким чином, результати досліджень свідчать про те, що 

порушення гемостазу при ДВЗ-синдромі також можуть бути пов’язані з 
лейкоцитарним компонентом. Розвиток глибокої гіпокоагуляції можна 
пояснити тим, що урокіназа, кисла фосфатаза і інші ферменти, які 
входять до складу гранул нейтрофілів є активаторами плазміногена та 
здатні переводити останній в плазмін [5; 7]. Тобто, лізосомальні 
ферменти нейтрофілів при їхній високій концентрації можуть бути 
важливим джерелом підвищення фібринолітичної активності 
циркулюючої крові.  

Пригнічення гранулоцитопоеза і обмеження активності 
нейтрофілів дозволить виключити розвиток порушень гемостазу, 
характерних для ДВЗ-синдрому. 
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Боярчук О. Д. Активність нейтрофілів при формуванні  

ДВЗ-синдрому та в умовах пригнічення гранулоцитопоезу 
Встановлено, що при формуванні ДВЗ-синдрому, в період 

найбільш виражених порушень гемостазу, розвивався нейтрофільний 
лейкоцитоз. При цьому в циркулюючих нейтрофілах зменшувалась 
кількість гранул і одночасно у плазмі крові збільшувалась активність 
лізосомальної кислої фосфатази. При пригніченні активності нейтрофілів 
порушення гемостазу, які є характерними для формування  
ДВЗ-синдрому, не розвивалися.  

Ключові слова: нейтрофіли, ДВЗ-синдром, лізосомальні 
ферменти, гранулоцитопоез.  

 
Боярчук Е. Д. Активность нейтрофилов при формировании 

ДВС-синдрома и в условиях угнетения гранулоцитопоэза 
Установлено, что при формировании ДВС-синдрома, в период 

наиболее выраженных нарушений гемостаза, развивался нейтрофильный 
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лейкоцитоз. При этом в циркулирующих нейтрофилах уменьшалось 
число гранул и одновременно в плазме крови увеличивалась активность 
лизосомальной кислой фосфатазы. При угнетении активности 
нейтрофилов нарушения гемостаза, характерные для формирования 
ДВС-синдрома, не развивались. 

Ключевые слова: нейтрофилы, ДВС-синдром, лизосомальные 
ферменты, гранулоцитопоэз.  

 
Boyarchuk E. D. Activity of neutrophils at formation of the DIC 

and In the conditions of oppression granulocyte formation 
It is established, that at DIC formation, in the most expressed 

disturbances of a hemostasis, developed neutrophilic a leukocytosis. Thus in 
circulating neutrophils the quantity of granules decreased and simultaneously 
in a blood plasma activity lytic acidic phosphatase was enlarged.  
At oppression of activity of neutrophils of disturbance of a hemostasis, 
characteristic for DIC formation, did not develop. 

Key words: neutrophils, DIC, lytic enzymes, granulocyte formation. 
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О. А. Виноградов, І. Л. Землянський 
 

АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ І МОРФОМЕТРИЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРЕЦЬКОГО СІДЛА 

 
На сьогодні науково-технічний прогрес в медицині дозволив 

нейрохірургові все глибше проникати всередину черепа, тому значно 
розширилися показання до оперативних втручань на гіпофізі [1 – 4]. 
Стержневою ділянкою цієї області є турецьке сідло (ТС), яке має складну 
анатомічну організацію. Воно межує з важливими анатомічними 
утвореннями, які об’єднані в єдиний анатомічний комплекс – 
параселярну ділянку. Форма, розміри і співвідношення компонентів ТС у 
нормі надзвичайно варіабельні [5]. При патологічних станах 
відбуваються непередбачувані зміни співвідношення розмірів, форми ТС 
та анатомічних утворень параселярної ділянки. Внаслідок цього, 
великого значення набуває вивчення анатомічної мінливості ТС в 
прикладному аспекті. Проте, впровадження в діагностичну практику 
нових методів обстеження (комп’ютерна томографія, ядерний-магнітний 
резонанс, ультразвукове дослідження, ангіографія та ін.), негативно 
відобразилося на морфологічних дослідженнях параселярної ділянки, 
зокрема ТС [6; 7]. Актуальність теми дослідження продиктована 
недостатнім освітленням в літературі анатомічної мінливості 
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