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czasie w Ins tucie Lek6w w Warszawie zostal zo:gani_zo-
W os:4tnim . oczn ch Dzialan Lek6w, kt6rego zadamerr_i Jest 

wany Osrodek Badan _Ub . . , odejrzeniu ubocznego dzialama le-
zbieranie i gromadzerue. do1:1es1 o. p akresie objaw6w ubocznych le-
k6w. Osrodek b~dzie sluz_Yl _informb. CJ<\ \hV z kra1·u i otrzymanych z WHO. 

. odsta · e materialow ze ra ye w , odka 
kow na P WI . N k wy Komitet Doradczy Osr , 
W b ukonstytuowal SH~ a O . 

1 
• • 

marcu r. ·ar, . z dziedziny interny, anestezJo ogu, w sklad kt6rego wchodzq specJ 1sc1 .. 
ch. t · · d atologii i ginek ogu. 

pediatrii, psy ia rn, enn, . oczn 'Ch Dzialari Lek6w jako 
Od 15 kwietnia br. Osrodek Badan . ) Swiatow Orga-

14-ty z kolei kraj oficjalnie przystqpil do \ olpracy ze <\ 
. . Zdrowia w zakresie monitorowania lek 

rnzacJq d i stomatologii n terenie kraju otrzymaj,'\ 
Wszyscy lekarze me ycyny . . . po jrzeniu dzialania ubocz-

w najblizszym czasie liSt i kart~ doruesierua O i przez nas kartami 
nego lek6w. Na kazde zqdanie sluzy~y oprac~wa qCe objaw6w ubocz-
ale mozna r6wniez przesylac do nas hsty-kartk1 dot 

nych lek6w. 

WITOLD JANKOWSKI, JERZY MEYER 

------\ PATOMECHANIZM TWORZENIA SIE; STRUPA 
W RANIE OPARZENIOWEJ SKORY SZCZUROW 

PODDANYCH PIERWOTNIE B:t\D.Z .WTQRNIE. 
NAPROMIENIENIU MIKROFALOWE~ 

Obserwujqc wplyw promieniowan¼ mikrofalowego na proces gojenia 
si,: rany z opanenia skory szczurow - spost.rzezono roznice. w mechani
zmie tworzenia si~ koagulatu w grupach zwierzqt uprzednio i wtornie .na-
prbmienfanych w por6wnaniu.z grupq kontrolnq. · 

0 powstawaniu w tkankach zmian z op.:rrzenia oraz o ich rozmiarach· 
decyduje stopien przegrzania jak r6wniez czas dzialania czynnika ciepl
nego [l-4, 6 ,7, 10]. Pr6g cieplny cl.la zycia tkankowego wynosi ok. 45°C. 
Nagrzewanie tkanek do wyzszych temperatur powoduje ich skoagulowanie 
z powstaniem martwicy skrzepowej a nast~pnie strupa [7, 10]. Czynnik 
cieplny dziala najintensywniej na powierzchni, przegrzanie. tkanek zmniej
sza si~ w miar~ oddalania si~ w gl::ib, st.id ognisk:o oparzenia przedstawia 
niejednolity obraz na calej swej. gl~bokosci fl, 10]. Stwarza to niekiedy 
duze trudnosci diagnostyczne (wczesne rozpoznanie gl~bokosci) utrudniajqc 
podj~cie wlasciwej decyzji odnosnie leczenia [2, 11]. . 

Analizujqc v-rply,v promieniowania mikrofalowego na powstawanie i go
jenie si~ rany oparzeniowej III0 w warunkach doswiadczalnych [8, 9) za
uwazylismy odmienm1 morfologi~ koagulatU: (kgtj w poszczeg6lnych • gru
pach zwierz::it i dniach obserwacji mimo, ze oparzenie zostalo wykonane · 
w jednym czasie i w jednakowy spos6b u wszy.stkich zwierzqt. 

MATERIAL I METODA 

· Du doswiadczenia uzyto G5 szczur6w szczepu Wistar, samc6w wlasnego chowu, 
wieku 3 mies. wagi 200-2G0 g. Zwierzc;ta podzielono na trzy grupy.: I i II doswiadcza!
ne licz4ce po 2G szczur6w kazda, III - kontrolna 13 szczurow. Zwierz~ta I grupy 
pr;~t>d oparzeniem naprnmieniano mikrofalami w ci;igu · kolejnych 56 dni po 3 godz. 
dziennie. Zwierz~ta II grupx napromieniano mikrofalami 16 dni po 3 godz. dziennie 
jednak po opai-zeniu. Zrodlem mikrofaJ. byla okrc;towa stacja radiolokacyjna typu 
Zarnic:n o nast, parametrnch: moc w impulsic 80 kW, czc;sto!liwosc 2980 MHz, dlugosc 
fali JO cm. Klatkf ze zwierzi;tami umieszcwne byly na granicy strefy, gdzie g~stosc 
strumieni.:, moc~· wynosila 0,2 mW/cm'. Pomiar6w gc;stosci strumienia · dok.onywano 
Przrrz<1dem I:\IM-10. 

• 
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Zwierz~tom wszystkich grup wykonano w jednym czasie ran~ oparzeniowll III0 

w spos6b nastwujqcy: po ogo1eniu prawego boku (2 X 2 cm) i odkazeniu powierzchni 

sk6ry, usypiano szczury dootrzewnowym wstrzykni~ciem_ amytalu sodu [5], a nasu:p

n.ie przykladano do sk6ry na okres 3ll"sekund rozgrzany we wrzqcej wodzie tlok strzy

kawki Record 20 ml. Oceny stru:ktury kgtu dokonywano w oparciu o badania mor:. 

fologiczne. Zwierz~ta 1,1smiercano eterem .po_ 2 szczury grup I i II oraz po jednym gru

PY III przez pierwsze 10 ·dni codziennie a nast~pnie w 12, 14 i 16 dniu_ od chwili opa

rze_nia. Natychrriiast po usmierceniu zwierzllt sk6r~ z ogniskiem oparzenia wycinano 

w calosci wraz z· otaczajqcymi tkankami i utrwalano w zoboj~tnionym 100/o roztwo

rze formaliny. Z licznych wycink6w sporz,idzano bloki parafinowe. Skrawki grubo

sci 5-7 mikron6w barwiono hematoksylinll i eozyn.4, metodami Weigerta, Dominici, 

Ma1loryego, Verhoff - van Gieson oraz Giemzy. 

OMOWIENIE SPOSTRZEZEN MAKROSKOPOWYCH 

Po dokonaniu oparzenia pojawila siG w sk6r,:e szaro-z6lta plama wiel

kosci i ksztaltu przedniej powierzchni tloka strzykawki. Plama ta ostro 

odcinala siG od r6zowego ototzenia i po k11kunastu minutach ·zapadala si~· 

nieco ponizej powierzchni sk6ry zdrowej. W tym czasie obserwowano nie

znaczne, walowate zgrubienie tkanek granicmych i pojawienie si~ z6lto

bursztynowego, krzeprn1cego plynu, kt6ry pokryl ognisko oparzenia. Plyn 

ten w materiale kontrolriym pojawil si~ juz po 2 godzinach, w grupach 

doswiadczalnych po 3-:-5 godzinach. W ci11gu piervvszych 3 dni. spostrze

gano w sk6rze otaczaj11cej ranG wybroczyny krwawe, po czym pojawil si~ 

brunatny strup. Przylegal on scisle do brzeg6w rany. W grupie. I strup taki 

powstal dopiero w 5 dniu, w grupie II w sz6stym dniu po oparzeniu. 

W 12-16 dniu obserwacji zwierzc;ta wszystkich grup zdzieraly strupy 

0ciernj,1c sic; o sztachetki klatek. Powstale rozlegle ow1-,rndzenia pokryw<).ly 

si<; wkr6tce nawym v.riotkim strupem z zasychajqcej na powierzchni wy

dzieliny knvistej z dna. S4dz;:ic z zachowania siG zwier,:;1t, owriodzenie 

w tym czasie bylo bolesne. 

OMOWJENlE SPOSTRZEZEN MlKROSKOPOWYCH 

W grupie kontrolnej po 14 godzinach od chwili oparzenia obserwowano 

pojawienie sic; kgtu, kt6i-y skladal sic; ze zniszc.zonego nask<'.,rka, skory 

wlasciwcj i tkanki podsk<'>rnej, przybierajqc ksztalt srednio wysokiego cy

lindra. W tkance po<lsk<'.>l"nej ma1-twica dotyczyla 1·6wniez tkanki tluszczo

\VCj i calego pasma mic;sni pn1zklnvanych skl>ry. W preparatach barwio

nych r,jznymi metodami tkanki skoagulowanc wyraznie odgraniczaly sic; 

od ,,zywych" swq barwliwosciq i ukladem elemcntuw strukturaln.ych. Opa_

rzony naskorek miejscami byl przerwany i w duzej czc;sci odklejony od 

podloza, mial zatartq budowc; warstwow11, j;:idra warstwy podstawnej 

ulegly wydluzcniu i kladaly sic; palisadowato. Cala sk6ra wlasciwa w obrc;

bie kgtu stanowila jcdnolit,1 masc; (rye. 1). Wlukna kolagenowe byly zgru-

--- -~-~=~===~======= =-------

.f 
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l:yc. i. Obraz sko:-igulowanej skciry ·szczura ;, materiaJe· kontrolm·m ? • 

R1 G.. od chw1l1 urn;,:u cicplncgo. Pow. 8!1 razv. Barw h .... ~o- _4 godzmach_ 
.Jc. 2. u1 ny odcmek sk11agulowane· sk. ' . . . . : em. eoz. 

Material uprzednio napromicnianv m·~ . f-~-:} _sz~u1 a z nac1ek1cm granulocylarnym. 
zu cieplnego: Po(/~o'~ ·~'.711·, bra,:, po 24 godzinach od chwili ura

Ryc. 3. Og,ilny widok sk,jrv \vlasciw~· sz~~;.. Ba1"\'.; he,m. eoz. 
c1cplncgo w matcrfale unrzectn· n· . J ·: - . a po . - 4 go<lzmach od chwili urazu 

. . , · 10 .1p1 om1cn1anym m1krofalami. Pow 80 razy 13- . 

R, 4 S. n • . hem. eoz. . an,. 
ye. • konou1o,vana, sk,Jra \\""laSchva z szeroki . . !:: • • 

po 2 dobach od urazu cieplncgo u szczu·r6; upr~edpa, em n_ac,ekuw granulocytarriych 
p irn · - ·- mo nap, om,emam·ch mikrofalami 

Ry 5 Ob k ow. razy. Barw. hem eoz · · · 
c. •. raz s ·oagulowa<1ej sk<'i ·ry szczur- t - . · · · · · 

nych pe 4 dobach od urazu ciepl~c"~ ~v -m~t;·;~{ema __ PQ.Sd_ a_m, nac1ek?w. granulocytar~ 
f· 1 . J>. ": . " e up, 7.C mo naprom,emanych mikro~ 
a am1. u\\·. 50 razy. Barw. hem. eoz: 
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biale, wl6kna spr~zyste ·poprzerywane, wl6kien siateczki nie wykry~. w barwieniu tkanki skoagulowane wykazywaly dUZq kwsochlonnosc. w tkance podsk6rnej zwracala uwag~ fragmentacja wl6kien mi~niowych 
oraz zatarcie poprzecznego ich prcizkowania. W naczyniach widoc~e ~yly 
liczne zakrzepy, w podlozu lqcznotkankowym - wybroezyny. Zm1emo1:e 
strukturalnie i pod wzglE;dem barwliwosci tkanki martwe byly odg-raru
czone od element6w zywych Wqskim, nieregularnym pasmem gran~lo
cyt6w oboji;:tnochlonnyeh i wysi~kiem surowiezym. W nast:pn~eh dmaeh 
zhomogenizowane masy kgtu stawaly si~ coraz bardziej zb1te, Jakby wy
syehajqce. w warstwie mi~sniowej pojawila si~ mioliza. Po 2 dobac~ 
w miejsce wqskiego pasa granulocyt6w _na granicy kgtu spos~egano obf1-
ty wysif;k kom6rkowy, ktory szybko poszerzal si~ unoSZqe w gor~ kurCZqC~ 
si~ kgt w ciqgu nast~pnych dni. Po 12-14 dniaeh w preparataeh z _teJ 
gnipy nie spostrzegano strupa. . . . W sk6rze 1·grupy doswiadczalnej w 24 godz. po oparzemu w1do:2ny by~ 
wqski pas kgtu, zajm.ujqcy nask6rek i warstwf; brodawkowa~ sk~ry: _Tuz 
ponizej widoczny byl Wqski pas. nacieku leukocytarnego oddzjelaJqCy ele
menty zywe od skoagulowanych (rye. 2). W gh:bszych wa'.st':"aeh obrazy 
sk6ry wlasciwej i tkanki podsk6rnej wydawaly ~i~ ~alo zm1~mone (rye. 3_}: 
Po 2 dobach pas martwicy sk6ry poglf;bil sif; zaJmUJqC praw1e ~<l g~ub~se 
sk6ry wlasciwej. Obserwowano tez nowe nacieki granulocytow p0Jaw1a
jqce sif; na granicy kgtu (rye. 4). Po 3 dobach obserwowano <lalsze yogl~
bianie sif; mar1;wi°cy obejmujqce tk. tluszezowq podskornq! a w 4-teJ dob1e 

. takze warstwc;: mif;sni prqzkowanych sk6ry. U niekt6rych zwierzqt jeszcze 
w 5 dniu obserwowano dalsze poglc;:bianie sic;: martwicy zajmuj<1ce tk. ]qcz
Dc\ wiotkq. W tym tez czasie pojawil sii;: i ba1·dzo szybko zagc;:scil sic;: naci~k 
drnbnokomr'.Jrkowy ,,miskowato" oddzielaj,Jc n;rrastajqcy kgt. W 9 dm'.~ 
w dnie rany spostrzezono rozrost tkanki lqcznej, w l 6-tym dniu obserwacJI 
nie spostn:czono juz elementu kgtu. u zwierz<Jt JI grupy doswiadczalnej w 24 godz. po oparzeniu kgt tworzyl 
niski stozek zlozony z nask6rka i sk6ry wlasciwej. Po 2 dobach sto~ek te_n 
powi<;:kszyl sic; wszcrz i w ghib zajmuj<)c tk. tluszczowq, w c-cwarteJ ~ob1e 
takze wa1·stwc; mi(,!sni podsk6rnych. W tym tez czasie pojawil sic ,,m1sko
waty" naciek komf,rkowy. Pojawienic si~ w 7-8 dniu mlodej, szybko ro
snqccj ziarniny w dnie rany spowodowalo unoszenie strupa w g6rf; tak, 
:i;e juz w 13-15 dniu nie znajdowano go w p1·eparatach mikroskopowych. 

WNIOSKI 

1. Standarlowy uruz cieplny sk6ry szczur6w napromicnianych up1·zednio 
Jub wt<'irnic mikrofalami, spo,vodowal pojawienic si~ martwicy koagula
cyjnej i strupa u ndmicnnym patomcchanizmie. 
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2. Odmi~osc· patomechanizmu w grupie zwierzqt uprze<lnio napromie
nianyeh polegala na stopniowym narastaniu w glqb t.karrek koagulatu po~ 
wstajqcego przez przyw.arstwianie nowych element6w sk6ry ulegajqcych 
martwicy w ciqgu kolejnych 4-5 dni. Dopiero po tym czasie pojawil si~ 
w ranie malo spoisty, luszczqcy si~ strup. U zwierzqt nie napromienianych 
juz po 24 godz. martwieq obj~ta zostala cala sk6ra i tkahka podsk6rna, 
a po 3 dniach uformowal s1~ w ranie brunatny, twardy strup. 

3: U szczur6w wt6rnie napromienianyeh mikrofalami proces twonenia 
si~ koagulatu przebiegal r6wriiez etapami, trwal jednak kr6cej a powstaly 
strup wyglqdal praw:ie identycznie jak u zwlerzqt uprze<lnio napromie
nianych.· 

B .. H1moac1m, E. Meliep 

TTATOMEXAHH3M OBPA30BAHHH CTPYITA B O:-KOrOB011 PAHE KO)KH KPhiC rIO.UBEP;.J{EHHI>IX ITEPBWJHO HJll1' BTOPHt.JHO Ol,JIYt.JEHHIO MMKPOBOJIHAMH 

·AaTOpbI 113ylJaJUf naT~:"1cxaHH3.\t 06pa3onannn crpyna u o;i<oronofi paue J<Oi~ll y 1<p~1C, no;:taepn<cnm,rx nepnH4110 (I rpynna) 11 n-ropu4HO (II rpynna) o6.'1)"1CHHIO MHl<ponQJJH3MH. Hcroq
HJU<o.,t o6J,yl.JCHIHI 6LJna -pajJ,lfO.!JOHart1101-n:1aa crauu.uH C MOlltHGCTLJO J-1.1\\ny.TJI>ca 80 MBT, C t.{3CTO
T01f nomn,1 2980 ll1n~ n 111111110ft i10:111hr JO ell\ . 

. t.Icpc3 24 qaca nocne o;.Hora l303lfUHa.TJ B J{OiH'C ):l{JUJOTJILJX Hoary.TJHT B J3H,r1C ttHJJlfHl,JJ)~a, KO-
. Top1,1i1 33HJJ.'\-rn.,· uc10 TOJ1u~11Hy 1<o;H·11. t.-Jcpc3 Tp1t iJ;JI.R B03H1tHaJ1 n pane Gyp1:,1H, Tnep,.1u,1lt crpyn. y ilOIBOTHLIX, 06 . .1Jy11CBJlbIX ncpc.'.\ OiHOJ"O.,\ J\\IU<pODO .. ,Ha.t\111, B03JIJIJ{a.:-"Ja t.Jcp<:3 24 qaca Y31<aR 

JJO.;JOCa n011cpXliOCTIIOro JICHp033 l'\OiJ"\JJ, HOTOpJ.Jii ~--'.J'C'-JCHJtC cne~~'JOIUHX ,l.\Heii OXB3TLJUaJI 60.1"JCC 
r;1y60101c C.TJOJI J<Oi-Hlf. H 'lCpC3 4--5 ;v1ci1: :m111tr.t3JJ BCIO TO.TJJHIIHY ){O;Jor. ToJILHO D 3TO DpCMJI 
no311uHan N pa11c · p1.1x1n,1H, c.r1y11u111a1011(11iicfl crpyi1. Y .i1<nnon11. .. 1x, OG:1y4c11111.,1x MHH'J)6BoJ'l-
11a.,1.n IJOC.11C OiHOJ"a, no:--n11th'.3JOJJtllii Hoary.,nT 11."i\CJJ cJ1op~1y J<OHyca C OCHOtioii B 3JlJ1;.tcpMHCC. 3T0T HOHYC Y.HC'jJ)ftlilH3JJCH Il 'fC4CIJJIC HCCH0:11,J<JIX ).tllcii II)TC.\\ H3H~tf3J~JJlB3111fH BIJO;JL B031111-
J<3101ItCro IJ(·Hp03~ Jf 33JJJIM"aJI BCJO TOjlJJ~HJJY J{O:.:H:JI ll TC'':.JCHUe 3-4 .Q.JIC'Jf. Bo:JJIHl<IJIJU1: '4CpC3 6 ).{JJCii CTpyn B onmronoit parfr {jJ.,L'I T3hiHC JJOMl<J.tii H nen<o CJIYIItHB3JJCR. 

\V .. Jankowski, J. Meyer 

PATHOMECHANiSM OF CRUST FORMATION IN BURN WOUNDS OF THE SKIN IN RATS AFTER PRIMARY OR SECONDARY MICROWAVE IRRADIATION 

~ The pathomechanism of crust formation on burn wounds of the skin in rats pri-marily (group I) or secondarily (group Il) ir1·adiated with microwaves has been studied. The .source of the irradiation was. a radiulocation station with HO mW impulse, can·yin.g \Vave frequency 2fJ80 IVJHz; und ,v;1velengJh 10 cm. 
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Twenty-four hours after thermal trawna, a coogulate appeared in the skin of con
trol animals,- having the shape of a moderately long cylinder running through the. 
whole thickess of the skin. After. three days, a brown, firm crust was formed on the 
wound. In animals previously irradiated with microwaves, a narrow superficial ne- · 
erotic zone of the skin developed, growing into its depth and occupying the whole 
thickness of the skin after 4-5 days. At this time a not very firm, easily desquamated 
crust formed in the wound. In animals secondarily irradiated with microwaves, after 
24 hours the c0agulat.e assumed a conical shape with its base in the epidermis. The 
cone grew inward and to the sides, Teinforced by necrotic tissue, occupying the whole 
thickness of the skin after 3-4 days. After 6 days, the crust on the bum wound was 
hrittle and easily desquamated. 

PISMIENNICTWO 

l. Anderson W.: Patologia, Warszawa 1966. 
2. Ariew T.: Tiermiczeskije pora.i!enia. Leningrad 1966. 
3. Dominiczak K.: O oparzeniach, Po!. Tyg. Lek., 1953, 8, 109; Pol Tyg._ Lek., 1953, 

· 149. 
4, Entin M., Baxter H.: Plastic reconstruction .Surg .. 1950, 352. 
5. Felczak J.: Technika wykonywania zdj~c kl. piersiowej szczurciw .doswiadczalnych, 

Pol. Przegl. Rad·., 32, 1968, 87. 
6. Grosse-B:-ockhoff F.: Ortliche Verbrennungen w ,,Handbuch der- lnnere Med1zin'', 

Berlin 1954. 
7. Hcirst A.: Fizjologia Patologicma, Warszawa 1959. 
8. Jankowski W., Meyer J.:· Przebfeg gojenia si~ rany z oparzenia ciePlnego skciry 

szczur6w, podda:nych .uprzednio cl<spozycji pola ei'ektromagnetycznego wysokiej 
cz~stotliwoici (mi.krofale) Cz. I. Lek. Wojsk., 1970, 1, 22. 

9. Jankowski W., Meyer J.: Przebieg gojenia rany z oparzenia cieplncgo skory szczu
r6w poddanych wtcirnie ekspozycji pola elcktromagnetycznego ,,·ysokiej cz~stotli
wosci (mikrofole). Cz. II. Lek. Wojsk., 1970, 2, 123. 

10. Rudowski W.: Le<:zenie oparzen; Warszawa 1968. 
11. Wiljawin G., Szumowa 0.: Pa:ogienez lt-czenje ozogowej' bolezni, Moskwa 1962. 

Redakcja otrzymala: 2. VL 1969 r. 
Adres aut<,ra: Gdansk 5, 7 Szpi!al Marynarki Wojennej. 

.. ,.,, -.. o,~ . 5,,..,_ ·, 

PAT. POL. 197?, XXIII, 2 

• I 


