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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ураховуючи те, що больові відчуття становлять від 40 % 
до 90 % від усіх скарг при зверненнях за первинною медичною допомогою, про-
блема фармакотерапії та ефективного контролю болю досі залишається актуальною 
(Maremmani І. et al., 2009; Давидович О. В. та ін., 2011), що й підтверджує напро-
чуд широко представлений спектр антиноцицептивних медикаментів (Bailey C. P. 
et al., 2005; Бутров А. В. та ін., 2010; Громовик Б. П. та ін., 2012). Проте, окрім ви-
користання анальгетиків згідно медичних показів, беззаперечним вважається факт 
безпричинного вживання наркотичних середників, що динамічно зростає впродовж 
останніх років (Dyer K. R. et al., 2008; Drugs Action Plan, 2008; EVCDDA, 2014). Згід-
но з останніми даними, поширеність захворювань наркологічного профілю в нашій 
державі складає в абсолютних числах 960 тис осіб або ж 2,5 тис на 100 тис населен-
ня (Битенский В. С., 2007; Беловицкий О. В., 2010). Усю трагічність даної ситуації 
підтверджує й те, що поширеність уживання наркотичних речовин молодшає, адже 
9  % респондентів віком 15–34 роки вживали ті чи інші наркотичні речовини впро-
довж життя (Лібанова Е. М., 2010; Риков С. О. та ін., 2011), а за результатами дослі-
дження European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs серед підлітків 
15–17 років 25,4% мають аналогічний досвід (Вієвський А. М. та ін., 2012).

Власне, значне використання наркотичних середників і поширеність наркома-
нії (Аналітично-статистичний довідник, 2009; Бутров А. В. та ін., 2010; Табачни-
ков С. І. и др., 2011) зумовлює необхідність детального вивчення впливу опіоїдів 
на організм людини.

Дані фахової літератури частіше торкаються питання впливу опіоїдів на нерво-
ву (Біловицький О. В., 2010; Литвинцев Б. С. и др., 2011; Бекесевич А. М., 2014; 
Зінько А. В. та ін., 2014), гепатобіліарну системи (Белобородова Е. В. и др., 2011; 
Gibson A. et al, 2011; Ilić G., 2012), тимус і селезінку (Клименко Н. А. и др., 2010), 
нирки (Вільхова І. В., 2014; Тайжанова Д. Ж. та ін., 2014). Також розроблений 
спосіб моделювання поведінкових реакцій в експериментальних тварин при хро-
нічному впливі опіоїду, а саме налбуфіну (Онисько Р. М. та ін., 2013). Проте по-
ряд із ураженням життєво важливих органів та систем у патологічний процес 
залучається і орган зору, який є ключовим серед усіх органів чуття (Lingard A., 
2010). Вивчення структури та шляхів кровопостачання органа зору є особливо 
актуальним, оскільки морфологічна перебудова судинної оболонки очного яблука 
відіграє, без сумніву, важливу роль у патогенезі ряду офтальмологічних захво-
рювань (Huynh T. P., 2013; Prause J. U. et al., 2015). Проте щодо його ураження 
токсичними речовинами, то найчастіше трапляються дані про вплив алкоголю 
(Жабоедов Г. Д. и др., 2003; Егоров Е. А. и др., 2006; Думброва Н. Е. и др., 2009; 
Shiferaw B. et al., 2015) і лише поодинокі відомості, що стосуються наркотичних 
середників (French D. D. et al., 2011; Якимів Н. Я., 2014), та й ті носять характер 
окремих спостережень, що вимагає подальшого ґрунтовного вивчення. 
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Отож можна зробити висновок, що існує низка невирішених питань щодо 
проблем структурної перебудови очного яблука при вживанні наркотичних се-
редників, а також визначення тривалості безпечного застосування наркотичних 
анальгетиків.

Недостатньо вивченими залишаються питання особливостей макро-, мікро- та 
ультраструктури судинної оболонки ока під впливом опіоїдів, відсутні дані про 
якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки судинної оболонки очного яблука при 
застосуванні наркотичних засобів, що й зумовило мету нашого дослідження.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація 

виконана у відповідності до плану наукових досліджень Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького та є частиною планової 
науково-дослідної роботи кафедр нормальної анатомії та оперативної хірургії з 
топографічною анатомією «Структура органів та їх кровоносного русла в онтоге-
незі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при порушен-
нях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому діабеті», номер 
державної реєстрації 0110U001854. Здобувач є співвиконавцем цієї роботи.
Мета дослідження. Встановити особливості будови та кровопостачання су-

динної оболонки очного яблука білого щура під впливом опіоїду (налбуфін), а та-
кож визначити можливий термін безпечного його застосування для упередження 
структурних змін судинної оболонки, викликаних дією цього опіоїду. 
Завдання дослідження:
1. Простежити динаміку якісно-кількісних змін судинної оболонки очного 

яблука білого щура під впливом налбуфіну.
2. Встановити мікро- та ультраструктурні особливості судинної оболонки оч-

ного яблука білого щура за умов введення налбуфіну.
3. Провести морфометричний аналіз ангіоархітектоніки судинної оболонки оч-

ного яблука білого щура за умов введення налбуфіну з наступним припиненням 
його впливу.

4. Визначити особливості перебудови судинної оболонки очного яблука білого 
щура після застосування налбуфіну з наступним припиненням введення опіоїду.

5. Морфологічно обґрунтувати термін безпечного застосування налбуфіну на 
прикладі судинної оболонки очного яблука.
Об’єкт дослідження – морфо-функціональний стан судинної оболонки очного 

яблука білого щура.
Предмет дослідження – структурні зміни судинної оболонки очного яблука 

білого щура під дією опіоїду та після припинення його введення.
Методи дослідження – морфологічні (ін’єкційний, гістологічний, електронно-

мікроскопічний, морфометричний) методи дослідження, які дозволили встано-
вити особливості будови та закономірності якісно-кількісних змін структурних 
компонентів судинної оболонки ока за умов впливу опіоїду та після припинення 
його дії; і математичні, за допомогою яких систематизовано отримані експери-
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ментальні дані та подано порівняльну характеристику ангіоархітектоніки судин-
ної оболонки очного яблука білого щура за відповідних умов.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексне 

морфологічне дослідження судинної оболонки очного яблука білого щура за умов 
тривалого впливу опіоїду за допомогою ін’єкційного, гістологічного, електронно-
мікроскопічного, морфометричного та статистичного методів дослідження. Но-
вими є дані про морфологічні зміни, які виникають у райдужці, війковому тілі та 
власне судинній оболонці очного яблука в різні терміни (через 2, 4 та 6 тижнів) 
внутрішньом’язового введення налбуфіну в експерименті. Встановлено, що пер-
ші ознаки порушення структури судинної оболонки помітні вже через 2 тижні 
експерименту.

Отримано нові дані морфометричного аналізу ангіоархітектоніки (діаметр 
мікросудин, артеріоло-венулярний коефіцієнт, щільність сітки обмінних судин, 
показник трофічної активності тканини, коефіцієнт звивистості судини) судинної 
оболонки очного яблука білого щура в динаміці 6-тижневого впливу опіоїду та 
після припинення його введення. Зокрема встановлено залежність між тривалі-
стю введення налбуфіну та глибиною змін структурної організації судинної обо-
лонки очного яблука в експерименті.

Уперше подано морфологічне обґрунтування безпечності застосування налбу-
фіну на прикладі судинної оболонки очного яблука білого щура та описано ком-
пенсаторно-адаптаційні процеси в ангіоархітектоніці досліджуваних структур за 
умов застосування опіоїду з наступною його відміною. Зокрема встановлено, що 
через 4 тижні введення опіоїду розвиваються зміни структури судинної оболонки 
очного яблука щура, які після 2-тижневого припинення застосування препара-
ту частково компенсовані, 6-тижневе введення опіоїду зумовлює незворотні де-
структивні зміни судинної оболонки очного яблука білого щура.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дають можли-

вість поглибити уявлення і вирішити дискутабельні питання щодо впливу опіоїду 
на структуру судинної оболонки очного яблука, що створює морфологічну основу 
для розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних методів лікування 
офтальмологічних захворювань у пацієнтів, змушених упродовж тривалого часу 
застосовувати опіоїд, а також у наркозалежних. Результати дослідження суттєво 
розширюють уявлення про динаміку якісно-кількісних змін судинної оболонки 
ока впродовж різних термінів застосування налбуфіну, а також про компенса-
торно-адаптаційні процеси ангіоархітектоніки досліджуваних структур за умов 
застосування опіоїду з наступною його відміною. Одержані дані є важливими 
не лише для морфологів, але й для клініцистів, адже є основою для подальшого 
вивчення проблем експериментальної та клінічної офтальмології. 
Впровадження результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес та науково-дослідну ро-
боту морфологічних і клінічних кафедр вищих медичних навчальних закладів 
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України, зокрема у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універ-
ситет», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Вінниць-
кому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова, Запорізькому 
державному медичному університеті, ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет», Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького, Сумському державному університеті, ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», Ужго-
родському національному університеті, Харківському національному медичному 
університеті.
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено етапи плану-

вання, проведення інформаційно-патентного пошуку, формулювання мети й за-
вдань дослідження. Завдяки опанованим методикам, експерименти, забір матері-
алу та всі морфологічні дослідження проведені здобувачем особисто. Інтерпре-
тація результатів дослідження, формулювання основних положень та висновків, 
практичних рекомендацій у вигляді впроваджень здійснено за участю наукового 
керівника.
Апробація результатів дисертації. Результати й основні наукові положення 

дисертації були представлені на XIІ З’їзді Всеукраїнського Лікарського Товари-
ства (Київ, 2013), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнарод-
ною участю «Досягнення сучасної клінічної анатомії та оперативної хірургії» 
(Луганськ, 2013), міжнародній науковій конференції «XII International Congress 
of Medical Sciences» (Софія, Болгарія, 2013), Всеукраїнській науково-практич-
ній конференції «Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 2013), міжна-
родній науковій конференції «Морфофункціональні особливості нервової та 
серцево-судинної систем у нормі, експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 
2013), XV Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Чер-
нівці, 2014), науковій конференції «RECOOP 5th TriNet Meeting» (Вроцлав, Поль-
ща, 2014), Всеукраїнській мультидисциплінарній конференції з міжнародною 
участю «Клінічна анатомія на сучасному етапі розвитку. Завдання, можливості 
та перспективи» (Харків, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конферен-
ції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 
2014), міжнародній науково-практичній конференції «Third International Sympo-
sium on Hypertension. Translation Medicine in Hypertension and Young Investiga-
tor Conference» (Осієк, Хорватія, 2014), міжнародній науковій конференції «XIV 
International Congress of Medical Sciences» (Софія, Болгарія, 2015), міжнарод-
ній науковій конференції «The 7th International Student Medical Congress Kosice» 
(Кошіце, Словачинна, 2015), міжнародній науковій конференції «Summer School 
of Stress» (Гренобль, Франція, 2015), VI конгресі анатомів, гістологів, ембріоло-
гів і топографоанатомів України (АГЕТ) (Запоріжжя, 2015), міжнародній науко-
вій конференції «The 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy» 
(Братислава, Словаччина, 2015). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, із яких 
8 статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття в закордонному виданні 
(Румунія), 11 робіт – у матеріалах конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 239 сторінках друкова-

ного тексту (із них 130 сторінок основного тексту) містить: вступ, огляд літера-
тури, розділ «Матеріал і методи дослідження», два розділи власних досліджень, 
аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел (203 
джерела: 116 – кирилицею, 87 – латиницею), додатків (14). Дисертація ілюстро-
вана 21 таблицею, 162 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 144 статевозрі-
лих білих щурах-самцях із початковою масою 160–180 г, віком 3,0 місяці. Експе-
рименти проведені у відповідності до положення Європейської конвенції щодо 
захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та іншою 
науковою метою (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 2010/63/EU, Закону 
України №3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження». Матеріал 
для дослідження представлений препаратами очей щурів з ін’єкованим судинним 
руслом, гістологічними препаратами та ультрамікроскопічними зрізами оболо-
нок очного яблука.

Експериментальні тварини розподілено на 6 серій: у першій серії дослідів (15 
щурів) вивчено стан гемомікроциркуляторного русла та структуру судинної обо-
лонки очного яблука білого щура через 2 тижні введення налбуфіну; у другій 
серії дослідів (15 щурів) – зміни ангіоархітектоніки та будови судинної оболонки 
ока білого щура через 4 тижні введення наркотичного анальгетика; у третій серії 
дослідів (15 щурів) – стан гемомікроциркуляторного русла та структуру судин-
ної оболонки очного яблука білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну; у 
четвертій серії дослідів (15 щурів) – зміни ангіоархітектоніки та будови судинної 
оболонки очного яблука білого щура після 2-тижневого введення налбуфіну з по-
дальшою 2-тижневою відміною препарату; у п’ятій серії дослідів (15 щурів)  – 
зміни стану гемомікроциркуляторного русла та будови судинної оболонки ока 
білого щура через 4 тижні введення налбуфіну з подальшим 2-тижневим припи-
ненням введення препарату; у шостій серії дослідів (15 щурів) – зміни ангіоархі-
тектоніки та будови судинної оболонки очного яблука білого щура через 6 тижнів 
застосування налбуфіну з подальшою 2-тижневою відміною препарату.

Евтаназію проводили методом передозування внутрішньоочеревинного нарко-
зу з використанням тіопенталу натрію (із розрахунку 25 мг/кг маси тіла тварини). 
Контролем слугували 54 щури, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію.

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження:
1. Моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура.
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2. Ін’єкція судинного русла очного яблука білого щура.
3. Просвітлення зрізів оболонок очного яблука білого щура та їхнє фотографу-

вання під мікроскопом МБИ–1.
4. Морфометрія ланок кровоносного русла судинної оболонки очного яблука 

білого щура.
5. Гістологічне дослідження судинної оболонки очного яблука білого щура.
6. Електронномікроскопічне дослідження судинної оболонки очного яблука та 

ланок його гемомікроциркуляторного русла.
7. Статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою пакета 

прикладних програм на комп’ютері.
Моделювання тривалого впливу опіоїду здійснювали шляхом щоденного вве-

дення наркотичного анальгетика налбуфіну (Онисько Р.М. та ін., 2013). Для вста-
новлення морфологічного підґрунтя безпечного застосування налбуфіну білим 
щурам щоденно вводили препарат внутрішньом’язово в дозі 15,2 мг/кг маси тіла, 
згідно з формулою (Рыболовлев Ю.Р., 1979). 

Для ін’єкції судинного русла ока використали туш-желатинову ін’єкційну масу. 
Оболонки очного яблука просвітлювали впродовж двох діб у cуміші гліцерину з 
етиловим спиртом у співвідношенні 1:1, зберігали в хімічно чистому гліцерині. Фо-
тографування судинного русла очного яблука здійснювали в прохідному світлі мі-
кроскопа МБИ–1 при збільшенні х80, х160 цифрового фотоапарата Olympus FE 210.

Для гістологічного дослідження оболонки очного яблука білого щура фіксували 
у рідині Буена. Матеріал заливали в парафінові блоки, з яких на санному мікротомі 
моделі МС–2 виготовляли зрізи товщиною 5–7 мкм. Гістологічні зрізи забарвлю-
вали гематоксиліном і еозином за загальноприйнятою методикою (Меркулов Р.А., 
1969), а також азаном за Гейденгайном. Препарати вивчали на світловому мікроско-
пі МБИ-1 при збільшеннях мікроскопа: х120, х160, х400, х600. Для фотографуван-
ня мікропрепаратів використовували комп’ютерну систему «AverMedia».

Півтонкі зрізи отримували за допомогою скляного ножа на ультрамікротомі 
фірми LKB–2188 (Швеція), товщиною 1 мкм, зрізи зафарбовували метиленовим 
синім – основним фуксином (Sigma-Aldrich Chemie GmbH), вивчали при викорис-
танні світлового мікроскопа Leica DM–2500 (Switzerland). Фотофіксацію зобра-
ження здійснювали, використовуючи цифрову камеру Leica DFC450C.

Електронномікроскопічне дослідження судинної оболонки очного яблука про-
водили на електронному мікроскопі УЕМВ–100К при прискорювальній напрузі 
75 кВ і збільшеннях х4000 – х8000.

Для статистичного аналізу вихідних даних, математичних розрахунків, їхнього 
графічного представлення та результатів аналізу використано програмне забезпе-
чення Excel із пакету прикладних програм Microsoft Offi ce.
Результати досліджень та їх обговорення. Через 2 тижні введення налбу-

фіну спостерігали перші незначні зміни судинної оболонки очного яблука біло-
го щура. Контури судин власне судинної оболонки виразні, проте, у порівняні з 
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контролем, розширені, звивисті. Діаметр артеріол зростав до (29,42±1,40) мкм, 
контроль – (21,80±2,30) мкм, діаметр венул становив (29,98±0,85) мкм, контроль  – 
(27,09±1,44) мкм. Капіляри широкі, перепліталися у вигляді сітки. Діаметр капіля-
рів війкових відростків зростав до (7,27±0,23) мкм, контроль – (6,40±0,34) мкм, що 
зумовило незначне, але вірогідне збільшення питомого об’єму капілярів війкових 
відростків до (0,418±0,005) мкм3/мкм3, контроль – (0,396±0,003) мкм3/мкм3 та пи-
томої площі капілярів війкових відростків до (0,054±0,004) мкм2/мкм3, контроль – 
(0,048±0,001)  мкм2/ мкм3. У контрольних тварин капілярна петляста сітка зіничного 
краю райдужки ніжна, петлі тонкі. В експериментальних щурів артеріоли райдужки 
розширені, звивисті, коефіцієнт звивистості артеріол зростав до 0,466±0,024 (кон-
троль  – 0,292±0,010). Капілярна петляста сітка зіничного краю райдужки грубша, 
петлі розширені. Отже, ангіоархітектоніка судинної оболонки очного яблука зреагу-
вала на введення налбуфіну, адже судини гемомікроциркуляторного русла одними з 
перших реагують на патогенні фактори структурними змінами, які є підґрунтям для 
розвитку патологічного процесу (Черкасов В. Г. та ін., 2010; Керечанин І. В., 2011).

При гістологічному дослідженні судинної оболонки очного яблука білого щура 
через 2 тижні введення налбуфіну чітко диференціювали всі її структури. Проте у 
порівнянні з контролем, нами виявлено незначний набряк надсудинної пластин-
ки, базального комплексу, збільшення кількості фібробластів. Найбільших змін 
у власне судинній оболонці зазнала судинна та капілярно-судинна пластинки. 
Кровоносні судини власне судинної оболонки розширені, їхні стінки стоншені, 
просвіти судин переважно заповнені елементами крові. Навколо судин помітно 
незначний набряк, лімфоцитарно-макрофагальну інфільтрацію. Структурна ор-
ганізація війкового тіла збережена. Характерний дисонанс просвіту судин війко-
вого тіла в цей термін експерименту: одні без клітин крові, а в інших виявлено 
агрегацію еритроцитів. Епітелій війкових відростків частково дезорганізований, 
що проявилося чергуванням одношарового з незміненим двошаровим епітелієм. 

При електронномікроскопічному дослідженні характерні зміни розмірів та 
форми капілярів через розширення їхнього просвіту. У просвіті мікросудин ви-
явлено гіперагрегати еритроцитів. Окремі ендотеліоцити набували видовже-
ної форми, проте їхні ядра зберігали гладкі рівні контури. Хроматин помірної 
електронної щільності розташований дифузно по всій нуклеоплазмі. У деяких 
ділянках ядра спостерігалися ущільнені зони гетерохроматину з компактним його 
розташуванням у вигляді вузької смуги біля ядерної мембрани. Структура цито-
плазми не зазнала суттєвих змін, зберігаючи звичні для неї органели, проте для 
мітохондрій характерний набряк та своєрідне просвітлення матриксу. Візуалізу-
вали деструктурованість гребенів та щільного мітохондріального матриксу з ак-
центуванням його розташування вздовж бічних поверхонь клітин. Гранулярна ен-
доплазматична сітка представлена у вигляді витягнутих цистерн, розташованих 
на значній дистанції одна від одної. Рибосоми зберігали свою сферичну форму 
та щільну електронну оптичність. На периферії комплексу Гольджі розташовані 



8

великі пухирці з прозорим вмістом. Малі пухирці ідентичні своєю електрооптич-
ною щільністю як до великих пухирців, так і до матриксу навколишньої цито-
плазми та розташовувалися навколо ущільнених цистерн і між великими пухир-
цями комплексу Гольджі. Виявлено значну кількість овальних осміофільних ті-
лець, що відділялися від матриксу цитоплазми однією елементарною мембраною. 
У деяких ендотеліоцитах спостерігалося збільшення кількості органел. На люме-
нальному та базальному краях цитоплазми ендотеліоцитів з’являлося багато мік-
ропіноцитозних пухирців. Важливим є те, що підендотеліальний шар переважно 
збережений у ділянках, віддалених від дезорганізованого сполучнотканинного 
матриксу. Люменальний край «утворював» інвагінації та цитоплазматичні відро-
стки неідентичних розмірів, що створювало нерівність його контурів і свідчило 
про циркуляторну гіпоксію органа. Виявлено набряк і, як наслідок, потовщен-
ня базальної мембрани капіляра, проте цілісність її збережена. Збільшувалися за 
розміром і ядра перицитів, які загорнені зі всіх сторін неклітинними компонента-
ми базального шару. Перицити переважно зберігали зв’язок із базальною мембра-
ною капіляра. На даному етапі експерименту виявлено значне звуження просвіту 
закапілярних венул, що призводить до порушення проходження лімфоцитів крізь 
їхній просвіт, із формуванням псевдоподій. На дію налбуфіну зреагували і перед-
капілярні артеріоли шляхом набряку та сплощення ендотелію. В епітеліоцитах 
війкових відростків спостерігалися набряклі мітохондрії з розпушеними гребеня-
ми; інвагінація ядерної оболонки. В окремих епітеліоцитах ядра фрагментовані з 
маргінальним розміщенням конденсованого хроматину. Більшість міжклітинних 
контактів збережені. Прилегла до міоцитів райдужки та війкового тіла сполучна 
тканина формувала численні піноцитозні пухирці та кавеоли. Базальна мембра-
на, до якої прилягали міоцити, дещо набрякла, нексуси збережені. Спостерігався 
незначний набряк ендомізію. У пухкій сполучній тканині судинної оболонки на 
цьому терміні експерименту багато фібробластів і фіброцитів. У цитоплазмі фі-
бробластів містилися численні секреторні гранули, збільшені мітохондрії. 

Через 4 тижні введення налбуфіну на ін’єкованих та просвітлених препаратах 
втрачалася чітка впорядкованість розташування ланок гемомікроциркуляторного 
русла. Капілярна сітка ніби розривалася на дрібні окремі фрагменти. У війкових 
відростках – облітерація капілярів, геморагії, нерівномірність калібру судин, розрі-
дження судинної сітки, звивистість збережених судин. Діаметр капілярів війкових 
відростків зростав до (8,96±0,30) мкм, проте питомий об’єм капілярів зменшив-
ся до (0,380±0,004) мкм3/мкм3, а питома площа капілярів війкових відростків – до 
(0,041±0,002) мкм2/мкм3 (р0,05). Кільцеві артерії райдужки та їхні гілки різко зви-
висті, з нерівномірним калібром. Коефіцієнт звивистості артеріол райдужки стано-
вив 0,50±0,02. Капілярні петлі зіничного краю райдужки розтягнені, грубі.

Через 6 тижнів експерименту на ін’єкованих та просвітлених препаратах вияв-
лено глибокі деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла судинної обо-
лонки очного яблука. Діаметр артеріол становив (28,42±0,41) мкм, діаметр венул 
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зріс до (48,74±2,59) мкм, що зумовило вірогідне зменшення артеріоло-венулярно-
го коефіцієнта до 0,58±0,03. На нашу думку, розширення венул власне судинної 
оболонки очного яблука на цьому терміні експерименту сприяло збільшенню єм-
кості венулярної ланки гемомікроциркуляторного русла. Звивистість артеріол за-
безпечує зменшення сили пульсового поштовху в цих судинах, поява додаткових 
артеріло-венулярних анастомозів та їхня активація сприяє посиленню юкстака-
пілярного кровоплину. Щільність сітки обмінних судин зменшена до 64,00±5,82, 
а показник трофічної активності тканини зростав до (31,94±2,61) мкм. Діаметр 
капілярів війкових відростків становив (9,76±0,51) мкм, питомий об’єм капілярів 
зменшувався до (0,363±0,004) мкм3/мкм3, а питома площа капілярів війкових від-
ростків – до (0,036±0,002) мкм2/мкм3. Розширилися артеріоло-венулярні анасто-
мози, і кров з артеріол скидалася у венозне русло, минаючи зруйновані капіляри.

Оскільки введення опіоїду зумовлювало зміни судинної оболонки очного яблу-
ка, то виникало порушення кровопостачання ока, що, у свою чергу, призводить 
до погіршення постачання киснем його тканин та спричиняє ішемізацію органа. 
Окрім цього, виявлено, що судинно-капілярна пластинка зруйнована. М’язовий 
шар війкового тіла стоншений, війковий поясок дезорганізований. Війкові відро-
стки фрагментовані, епітелій, що їх вкриває, був дезорганізований, відростки по-
товщені, укорочені, їхня довжина становила: (193,90±19,69) мкм (р0,05), основи 
розширені до (115,22±2,04) мкм (р0,05). Внутрішній пограничний шар райдуж-
ки потовщувався, подекуди розшаровувався, а в окремих ділянках стоншувався 
і розривався. Виявлено розширення, звивистість, нерівномірність калібру судин 
переднього сегменту очного яблука, геморагії та мікроаневризми. Контури перед-
нього епітелію нерівномірні, звивисті, шар перервний. Зовнішній пограничний 
шар стоншений. Волокна сполучної тканини розміщені пухко, спостерігалися 
набряк, склероз. Такі зміни склеротичного характеру проявлялися прогресую-
чим розростанням сполучної тканини у вигляді виражених пучків колагенових 
волокон між судинними та гладком’язовими елементами. У результаті значного 
потовщення базальної мембрани капіляри виглядали «замурованими» у сполучну 
тканину, яка деструктивно змінена, і, як наслідок, їхній просвіт значно звужував-
ся, оскільки ендотеліоцити внутрішньої вистилки деформовані. 

Ультрамікроскопічне дослідження підтвердило зміни, виявлені на гістологіч-
них зрізах. Окрім цього, відбувалося набухання цитоплазми та ядра ендотеліо-
цитів. Як наслідок, просвіт капіляра створював картину «зіркоподібної щілини» 
через суттєве звуження. У навколишньому сполучнотканинному комплексі  – 
набряк сполучної тканини з домінуванням пучків колагенових волокон, що ха-
рактерно для склерозу. Плазмолема ендотеліоцитів формувала випини в просвіт 
капілярів, утворювала мікроворсинки. Ще суттєвіші зміни руйнівного характеру 
відбувалися в елементах гладкої ендоплазматичної сітки. Реагував також і мі-
тохондріальний комплекс шляхом дискомлексації, фрагментації, гомогенізації та 
розправленості гребенів, дисоціації їхніх мембран. Збільшена кількість піноци-
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тозних пухирців різного діаметру, які мігрували у перикапілярну навколишню 
сполучну тканину, спричиняючи її набряк. Як наслідок, підендотеліальна зона 
зменшувалася практично вдвічі. Капіляри при цьому повнокровні, подекуди спо-
стерігалися крововиливи. Розширений проміжок між гладком’язовими клітинами 
стінок артеріол, що свідчить про локальну дилатацію. В епітеліоцитах війкових 
відростків матрикс просвітлений, із розпушеною базальною мембраною. Цитоп-
лазма епітеліоцитів нерівномірно набухла, містила дрібну еозинофільну зерни-
стість. У цитоплазмі виявлено вакуолі, багато піноцитозних пухирців. Гребені 
мітохондрій деструктивно змінені, матрикс просвітлений. Вакуолізовані мітохон-
дрії в цитоплазмі свідчать про гідропічну дистрофію епітелію (Жабоедов Г. Д. и 
др., 2003; Думброва Н. Е. и др., 2012; Рустамов М. С., 2012). Міоцити райдужки 
та війкового тіла набували видовженої форми.

До 6-го тижня експерименту зміни невпинно наростали, що проявилось  ущіль-
ненням цитоплазми, зменшенням піноцитозних складок і пухирців, редукцією 
органел. Цитоплазма була наповнена преципітатами та коагулятами. Мембранні 
органели вакуолізовані. Ендотеліоцити десквамовані. Підвищена кількість авто-
фаголізосом. Піноцитозні пухирці зливалися  своїми мембранами. Неклітинний 
компонент базального шару кровоносних капілярів розпушений, розшарований, 
з акцентуванням його фібрилярної частини, що свідчить про порушення проник-
ності капілярної стінки. Міжклітинні контакти між ендотеліальними клітинами 
дезорганізовані, інколи виявлялися ділянки базальної мембрани, що не прикриті 
цитоплазмою ендотеліоцита. Ядерна оболонка ендотеліоцитів розшарована, нечіт-
ка. У навколосудинних просторах розташовані численні макрофаги, ацидофільні 
лейкоцити з множинними електроннощільними гранулами в цитоплазмі. Базаль-
на мембрана міоцитів розпушена, перервна. Міжклітинні контакти порушені. Між 
пучками міоцитів збільшувалися прошарки дезорганізованої сполучної тканини. 
Відбувалися дистрофічні зміни в епітеліоцитах війкових відростків, про що свід-
чило зникнення базальної складчастості цитоплазми, просвітлення цитоплазматич-
ного матриксу. Описане явище активізації лізосомальних ферментів, у результаті 
чого внутрішньоклітинний вміст, що потрапляє в позаклітинний простір, сприяє 
розвитку запалення (Борисова С. А. та ін., 2003; Kaja S. et al., 2003).

Через 2 тижні введення щурам налбуфіну з наступною 2-тижневою відміною 
застосування препарату зміни менш виразні, ніж без відміни препарату. Це також 
підтверджував проведений аналіз ідентичних морфометричних показників ста-
ну гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука, показуючи 
наближення всіх значень показників у бік контролю при їхній вірогідній різни-
ці, у порівнянні з експериментом без відміни препарату. Варто лише відзначити 
звивистість артеріол та облітерацію поодиноких капілярів, що не характерна для 
контрольних тварин. Спостерігалися компенсаторні зміни, що проявлялися від-
новленням рельєфу райдужки та характерним розвитком дугоподібних колатера-
лей, які зв’язували кільцеві артерії райдужки між собою. 
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На гістологічних препаратах судинної оболонки очного яблука білого щура цьо-
го терміну суттєвих змін теж не виявлено. Відсутні описані раніше зміни калібру 
судин, ознаки навколосудинного набряку, лімфоцитарно-макрофагальної інфіль-
трації, що, безумовно, свідчило про їхній регрес упродовж 2-тижневої відміни. 

Ультрамікроскопічне дослідження структур судинної оболонки очного яблука 
показало перебудову клітин і їхніх органел у напрямку інтенсивного відновлення 
ендотелію та базальної мембрани ланок гемомікроциркуляторного русла, епіте-
лію війкових відростків, клітинних і неклітинних елементів райдужки та власне 
судинної оболонки. Про збереження білково-синтетичної та енергетичної функції 
на високому рівні свідчить значна кількість вільних рибосом, полісом, елемен-
тів гладкої ендоплазматичної сітки та великих мітохондрій уздовж плазмолеми 
клітини. У цитоплазмі містилося багато мікропухирців, що є ознакою підвищен-
ня міжклітинного обміну. Не виявлено виражених змін просвіту мікросудин, що 
спостерігався раніше як наслідок набухання ендотеліоцитів. 

Ендотеліоцити капілярів проміжної частини та основи війкових відростків за 
будовою аналогічні, як у контролі, але вони незначно ущільнені, їхні клітини мі-
стили більше рибосом та полісом. Про відповідні процеси свідчила і посилена 
базальна складчастість цитоплазми ендотеліоцитів. Епітеліальні клітини верхі-
вок війкових відростків практично не змінені, проте у ділянках епітеліоцитів, 
прилеглих до базальної мембрани, виявлялося багато електроннощільних клітин, 
які знаходилися у стані інтерфази.

Через 4 тижні введення налбуфіну з наступним 2-тижневим припиненням його 
застосування характерні звивистість та нерівномірність калібру артеріол, розши-
рення венул, деформація капілярів, атрофічні явища. Спостерігалися безсудин-
ні ділянки зі зруйнованим капілярним компонентом у власне судинній оболонці 
чи ділянки з розрідженою капілярною сіткою, частковою облітерацією капілярів 
війкових відростків. Судини венозного сплетення війкового тіла розширені. Різ-
ко збільшилася звивистість артеріол райдужки, коефіцієнт звивистості становив 
0,48±0,02. Судинні петлі капілярної петлястої сітки зіничного краю райдужки не 
відновили звивистий характер, залишилися досить грубими, прямими; їхній діа-
метр становив (8,12±0,13) мкм. Указані морфологічні показники вірогідно відріз-
нялися від контролю.

На гістологічних препаратах виявлені зміни структури всіх відділів судинної 
оболонки. Стінки окремих капілярів і венул незначно потовщені. У деяких ділян-
ках власне судинної оболонки, а також у війковому тілі та райдужці відзначалося 
збільшення кількості активних фібробластів і колагенових волокон. Вищевказа-
не свідчить про проліферацію сполучної тканини, пусковим механізмом якої є 
гіпоксія. Кровоносні судини власне судинної оболонки незначно розширені, пе-
реповнені кров’ю, їхні стінки потовщені, а просвіти переважно заповненні де-
формованими та склеєними еритроцитами. Лише на цьому етапі спостерігалася 
часткова дезорганізація епітелію війкових відростків. Шари райдужки ще дифе-
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ренціювалися, але в кожному з них виявлено помірні зміни. Зовнішній та вну-
трішній пограничні шари стоншені, зі звивистими контурами. 

При дослідженні ультраструктури виявлено зміни в усіх складових елементах 
судинної оболонки, розширення та переповнення просвітів судин плазмою та 
елементами крові. Особливо глибокі деструктивні зміни відбувалися в судинах 
війкових відростків. Спостерігалися різке розширення капілярів, стоншення їхніх 
стінок. З’єднання ендотеліоцитів менш тісні, базальна мембрана розпушена та 
перервна. Ендотеліоцити виступали в просвіт судин. Їхня цитоплазма містила ба-
гато преципітатів і коагулятів, система внутрішніх мембран розпушена та зруйно-
вана. Від зовнішніх шарів таких клітин відривалися окремі фрагменти і входили 
в просвіт судин. Верхівки та проміжні частини війкових відростків часто оголені 
внаслідок активної десквамації епітелію. Руйнувалися міжклітинні контакти між 
епітеліоцитами. Знизилася кількість мітозів і посилилися процеси апоптозу. Ха-
рактерне порушення гістоархітектоніки колагенових волокон. 

Ще глибші деструктивні зміни ангіоархітектоніки в усіх відділах судинної обо-
лонки очного яблука виявлено після 6-тижневого введення налбуфіну експери-
ментальним тваринам, незважаючи на наступне 2-тижневе припинення введення 
препарату. Передній епітелій райдужки перервний, подекуди виявлено некротич-
ні зміни. Внутрішній та зовнішній пограничні шари подекуди розірвані та розша-
ровані. Волокна сполучної тканини райдужки розміщені пухко, рельєф її дефор-
мований, спостерігали її інфільтрацію та набряк. Усе це, як наслідок, призвело 
до вакуолізації та еозинофільних включень. На цьому етапі виявлено аневризма-
тично розширені артеріоли. На півтонких зрізах підтверджено дані, описані при 
гістологічному дослідженні. Спостерігали розширення та переповнення плазмою 
і клітинами крові судин власне судинної оболонки, збільшення кількості колаге-
нових волокон у сполучнотканинній основі власне судинної оболонки, прилипан-
ня еритроцитів до поверхні ендотеліоцитів у мікросудинах війкових відростків. 

Просвітлення цитоплазми, порушення цитоархітектоніки мембран, вакуолі-
зація, зруйнована частина цитоплазматичних структур – наслідки тривалого ви-
користання налбуфіну, незважаючи на 2-тижневу відміну. Аналізуючи отримані 
нами дані, можемо зробити висновок щодо токсичного пошкодження мікросудин 
через порушення мікроциркуляції. Характерні деструктивні зміни, що проявля-
лися вакуолізованим переродженням. У порівнянні з попереднім терміном зміни 
настільки виражені, що, очевидно, клітина різко знижує свої білковосинтезуючу 
та енергетичну функції. Часто ядра дезорганізованих ендотеліоцитів мікросудин 
перебували у стані каріорексису, ядерна оболонка пошкоджена, переважав гете-
рохроматин. Частина цитоплазми, що прилягала до базальної мембрани, містила 
преципітати та коагуляти. Люменальна поверхня ендотеліоцитів утворювала мі-
кроворсинки. Базальна мембрана потовщена, розшарована, без чітких контурів. 

Описані нами зміни співзвучні в певній мірі з тими, які виникають унаслідок 
ішемічних впливів на структуру органа зору (Герасимюк І. Є. та ін., 2011; Шкіль-
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нюк Н. М. та ін., 2011; Budzinskaia M. V. et al., 2013; Brito P. N., 2015). Окрім цьо-
го, вони підтверджують та значно доповнюють дані щодо динаміки структурної 
перебудови органів за умов введення наркотичних препаратів. 

Таким чином, за допомогою адекватних методів дослідження ми продемон-
стрували динаміку змін судинної оболонки очного яблука не лише за умов вве-
дення опіоїду впродовж тривалого терміну, але й за умов припинення його вве-
дення, що, без сумніву, розширює наше бачення щодо безпечності тривалості 
використання наркотичних речовин.

ВИСНОВКИ

1. Больові відчуття становлять від 40 % до 90 % від усіх скарг при зверненнях за 
первинною медичною допомогою, проте проблема фармакотерапії та ефективно-
го контролю болю досі залишається відкритою. Незважаючи на численні клінічні 
та експериментальні дослідження, існує низка невирішених питань щодо проблем 
структурної перебудови оболонок очного яблука при вживанні наркотичних се-
редників. Тому встановлення особливостей будови та кровопостачання судинної 
оболонки ока білого щура під впливом опіоїду (налбуфіну), а також визначення 
можливого терміну безпечного його застосування для упередження структурних 
змін судинної оболонки, викликаних дією цього опіоїду, є актуальним.

2. Через 2 тижні введення налбуфіну встановлено зростання (p0,05) діаметра 
артеріол судинної оболонки до (29,42±1,40) мкм, контроль – (21,80±2,30) мкм, 
що зумовлює зростання (p0,05) артеріоло-венулярного коефіцієнта до 0,98±0,03 
(контроль – 0,80±0,07). Введення налбуфіну впродовж 4 та 6 тижнів призводить 
до зменшення (p0,05) щільності сітки обмінних судин до 64,00±5,82 (контроль  – 
120,40±7,53), питомої площі поверхні капілярів до (0,036±0,002)  мкм2/ мкм3, 
контроль – (0,048±0,001) мкм2/мкм3, та питомого об’єму капілярів до 
(0,363±0,004)  мкм3/мкм3, контроль – (0,396±0,003) мкм3/мкм3, а також збільшен-
ня (р0,05) показника трофічної активності тканини до (31,94±2,61)  мкм, кон-
троль  – (18,15±0,74) мкм, що свідчить про значне руйнування капілярного компо-
нента гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука.

3. Після 2-тижневого введення налбуфіну білим щурам спостерігається незначний 
набряк надсудинної пластинки та базального комплексу власне судинної оболонки 
очного яблука, зміна рельєфу райдужки та форми війкових відростків, розширення і 
повнокров’я кровоносних судин. Через 4 та 6 тижнів експерименту виявлено гіпере-
мію мікросудин, агрегацію еритроцитів у їхніх просвітах, розташування еритроцитів 
у вигляді монетних стовпчиків, тромбоутворення, потовщення стінок артеріол, навко-
лосудинний набряк, формування інфільтратів, дезорганізацію переднього епітелію 
райдужки та епітелію війкових відростків, розпушення і набряк колагенових волокон 
сполучнотканинної основи, пошкодження гладких міоцитів війкового тіла та райдуж-
ки, розшарування пучків гладких міоцитів, розширення міжм’язових просторів.
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4. Перші ознаки порушення ультраструктури судинної оболонки помітні вже 
через 2 тижні експерименту. Ядра ендотеліоцитів набувають видовженої форми, 
мітохондрії набряклі з просвітленим матриксом, уздовж люменального та базаль-
ного країв цитоплазми ендотеліоцитів виявлено багато піноцитозних пухирців, 
базальна мембрана потовщена внаслідок набряку. Через 4 та 6 тижнів експери-
менту спостерігаються ділянки дезорганізації та деструктуризації епітеліальних 
клітин війкових відростків та райдужки. В епітеліоцитах просвітлений матрикс, 
цитоплазма набухла, містить вакуолі, мітохондрії набряклі, гребені зруйновані, 
ядра пікнотичні, хроматин конденсований, міжклітинні контакти розпушені. Ві-
зуалізується динамічне збільшення сполучної тканини з домінуванням пучків ко-
лагенових волокон, деструкція гладком’язових елементів. 

5. Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки судинної оболонки очного яблу-
ка білого щура через 2 тижні введення опіоїду з наступним припиненням його 
застосування засвідчив відсутність різниці (р>0,05) між показниками стану гемо-
мікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука експерименталь-
них і контрольних тварин. Незважаючи на 2-тижневу відміну введення препарату 
після 4- та 6-тижневої ін’єкції білим щурам налбуфіну, структурна організація 
кровоносного русла судинної оболонки очного яблука не відновлюється. Спо-
стерігаються кільцеподібно закручені артеріоли, ділянки з деформованими мі-
кросудинами, фрагментами капілярів, безсудинні ділянки, про що свідчить змен-
шення (р0,05) щільності сітки обмінних судин до 71,60±2,08, питомого об’єму 
капілярів до (0,3632±0,0033) мкм3/мкм3, питомої площі поверхні капілярів до 
(0,0356±0,0021) мкм2/мкм3, збільшення показника трофічної активності тканини 
судинної оболонки очного яблука до (30,184±1,134) мкм.

6. Після 2-тижневого застосування налбуфіну з наступним припиненням 
введення опіоїду зміни структури судинної оболонки очного яблука незначні 
та пов’язані з перебудовою клітин та їхніх органел у напрямку інтенсивного 
відновлення ендотелію і базальної мембрани ланок гемомікроциркуляторного 
русла, епітелію війкових відростків, клітинних і неклітинних елементів рай-
дужки та власне судинної оболонки. Через 4 тижні, а тим паче 6 тижнів вве-
дення налбуфіну, незважаючи на 2-тижневе припинення введення препарату, 
спостерігаються незворотні глибокі деструктивні зміни судинної оболонки 
очного яблука.

7. Встановлено залежність між тривалістю введення налбуфіну та глибиною 
змін структурної організації судинної оболонки очного яблука в експерименті. 
Результати дослідження є морфологічним підґрунтям безпечного щодо стану 
судинної оболонки ока застосування налбуфіну впродовж 2 тижнів. За умов 4 
тижневого введення опіоїду виявлено зміни структури судинної оболонки очного 
яблука білого щура, які після 2-тижневого припинення застосування препарату 
частково компенсовані, 6-тижневе введення опіоїду зумовлює незворотні де-
структивні зміни судинної оболонки очного яблука експериментальної тварини.
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АНОТАЦІЯ

Підвальна У. Є. Cтруктурні зміни судинної оболонки очного яблука під 
впливом опіоїду (експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016.

У дисертації викладено теоретичне узагальнення, нове вирішення наукового 
завдання щодо встановлення особливостей будови та кровопостачання судин-
ної оболонки очного яблука за умов тривалого впливу опіоїду в експеримен-
ті. Отримані морфологічні характеристики структурних компонентів судинної 
оболонки очного яблука білого щура в різні терміни введення налбуфіну з на-
ступною його відміною є підґрунтям визначення тривалості безпечного засто-
сування опіоїду.

Дослідження виконані на 144 статевозрілих білих щурах-самцях. У науковій 
роботі використано комплекс морфологічних методів: ін’єкційні, гістологічні, 
електронномікроскопічні, морфометричні та статистичні методи дослідження.

Результати проведеного дослідження показали залежність між тривалістю 
введення налбуфіну та глибиною змін структурної організації судинної обо-
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лонки очного яблука в експерименті. Перші ознаки порушення структури су-
динної оболонки очного яблука помітні вже через 2 тижні введення налбуфіну. 
Через 4 і тим більше 6 тижнів експерименту виявлено незворотні деструк-
тивні зміни ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктури судинної оболонки 
очного яблука.

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні морфологічної 
основи для розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних методів 
лікування офтальмологічних захворювань у пацієнтів, змушених упродовж три-
валого часу застосовувати опіоїди.
Ключові слова: очне яблуко, судинна оболонка, білий щур, налбуфін.

АННОТАЦИЯ

Пидвальна У. Є. Структурные изменения сосудистой оболочки глазного 
яблока под влиянием опиоида (экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. Ивано-Франковский националь-
ный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016.

В диссертации изложены теоретическое обобщение, новое решение научной 
задачи по установлению особенностей строения и кровоснабжения сосудистой 
оболочки глазного яблока в условиях длительного воздействия опиоида в экспе-
рименте. Полученные морфологические характеристики структурных компонен-
тов сосудистой оболочки глазного яблока белой крысы в разные сроки введения 
налбуфина с последующей его отменой является основой определения продол-
жительности безопасного применения опиоидов.

Исследования выполнено на 144 половозрелых белых крысах-самцах. В на-
учной работе использован комплекс морфологических методов: инъекционные, 
гистологические, электронномикроскопические, морфометрические и статисти-
ческие методы исследования.

Результаты проведенного исследования показали зависимость между продол-
жительностью введения налбуфина и глубиной изменений структурной органи-
зации сосудистой оболочки глазного яблока в эксперименте. Первые признаки 
нарушения структуры сосудистой оболочки глазного яблока заметны уже через 2 
недели введение налбуфина. Через 4 и тем более 6 недель эксперимента выявлено 
необратимые деструктивные изменения ангиоархитектоники, микро- и ультра-
структуры сосудистой оболочки глазного яблока.

Практическое значение полученных результатов заключается в создании мор-
фологической основы для понимания патогенеза и дальнейшего поиска опти-
мальных методов лечения офтальмологических заболеваний у пациентов, выну-
жденных в течение длительного времени применять опиоиды.
Ключевые слова: глазное яблоко, сосудистая оболочка, белая крыса, налбуфин.
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ANNOTATION

Pidvalna U. Y. Structural changes of eyeball vascular tunic under the opioid 
infl uence (experimental investigation). – Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences, specialty 14.03.01 – 
normal anatomy. Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of 
Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016.

This dissertation presents theoretical summary and a new solution of the scientifi c 
task to determine peculiarities of the structure and blood supply of the eyeball 
vascular tunic under the prolonged effect of opiate in the experiment. Morphological 
characteristics of the structural components of the white rat’s eyeball vascular tunic 
obtained in various periods of injection of Nalbuphine with subsequent termination 
of injections serve as the basis for determination of the duration of a safe application 
of Nalbuphine. The study was carried out on 144 mature white male rats with initial 
body weight 160-180 g aged 3.0 months. Morphological (injection, histological, 
electron microscopic, morphometric)  methods of studies were used in drawing up 
the dissertation that allowed to establish peculiarities of the structure and regularities 
of the qualitative-quantitative changes in the structural components of the eyeball 
vascular tunic under the effect of opioid and after termination of its effect; mathematical 
methods were also used to systematize the obtained experimental data and provide the 
comparative characteristic of angioarchitecture of the eyeball vascular tunic under the 
relevant conditions. After 2 weeks of injecting Nalbuphine there has been established an 
obvious increase of the diameter of the vascular tunic arterioles, which predetermines 
an obvious increase of the arteriolovenular coeffi cient. Injection of Nalbuphine during 
4 and 6 weeks leads to an obvious reduction of density of exchange vessels, specifi c 
area of the capillaries’ surface and specifi c volume of the capillaries as well as to 
the obvious increase of tissue trophic activity index which testifi es to a considerable 
ruination of the capillary component of hemomicrocirculatory bloodstream of the 
eyeball vascular tunic. After 2 weeks of injecting Nalbuphine to the white rats there has 
been observed a slight edema of the suprachoroid layer and the basal complex of the 
choroid, a change in the relief of the iris and the shape of ciliary  processes, dilatation 
and hyperemia of the blood vessels. After 4 and 6 weeks of the experiment there has 
been found an aggregation of erythrocytes in the lumens of microvessels, a formation of 
erythrocytes in the form of a “coin column”, adhesion, thrombus formation, thickening 
of the arterioles’ wall, paravasal edema, formation of infi ltrates, disorganization 
of the anterior epithelium of the iris and ciliary processes epithelium, fuzziness of 
connective tissue matrix collagen fi bers,  damaged smooth myocytes of the ciliary 
body and iris. The fi rst signs of the disorders in the ultrastructure of the vascular tunic 
are noticeable already after two weeks of the experiment. The endotheliocytes nuclei 
acquire an elongated form. Mitochondria are edematic with a lucid matrix, numerous 
micropinocytic vesicles found along the luminal and basal margins of endotheliocytes’ 
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cytoplasm, basal membrane is thickened because of edema. After 4 and 6 weeks of 
the experiment there are observed areas of disorganization and destructurization of 
epithelial cells of ciliary processes and iris. Lucid matrix in epitheliocytes, cytoplasm 
swollen, contains vacuoles, mitochondria are swollen, cristae destroyed, pyknotic 
nuclei, chromatin condensed, intercellular contacts fuzzy. Dynamic enlargement 
of connective tissue is visualized with prevalence of collagen fi bers bundles and 
destruction of smooth muscle elements. After 2 weeks of injecting Nalbuphine with 
subsequent termination of opioid injection changes in the eyeball vascular tunic are 
insignifi cant and connected with the restructuring of the cells and their organelles 
towards an intensive restoration of endothelium basal membrane of the components 
of hemomicrocirculatory bloodstream, epithelium of ciliary processes, cellular and 
non-cellular elements of the iris and the choroid. Dependence between duration of 
injecting Nalbuphine and the depth of changes in the structural organization of the 
eyeball vascular tunic has been established in the experiment. The results of this study 
serve as the morphological basis for a safe application of Nalbuphine during 2 weeks. 
Irreversible destructive changes in the rat’s eyeball vascular tunic have been observed 
in case of injection of the opioid during 4 and 6 weeks.

Key words: eyeball, vascular tunic, white rat, Nalbuphine.
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