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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Опіоїди супроводжують людство багато 

тисячоліть, але проблема наркоманії не стає менш актуальною (Логаш М. та 

ін., 2013; Вієвський А.М. та ін., 2012; Seth P. et al., 2018; Ryan S.A., 2018). 

Згідно даних ООН, у світі існує до 21 млн. споживачів опіоїдів, і, незважаючи 

на зусилля світової спільноти, це число не має тенденції до зменшення. В 

Україні, згідно офіційних даних (МОЗ та МВС), існує близько 150 000 

наркоспоживачів, серед них близько 70 % споживають опіоїди, при чому 

переважна кількість – це особи до 35 років. Неофіційні дані свідчать про 

набагато більшу кількість. Ураження печінки є невід’ємною частиною 

клініки опіоїдної наркоманії. Часто наркозалежність супроводжується 

вірусними гепатитами В і С, що пов’язано як із способом життя наркомана, 

так і з певними особливостями впливу опіоїдів на печінку і організм у цілому 

(Midgard H. et al., 2016; Kielland K. et al., 2014). В Україні 56 % пацієнтів, що 

отримують замісну терапію, мають захворювання на гепатити В чи С. У світі 

частка хворих на гепатити серед наркоспоживачів коливається від 4 % до 90 

% (Вієвський А.М. та ін., 2012). Морфологічні зміни печінки 

наркоспоживачів описані багатьма дослідниками як на мікро, так і на 

ультраструктурному рівні, однак багато дослідників пов’язують зміни у 

внутрішніх органах наркоманів не тільки з впливом опіоїду, але зі способом 

життя та супутніми токсичними речовинами, які часто утворюються 

внаслідок самостійного виготовлення наркоречовини. Крім того, кожен 

препарат групи опіоїдів має свої особливості метаболізму і, як наслідок, 

особливості патогенезу впливу на органи. Вплив же налбуфіну на печінку як 

наркоспоживачів, так і експериментальних тварин у літературі не описаний. 

Однак слід підкреслити, що на сьогодні опіоїди - це не тільки проблема 

наркоманії, як така, але і проблема лікування наркоманії, зокрема замісної 

терапії. Із моменту виникнення ідеї замісної терапії точаться суперечки щодо 

доцільності її використання, адже це питання має не тільки медичні аспекти, 

зокрема – питання абстиненції, а й соціальні. Тому, можливо, дослідження 

морфологічних змін у печінці схилить ваги терезів у той чи інший бік 

(Deering D. et al., 2014; Duncan D. et al., 2014; Kuehn B., 2005; Cao X. et al., 

2014; Livingston J. et al., 2018). 

Важливим сьогодні є питання щодо клінічного використання опіоїдів, 

зокрема при лікуванні гострого та хронічного болю, в паліативній терапії та 

використання опіоїдів у комбінованих препаратах, оскільки щодо 

знеболювальної дії, то з опіоїдами можуть позмагатись небагато препаратів і 

перспективність їхнього використання неможливо переоцінити (Franklin G., 

2014; Leppert W., 2013; Jain N. et al., 2018; Nallam S. et al., 2017; Skybchyk V., 

2017). На сьогодні основні зусилля спрямовані не на дослідження можливого 

негативного впливу існуючих опіоїдів при довготривалому вживанні, а на 

пошук опіоїду, який має потужну знеболюючу дію, але не має ефекту 



звикання. І, знову – більшість висновків ґрунтується на клінічному 

використанні препаратів, без достатнього експериментального дослідження, 

зокрема щодо морфологічних змін, що неприпустиме. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. 
 Дисертація виконана у відповідності з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

і є частиною планової наукової роботи кафедри нормальної анатомії 

«Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, під дією лазерного 

опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, 

реконструктивних операціях та цукровому діабеті», № державної реєстрації 

0110U001854, яка виконувалась у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького згідно з державним планом та 

програмою впродовж 2009 – 2014 років. Автором самостійно проведено 

фрагмент дослідження, що присвячений будові та функціональному стану 

печінки в різні терміни перебігу експериментальної хронічної інтоксикації 

опіоїдом. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради медичного 

факультету №1 Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького (протокол №7 від 16 квітня 2014 р.).  

Мета дослідження. Встановити особливості структури печінки в нормі 

та морфологічні зміни паренхіми печінки на різних етапах перебігу 

експериментального опіоїдного впливу.  

Завдання дослідження: 

1. Встановити особливості структури печінки щура в нормі на мікро- та 

ультрамікроскопічному рівнях. 

2. Визначити морфологічні зміни печінки щура на мікроскопічному рівні 

на різних етапах перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації. 

3. Провести морфометричний аналіз компонентів структури печінки щура 

в нормі та зміни морфометричних показників за умов 6-тижневого впливу 

налбуфіну. 

4. Визначити морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду 

налбуфін на ультраструктурному рівні. 

5. Встановити біохімічні показники крові щура в нормі та їхні зміни на 

різних етапах перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації для кращого 

розуміння патоморфологічних змін у печінці під впливом опіоїдів. 

 Об’єкт дослідження – структурна перебудова печінки на різних етапах 

перебігу хронічного опіоїдного впливу в експерименті. 

 Предмет дослідження – структура печінки білого щура в нормі та за 

умов впливу опіоїду. 

 Методи дослідження – у дисертації використано експериментальне 

моделювання хронічного опіоїдного впливу, гістологічний, електронно-

мікроскопічний, біохімічний, морфометричний і статистичний методи 

дослідження, що дозволили встановити особливості структури печінки в 

нормі та морфологічні зміни в паренхімі печінки під впливом опіоїду на 

різних етапах перебігу експерименту. 



 Наукова новизна. За допомогою комплексу морфологічних 

(гістологічних, електронномікроскопічних, морфометричних), біохімічних та 

статистичних методів дослідження вперше виділено, описано та проведено 

зіставлення особливостей структури печінки в нормі та морфологічні зміни в 

паренхімі печінки впродовж 6-тижневого впливу налбуфіну, а саме: зміни 

гемомікроциркуляторного русла, гідропічна дистрофія гепатоцитів, 

лімфогістіоцитарна інфільтрація, порушення цитоархітектоніки та інші. 

Уперше встановлено гістологічні та морфометричні особливості 

субкапсулярної зони печінки щура в нормі, зокрема більші за розмірами 

гепатоцити, більший діаметр синусоїдних капілярів субкапсулярної зони та 

менша інтенсивність накопичення глікогену. Проведено порівняння 

морфологічних та морфометричних показників паренхіми печінки в нормі та 

через 1, 2, 3, 4, 5 та 6-й тижні опіоїдного впливу. Наведено порівняльну 

характеристику морфометричних параметрів на мікро- та 

ультраструктурному рівні гепатоцитів печінки щура в нормі та на різних 

етапах перебігу експериментального опіоїдного впливу.  

 Проведено порівняння біохімічних показників сироватки крові щура, а 

саме: аланінамінотрансферазу, аспартатамінотрансферазу, глюкози крові, 

загального білка, лужної фосфатази, сечовини та креатиніну в нормі та в 

динаміці перебігу експериментального опіоїдного впливу. 

 Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

досліджень розширюють уявлення про морфологію ураження печінки під 

впливом опіоїдів, створюють підґрунтя для подальшого дослідження 

патогенезу впливу опіоїдів на системи та органи з метою розробки 

корегувальних методів та запобігання виникнення ускладнень при 

клінічному використанні препаратів даної групи як при короткотривалому, 

так і при довготривалому вживанні. Крім того, дозволяють оцінити ризики 

виникнення ураження печінки при застосуванні опіоїдів наркозалежними 

особами з метою профілактики ускладнень та вибору замісної терапії. 

Результати роботи мають практичне значення для морфологів, хірургів, 

гепатологів та наркологів, оскільки можуть служити морфологічною 

основою для розробки нових методів діагностики, профілактики та лікування 

патології печінки у хворих, змушених тривалий час застосовувати опіоїди з 

лікувальною метою, а також у наркозалежних осіб. Отримані результати 

дослідження структурних особливостей печінки білого щура в нормі та при 

експериментальному впливі опіоїду є фундаментальними даними, на які 

можуть спиратися дослідники при вивченні проблем експериментальної та 

клінічної гепатології. 

 Впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу кафедри 

клінічної анатомії та оперативної хірургії ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (затв. 28 березня 2018 р.), кафедри 

клінічної анатомії і оперативної хірургії ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» (затв. 22 березня 2018 р.), кафедри гістології, 

цитології та ембріології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 



академія» (затв. 26 березня 2018 р.), кафедри патологічної анатомії з 

секційним курсом ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

(затв. 30 березня 2018 р.), кафедри кафедри гістології, цитології та 

ембріології ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 3 березня 2018 р.), кафедри 

кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 7 березня 2018 

р.). 

 Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізовано 

літературу за обраною темою дисертаційної роботи, проведено патентно-

інформаційний пошук, сформульовано мету та завдання дослідження, дано 

обгрунтування його актуальності. Здобувачем самостійно виконано всі 

експериментальні дослідження, особисто проведено забір матеріалу для 

гістологічного дослідження, електронної мікроскопії та вивчення біохімічних 

показників сироватки крові. Автор самостійно проводив морфологічний та 

морфометричний аналіз, опис даних біохімічного дослідження, статистичний 

аналіз та інтерпретацію отриманих результатів та їхнє узагальнення, а також 

оформлення дисертації. Разом із науковим керівником було визначено тему 

дослідження, сформульовано основні наукові положення та висновки. У 

наукових працях, що були опубліковані в співавторстві, а також у тій частині 

актів впровадження, що стосуються наукової новизни, викладено дані, 

отримані автором у процесі виконання дисертаційного дослідження. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

оприлюднено на: науково-практичній конференції «Літні наукові читання. 

Частина ІІ» (Київ, 2013); XV конгресі СФУЛТ (Чернівці, 2014); науково-

практичній конференції «Наука та сучасність: виклики XIX століття» (Київ, 

2014); закордонній конференції «RECOOP 5th TriNet Meeting» (Вроцлав, 

2015); міжнародному симпозиумі «7th International Symposium of Clinical and 

Applied Anatomy» (ISCAA) (Братислава, 2015); міжнародному симпозиумі 

«8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy» (ISCAA) 

(Будапешт, 2016); закордонній конференції «RECOOP 7th TriNet Meeting» 

(Будапешт, 2016).  

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, із 

них 5 - у фахових наукових виданнях України, 3 – у закордонних виданнях, 7 

– у матеріалах конференцій та симпозіумів. 

 Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 214 сторінках друкованого тексту, із них 153 сторінок основного 

тексту. Дисертація містить такі розділи: вступ, аналітичний огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, три розділи з результатами власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Робота ілюстрована 10 таблицями, 80 

рисунками. Список використаних джерел літератури складається з 234 

джерел, з яких 83 кирилицею і 151 латиницею. 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили на 53-ох 

самцях білих щурів, віком 3,5–4,5 місяці, вагою 180–250 гр. Структуру 

печінки щура в нормі було досліджено на 5 тваринах. 48 щурів випадковим 

чином були розділені на дві групи – експериментальну (30 тварин) та 

контрольну (18 тварин). Щурів утримували на стандартному харчовому 

раціоні віварію з вільним необмеженим доступом до води. Усіх тварин 

утримували в умовах віварію Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, експерименти проведені у 

відповідності з положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних 

тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях 

(Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону 

України №3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження». Щурам 

піддослідної групи вводили щоденно внутрішньом’язово опіоїд «Налбуфін» 

(налбуфіна гідрохлорид) виробництва Rusan Pharma з щотижневим 

підвищенням дози з 8мг/кг до 35 мг/кг згідно такої схеми: І тиждень 8 мг/кг, 

ІІ тиждень 15 мг/кг, ІІІ тиждень 20 мг/кг, IV тиждень 25 мг/кг, V тиждень 30 

мг/кг, VI тиждень 35 мг/кг. Даний діапазон був визначений у межах між 

мінімальною та максимальною терапевтичною дозою на підставі Ld0 щурів 

для препарату «Налбуфін», що дорівнює 700 мг/кг (Онисько Р.М. та ін., 

2013). Тоді терапевтичний діапазон визначили відповідно: 

ED5=700/16*0,05=2,19 мг/кг, та ED90=700/16*0,9=39,38 мг/кг, після чого 

встановили вищезгадану послідовність. Щурам контрольної групи вводили 

дом’язово фізрозчин (0,3 мл. 0,9% розчин NaCl). 

 Забір матеріалу для дослідження проводили щотижня (на 7-й, 14-й, 21-

й, 28-й, 35-й та 42-й доби) шляхом знекровлення тварин при декапітації після 

анестезії з використанням ефірного наркозу. Кожного терміну виводили 5 

тварин експериментальної групи та 3 інтактні тварини. Для біохімічного 

дослідження проводили забір крові з центрифугуванням для отримання 

сироватки. Для виготовлення гістологічних препаратів та для електронної 

мікроскопії забір зразків печінки відбувався випадковим чином із різних 

часток не менше 5 фрагментів. Товщина зразків для гістологічних препаратів 

була не більше 4 мм., для електронної мікроскопії не більше 1 мм. Зразки для 

виготовлення гістологічних препаратів фіксували в 10 % буферизованому 

формаліні. Після чого зразки зневоднювали шляхом проведення в етиловому 

спирті наростаючої концентрації (60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 95%, по 2 години 

та двічі 100 % по 30 хвилин) та заливались у парафін у термостаті при 

температурі 60° із проміжним проведенням у спирт-ксилолі (50 на 50) і 100 

% ксилолі по 30 хвилин у кожному розчині. Для морфометрії зрізи товщиною 

3 мкм забарвлювали гематоксилін-еозином. Для дослідження особливостей 

накопичення глікогену в гепатоцитах проводили забарвлення зрізів за 

допомогою реактиву Шиффа, після попередньої обробки йодною кислотою 

(PAS-реакція) у модифікації Шабадаша (Милюков В.Е. и др., 2014). 

 Гістологічні препарати вивчали з використанням світлооптичного 

мікроскопу Meiji MT4300 LED з імерсійним об’єктивом х100 та об’єктивами 



х40, х20 та х10 серії «планахромат», окуляр х10. Фотографували гістологічні 

зразки камерою Canon EOS 550D із перехідником MA150/50 та адаптером 

МА986 із збільшенням х1.9, калібрування для проведення морфометрії 

проводили за допомогою слайду Meiji MA285 із визначенням коефіцієнту 

співвідношення пікселя до мікрометра для кожного збільшення. 

 Лінійні розміри (визначення радіусу клітини для обрахунку об'єму за 

допомогою методики «нуклеатор», визначення діаметру синусоїдних 

капілярів) вимірювали за допомогою програми ImageJ ver.1.48u (Schneider C. 

et al. 2012; Abràmoff M. et al. 2004; Schindelin J. et al. 2012) із використанням 

інструменту «straight line» при калібруванні 3132 пікселя на мікрометр на 

знімках, що було зроблено при встановленому об'єктиві х100 

Співвідношення площі перерізу печінкових синусів до площі перерізу 

паренхіми та підрахунок кількості клітин досліджували за допомогою 

програми Stepanizer (Tschanz S. et al. 2011) із використанням тестової сітки на 

100 клітин загальною площею поля підрахунку 11650 мкм
2. 

 Матеріал для електронної мікроскопії, відразу після забору зразків, 

поміщали в 2% розчин чотириокису осмію на фосфатному буфері (0,1М, рН 

7,36) із цукрозою. Після фіксації 2% розчином чотириокису осмію на 

фосфатному буфері (0,1М, рН 7,36) із додаванням цукрози протягом 2 годин 

на льодяній бані та промивки і дегідратації блоки заливали в епон-аралдітну 

смолу в гліцеринових капсулах. Ультратонкі зрізи виготовляли на мікротомі 

УМТП-3М, скляні ножі виготовляли на приладі ССН-1. Зрізи контрастували 

в 2% розчині уранілацетату та цитрату свинцю, вивчали та фотографували за 

допомогою мікроскопа УЕМВ–100К (Україна) при прискорювальній напрузі 

75 кВ і збільшеннях на екрані 2000х–10000х. 

 Рівень достовірності для морфометричних досліджень встановили на 

рівні &=95. Різниця вибірок вважалась достовірною при p˂0,05. При 

нормальному розподілі дані були представлені у вигляді М±SD, де М – 

значення середнього, SD – стандартне відхилення, при іншому варіанті 

розподілу дані були представлені у вигляді Me (25%; 75%), де Ме – медіана, 

25% – 25 процентиль (перший квартиль), 75% – 75 процентиль (третій 

квартиль). 

 Для обрахунку, аналізу, та графічного представлення даних 

використовувались електронні таблиці LibreOffice Calc v.4.4.0.3 та програми 

InVivoStat ver.3.0 і Sofa v.1.4.6. (Bate S. et al., 2014; Clark R. et al., 2012; 

Johnson L. et al., 2014). Для візуалізації «ящиків з вусами» використано 

онлайн програмне забезпечення BoxPlotR http://boxplot.tyerslab.com/ (Spitzer 

M. et al., 2014) та Microsoft Office Excel 2016. 

 Результати досліджень та їх обговорення. Отримані нами дані щодо 

структури печінки білого щура в нормі підтверджують відомості про те, що 

печінкові часточки мали полігональну форму, міжчасточкові 

сполучнотканинні трабекули слабо розвинені. Межі класичних печінкових 

часточок визначали через розташування портальних тріад, печінкових 

пластинок та синусоїдних капілярів, які мали радіальний напрямок, від 

центральної вени до портальних трактів. У кутах між класичними 

http://boxplot.tyerslab.com/


печінковими часточками визначали прошарки пухкої сполучної тканини, в 

яких були розташовані компоненти печінкової тріади - гілки печінкових 

артерії, ворітної вени, лімфатичні судини та жовчні протоки. У клітинному 

складі пухкої сполучної тканини печінкових тріад розташовувались 

фібробласти, а також поодинокі лімфоцити та макрофаги. У центрі 

класичних печінкових часточок були розташовані центральні вени. 

Гепатоцити в класичних печінкових часточках інтактних щурів мали 

полігональну форму. Цитоплазма більшості клітин була світлою і рівномірно 

забарвленою. При порівняльному огляді гістологічного препарату печінки 

щура в субкапсулярній зоні та в глибині паренхіми печінки нами були 

виявлені відмінності в морфології цих зон. Зокрема, у субкапсулярній зоні, 

порівняно з ділянками в глибині паренхіми, гепатоцити характеризуються 

вираженою морфологічною гетерогенністю без зональної закономірності. 

Крім того, у субкапсулярній зоні частіше трапляються гепатоцити з 

просвітленою цитоплазмою, округлі та гігантські клітини з діаметром до 30-

35 мкм. Діаметр синусоїдних капілярів субкапсулярної зони інтактних щурів 

становив (13,50±0,20) мкм, тоді як діаметр синусоїдних капілярів у глибині 

паренхіми становив (10,10±0,10) мкм (різниця є статистично достовірною, 

р<0,05). При забарвленні з використанням гістохімічної реакції за допомогою 

реактиву Шиффа виявлено, що в субкапсулярній зоні глікоген розташований 

у гепатоцитах нерівномірно - зустрічаються клітини, де цитоплазма майже не 

містить глікогену. Такі клітини виявлені на відстані до 150–200 мкм від 

капсули в глибину частки. 

 У щурів, яким упродовж тижня вводили внутрішньом’язово налбуфін у 

дозі 8 мг/кг ваги тіла, при гістологічному дослідженні виявляли зміни в 

стромі та паренхімі печінки. Просвіти портальних вен були розширеними, 

часто повнокровними. Просвіти синусоїдних капілярів були нерівномірними. 

Середній діаметр синусоїдних капілярів становив 8,15 (6,80; 9,80) мкм (в 

інтактних щурів 9,80 (8,75; 11,16) мкм, р<0,05). Перисинусоїдні простори 

субкапсулярної зони були розширеними, в них збільшена кількість зірчастих 

макрофагів та лімфоцитів. У гепатоцитах розташованих у субкапсулярних та 

перипортальних зонах класичних печінкових часточок виявляли гіперхромні 

неправильної форми ядра. Різко збільшилась кількість двоядерних 

гепатоцитів у 1 мм
3
, яка складала 44960±5010 в 1 мм

3
 (в інтактних щурів 

27250±5090 в 1 мм
3
, p<0,05), об’єм двоядерних гепатоцитів становить 3157 

(1839; 4849) мкм
3
 (у контрольної групи 2483 (1484; 3973) мкм

3
, p<0,05). 

Кількість гепатоцитів становила 215760±10470 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 

191020±11800 в 1 мм
3
, p=0,179). Об’єм гепатоцитів був збільшений і становив 

3027 (1741; 5176) мкм
3
 (у контрольної групи 1879 (1208; 3007) мкм

3
, p<0,001). 

Виражених змін на ультраструктурному рівні виявлено не було. В окремих 

гепатоцитах виявлено набряк мітохондрій та зменшення кількості крист у 

них. 

 Через 2 тижні введення налбуфіну часточкова будова печінки була 

збережена, однак цитоархітектоніка в класичних печінкових часточках 

порушена в деяких ділянках. У першій зоні класичних печінкових часточок, 



перипортальних ділянках та в субкапсулярній зоні часто спостерігали 

розташовані осередки, в яких була порушена балкова будова – гепатоцити 

розташовувались хаотично, не формуючи радіальних балок із напрямком до 

центральних вен. Більшість гепатоцитів у таких вогнищах були дистрофічно 

зміненими. Цитоплазма в таких клітинах була набряклою, з явищами 

гідропічної дистрофії та поодинокими вакуолями. Ядра в таких клітинах 

також були з ознаками набухання, гіперхромні, зміненої форми. Такі клітини 

не формували балок та були розташовані хаотично. Виявляли клітини з 

каріопікнозом та каріорексисом. Спостерігались поодинокі моноцелюлярні та 

фокальні некрози, а також апоптозні гепатоцити. У вогнищах некрозу 

гепатоцитів були розташовані активні зірчасті макрофагоцити, а також 

чисельні лімфоцити. Об’єм двоядерних гепатоцитів лишався збільшеним, 

порівняно з контрольною групою, та становив 3479 (1912; 5846) мкм
3
 (в 

інтактних щурів 2483 (1484; 3973) мкм
3
, p<0,05). Об’єм одноядерних 

гепатоцитів різко зменшився до показників контрольної групи і становив 

1741 (1086; 2737) мкм
3
 (в інтактних щурів 1880 (1208; 3007) мкм

3
, p=0,15). 

Діаметр синусоїдних капілярів складав 11,24 (9,82; 13,10) мкм при 9,80 (8,75; 

11,16) мкм в інтактних щурів (p<0,05) (рис. 3.10). При цьому, окремі 

дилатовані синусоїдні капіляри в діаметрі досягали 29 мкм, спостерігали і 

звужені синусоїдні капіляри з діаметром до 5,4 мкм, а міжквартільний розмах 

досягає показника 3,27 (при 2,40 у контрольній групі), що є показником 

більшої варіативності діаметрів синусоїдних капілярів, порівняно з 

контрольною групою. При ультраструктурному дослідженні печінки щурів, 

яким упродовж 14 діб вводили налбуфін, виявлено зміни на 

ультраструктурному рівні в усіх структурних компонентах печінки. Так, 

цитоплазма гепатоцитів була фрагментарно просвітлена, порівняно з 

зразками контрольної групи. У цитоплазмі гепатоцитів ми спостерігали 

розширення канальців ендоплазматичної сітки та цистерн комплексу Гольджі. 

Частіше зустрічаються мітохондрії неправильної форми (видовженої або 

гачкоподібної). Як правило, більша частина мітохондрій набрякла, їхній 

матрикс просвітлений. У деяких мітохондріях зменшена чисельність крист. 

Ядра клітин паренхіми різні за розмірами та формою з ознаками набряку 

ядерець та фрагментацією хроматину. Спостерігали набряк цитоплазми 

ендотеліоцитів у стінках синусоїдних капілярів. Їхня люменальна поверхня 

утворювала чисельні відростки цитоплазми в просвіт синусоїдних капілярів. 

Нами виявлено також розширення перисинусоїдних просторів. На 

люменальній поверхні гепатоцитів часто спостерігали велику кількість 

потовщених цитоплазматичних відростків. У просвітах синусоїдних капілярів 

виявлено розташовані зірчасті макрофагоцити, лімфоцити, поодинокі сладжі 

еритроцитів і тромбоцитів, які контактували із ендотеліоцитами. 

 На 21-у добу експерименту спостерігали виражені зміни 

мікроциркуляторного русла, паренхіми та гепатоцитів у печінці щура. 

Синусоїдні капіляри та міжчасточкові вени були повнокровні, заповнені 

еритроцитами та лейкоцитами, у них спостерігали пристінкові тромби. 

Синусоїдні капіляри в субкапсулярній зоні та в 1-й зоні печінкових часточок 



(наближені до портальних тріад), а також у порто-портальних ділянках були 

переважно розширеними. Зміни в гепатоцитах проявлялись у вигляді 

дистрофії, апоптозу та моноцелюлярних некрозів. Найбільше таких клітин 

спостерігали в субкапсулярній зоні та в 1-й зоні часточок. Переважала 

гідропічна дистрофія гепатоцитів. У субкапсулярній зоні спостерігали 

гепатоцити з ознаками балонної дегенерації. Загальна частка клітин із 

ознаками дистрофічних змін різного ступеня сягала 98 %. Синусоїдні 

капіляри третьої зони, що наближені до центральної вени, звужені та 

випрямлені, порівняно з інтактними щурами, що вказує на підвищення тиску 

в них. Діаметр синусоїдних капілярів навколо центральних вен зменшився до 

4,2 мкм. При цьому середній діаметр синусоїдних капілярів, порівняно з 

інтактними щурами, залишався дещо збільшеним - 10,70 (8,80; 13,20) мкм в 

експериментальних щурів і 9,80 (8,75; 11,16) мкм у інтактних щурів (p<0,05). 

 На 28-у добу введення налбуфіну змінювалась цитоархітектоника 

печінки. Зокрема в крайових ділянках печінкових часток та в субкапсулярній 

зоні в усіх досліджених зразках спостерігали порушення класичної будови 

печінкових часточок. Гепатоцити були розташовані хаотично, відсутній 

радіальний напрямок балкового розташування. Балкова структура з 

радіальним розташуванням гепатоцитів була дещо відновленою з 

наближенням до центральних вен та навколо окремих портальних тріад. 

Класична структура печінкових часточок залишалась повністю збереженою 

лише в глибині паренхіми. Гепатоцити в ділянках із порушеною 

цитоархітектонікою мали округлу форму з ознаками гідропічної дистрофії. 

Виявлено багато клітин з ознаками балонної дегенерації, їхній діаметр 

досягав 35 мкм, а також гепатоцитів з явищами апоптозу. Об’єм гепатоцитів 

через 28 днів експерименту становив 2669 (1589; 4609) мкм
3
 (в інтактних 

щурів 1880 (1208; 3007) мкм
3
, p<0,001), а кількість гепатоцитів становила 

240480±9610 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 191020±11800 в 1 мм

3
, p<0,01). Слід 

відмітити, що збільшення кількості гепатоцитів в одиниці об’єму пов’язано 

не стільки з їхньою регенерацією, як із різким зменшенням діаметру 

синусоїдних капілярів. Під капсулою печінки спостерігали крововиливи з 

ділянками відшарування капсули від паренхіми. Міжчасточкові та 

сегментарні вени були розширені, повнокровні, з явищами стазу, великою 

кількістю лімфоцитів у просвіті та їхнім діапедезом через стінки. Стінки 

судин потовщені, це характерно для всіх елементів печінкових тріад. Навколо 

тріад спостерігались лімфогістіоцитарні інфільтрати, гіперплазія та 

гіпертрофія фібробластів та накопичення колагену. На ультраструктурному 

рівні в гепатоцитах спостерігався набряк цитоплазми та великий вміст 

аутофагозом, лізосом та фрагментів зруйнованих мітохондрій та інших 

органел. Канальці гранулярної та гладкої ендоплазматичної сітки були 

розширені, фрагментовані. Ліпідні включення за розмірами та чисельністю не 

відрізнялися від попередніх термінів дослідження. Цистерни комплексу 

Гольджі були розширеними. Мітохондрії були поліморфні за розмірами – 

спостерігалися як дрібні, так і великі мітохондрії, з ознаками набряку. 

Чисельність крист у них була значно зменшена, кристи часто деструктуровані 



та розміщені хаотично. Гранули в мітохондріях не виявляються, у той же час 

виявляються поодинокі мітохондрії з електроннощільним вмістом. Просвіти 

жовчних канальців були неоднорідними - зустрічалися як розширені, так і 

звужені – останні виявлялися частіше. Чисельність мікроворсинок 

гепатоцитів у них була значно зменшена. Ендотеліоцити в стінці синусоїдих 

капілярів були не однорідними за будовою. Поряд з ендотеліоцитами, 

ультраструктура яких була подібна до таких в інтактних щурів, виявляли 

ендотеліоцити, цитоплазма яких була просвітлена, мітохондрії набряклі, 

піноцитозних пухирців у ній було більше, ніж в інтактних щурів. Ядра таких 

ендотеліоцитів були гіперхромними, хроматин у них конденсований по краях. 

Виявляли нормохромні ендотеліоцити, периферійна зона яких була 

потовщеною і мала базальну мембрану. Спостерігали звуження просвітів 

синусоїдних капілярів, у них розташовувались сладжі еритроцитів, чисельні 

тромбоцити, крім того, звуження часто відбувалось внаслідок набряку 

цитоплазми ендотеліоцитів. 

 У щурів, яким протягом 35 діб вводили налбуфін, виявили порушення 

цитоархітектоніки печінки як у субкапсулярних та крайових ділянках, так і в 

першій зоні класичних печінкових часточок, навколо портальних тріад, де 

були розташовані чисельні осередки, в яких відсутня чітка балкова будова. 

Більшість гепатоцитів у таких осередках дистрофічно та некробіотично 

змінені. Клітинні мембрани в таких клітинах не суцільні, цитоплазма 

просвітлена та вакуолізована. Ядра лізовані, набряклі, із просвітленою 

нуклеоплазмою. В осередках некрозу гепатоцитів виявляли виражену 

гістіолімфоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та гіпертрофію фібробластів і 

колагенових волокон. Переважають моноцелюлярні та фокальні некрози. По 

всьому полі зору спостерігається велика кількість апоптично змінених клітин. 

Також відзначалось зростання чисельності зірчастих макрофагоцитів та 

лейкоцитів у просвітах синусоїдних капілярів, та в перисинусоїдних 

просторах, що підтверджується зростанням кількості цих клітин до 

163500±14800 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 55900±8900 в 1 мм

3
, p<0,001). 

Діаметр синусоїдних капілярів становив 7,94 (6,68; 9,70) мкм при 9,8 (8,75; 

11,16) мкм в інтактних щурів (p<0,001). У стінках синусоїдних капілярів 

частина ендотеліоцитів була набрякла, їхня цитоплазма просвітлена, ядра 

вакуолізовані. 

 У щурів, яким 42 доби вводили налбуфін, виявили порушення 

цитоархітектоніки печінки в усіх ділянках. Відсутня чітка балкова будова, 

гепатоцити часто розташовані хаотично або формували окремі фрагменти 

балок, що не мали чіткого радіального напрямку. Більшість гепатоцитів у 

таких осередках набряклі, дистрофічно та некробіотично змінені, клітинні 

мембрани в таких клітинах не були суцільними, цитоплазма просвітлена та 

вакуолізована, діаметр окремих гепатоцитів становив більше 30 мкм. Ядра 

таких клітин були лізовані, набряклі, із просвітленою каріоплазмою, 

поліморфні за розмірами та формою – спостерігали як дрібні, так і гігантські 

деформовані ядра. Подальше наростання дисемінованої та фокальної 

лімфогістіоцитарної інфільтрації, в сукупності зі зростанням чисельності 



зірчастих макрофагоцитів та лейкоцитів у просвітах синусоїдних капілярів та 

в перисинусоїдних просторах, підтверджується зростанням кількості цих 

клітин при підрахунку до 194700±15100 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 

55900±8900 в 1 мм
3
, p<0,001) Діаметр синусоїдних капілярів становив 7,59 

(6,09; 9,61) мкм при 9,80 (8,75; 11,16) мкм в інтактних щурів (p<0,001). При 

чому спостерігали як звужені до 2,20 мкм синусоїдні капіляри, так і 

розширені до 21,00 мкм. На ультраструктурному рівні після 5-го та 6-го 

тижнів експерименту ми відзначили збільшення числа зруйнованих та 

деформованих мітохондрій у гепатоцитах. Переважали видовжені, 

хробакоподібні та гачкуваті мітохондрії, кількість крист була зменшена, їхня 

просторова орієнтація – хаотична. Зустрічались також і дрібні мітохондрії, 

часто з електроннощільним вмістом. Цитоплазма більшості гепатоцитів була 

просвітлена, з ділянками набряку, містила велику кількість аутофагосом, 

лізосом та фрагментів зруйнованих органел. Зменшена кількість відростків 

на біліарній та люменальній поверхнях гепатоцитів. Ендоплазматична сітка 

була представлена поодинокими фрагментами, переважала гладка 

ендоплазматична сітка. Гранулярна ендоплазматична сітка спостерігалась 

переважно біля біліарної частини гепатоцитів, однак вона була частково 

дегранульована. Ядра гепатоцитів були просвітлені, хроматин агрегований та 

знаходився переважно біля каріолеми, ядерця набряклі або відсутні, 

каріолема набрякла. Крім того, характерним було збільшення числа 

пікнотичних та лізованих ядер у гепатоцитах. Перисинусоїдні простори були 

як розширені (у них спостерігалось розростання колагенових волокон і 

гіпертрофія та гіперплазія фібробластів), так і звужені, для яких була 

характерна відсутність цитоплазматичних відростків везикулярної поверхні 

гепатоцитів та формування базальної мембрани. У перисинусоїдних 

просторах ми спостерігали збільшення чисельності зірчастих макрофагоцитів 

та зменшення чисельності перисинусоїдних жиронакопичувальних клітин, у 

яких не виявляли жирових вакуолей. Просвіти синусоїдних капілярів були 

звуженими. У них часто виявляли сладжі еритроцитів, тромбоцити, а також 

лейкоцити, лімфоцити та зірчасті макрофагоцити, що приводило до повної 

або часткової оклюзії синусоїдних капілярів. Ядерна зона цитоплазми 

ендотеліоцитів часто виступала в просвіт синусоїдних капілярів, призводячи 

до ще більшого їхнього звуження в цих ділянках. 

 У результаті біохімічного дослідження сироватки крові виявлено 

наступні зміни: після 1-го тижня введення налбуфіну рівень 

аланінамінотрансферази (АЛТ) зріс в 1,75 раза, аспартатамінотрансферази 

(АСТ) – у 2 рази (коефіцієнт Де-Рітіса становив 1,57), при цьому не виявлено 

значних змін інших біохімічних показників. Після 2-х тижнів дослідження 

значення АЛТ знизилось до (0,65±0,12) ммоль/год. л., показник АСТ 

знизився до (1,80±0,20) ммоль/год. л. (коефіцієнт Де-Рітіса становив 2,77), 

крім того показник амілази крові знизився в 2,69 раза до значення 47,6 г/год. 

л. Після введення налбуфіну щурам протягом 3 тижнів показник АЛТ зріс у 

3,06 раза і становив (2,45±0,20) ммоль/год. л, а АСТ дорівнювало (1,60±0,28) 

ммоль/год. л. Коефіцієнт Де-Рітіса зменшився в 2,1 раза у порівнянні з 



контрольною групою і 4,26 раза у порівнянні з показником 2-го тижня. У цей 

період суттєво зростала активність амілази крові і становила (120,80±6,38) 

г/год л, що практично відповідало показникам норми (128,00±3,94) г/год. л 

(р=0,06, t = -2,14), причому концентрація глюкози дещо зростала і становила 

(7,40±0,42) ммоль/л, контрольна група (6,20±0,72) ммоль/л, р<0,05, t=3,19, що 

імовірно свідчить про частковий вплив даної сполуки і на інсулярний апарат 

піддослідних тварин або на зниження утилізації глюкози на рівні цілісного 

організму. Після 4 тижнів експерименту показник АЛТ знизився до 

(1,90±0,25) ммоль/год. л, однак залишався в 2,38 раза вищим за показник 

контрольної групи. Рівень АСТ продовжував зростати і досяг значення 

(2,00±0,22) ммоль/год. л. Після 5 тижнів дослідження показник АЛТ був у 

2,75 раза вище, а показник АСТ у 2,27 раза вище показників контрольної 

групи. Слід відзначити і статистично достовірне зростання показника 

сечовини до максимального значення протягом експерименту – (7,80±1,60) 

ммоль/л, показник контрольної групи (5,35±1,19) ммоль/л. Це, у сукупності з 

стійким підвищенням рівня креатиніну до показника (67,00±6,75) мкмоль/л, 

показник інтактних щурів (59,90±3,09) мкмоль/л, може свідчити про 

результат токсичного впливу налбуфіну на функцію нирок. Після 6 тижнів 

введення налбуфіну показники АСТ та АЛТ знизилися у порівнянні з 

попереднім терміном, однак залишались достовірно більшими за показники 

контрольної групи.  

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо встановлення особливостей будови печінки щура в 

нормі та динаміки змін будови паренхіми печінки і ланок її 

гемомікроциркуляторного русла на різних термінах експериментальної 

хронічної опіоїдної інтоксикації. 

 1. Встановлено особливості будови субкапсулярної зони при 

мікроскопічному дослідженні гістологічних препаратів печінки щура в нормі. 

Зокрема, в субкапсулярній зоні присутні гепатоцити з вираженою 

морфологічною гетерогенністю, з просвітленою цитоплазмою, округлі за 

формою, та гігантськи гепатоцити з діаметром до 30-35 мкм. Діаметр 

синусоїдних капілярів субкапсулярної зони становить (13,50±0,20) мкм при 

діаметрі синусоїдних капілярів по всій печінці (10,10±0,10) мкм (р<0,05). 

Кількість гепатоцитів на одиницю об’єму, складає 114000±13000 в 1 мм
3
 у 

субкапсулярній зоні та 191000±11000 в 1 мм
3
 по всій печінці (р<0,05). При 

забарвленні за допомогою PAS-реакції виявлено, що в субкапсулярній зоні 

глікоген розташований у гепатоцитах нерівномірно, а інтенсивність його 

накопичення менша порівняно з гепатоцитами в глибині паренхіми. 

 2. При мікроскопічному дослідженні структури печінки щура при 

експериментальній хронічній опіоїдній інтоксикації встановлено, що під 

впливом налбуфіну виникають зміни як структурних елементів печінки, так і 

ланок її гемомікроциркуляторного русла. Зокрема, вже після 2 тижнів 

введення налбуфіну наявна гідропічна дистрофія та балонна дегенерація 



гепатоцитів І-ї зони класичних печінкових часточок та субкапсулярної зони з 

лімфогістіоцитарною інфільтрацією. Упродовж наступних 4 тижнів 

патологічні зміни наростають і проявляються: звуженням синусоїдних 

капілярів, адгезією еритроцитів до стінок синусоїдних капілярів з 

поступовим формуванням пристінкових тромбів, апоптозом гепатоцитів, 

моноцелюлярними та фокальними некрозами, фокальним фіброзом 

перисинусоїдного простору та перипортальних ділянок без утворення 

містків, зниженням накопичення глікогену в гепатоцитах. 

 3. При проведенні морфометричного аналізу структурних елементів 

печінки щура в динаміці 6-ти тижневого введення налбуфіну результати 

мікроскопічного дослідження були підтверджені динамікою змін 

морфометричних показників клітин паренхіми та ланок 

гемомікроциркуляторного русла. Зокрема, об’єм гепатоцитів щурів 

експериментальної групи збільшився, у порівнянні з інтактними тваринами, 

та досяг максимального значення 3894 (2309; 5878) мкм
3
 через 5 тижнів 

дослідження (р<0,05). Кількість гепатоцитів на одиницю об’єму статистично 

достовірно збільшилась після першого та четвертого  тижнів експерименту і 

становила 215760±10470 в 1 мм
3
 та 240480±9610 в 1 мм

3
 відповідно (р<0,05). 

Кількість двоядерних гепатоцитів достовірно збільшилась лише після 

першого тижня експерименту і становила 44960±5010 в 1 мм
3
 (р<0,05), а 

їхній об’єм збільшувався до показника 5048 (3379; 8416) мкм
3
 (р<0,05). 

Діаметр синусоїдних капілярів змінювався протягом експерименту вже з 

першого тижня дослідження, що підтверджує активну участь 

гемомікроциркуляторного русла у розвитку патологічних змін. Його 

максимальне значення було виявлено через 2 тижні перебігу 

експериментального впливу налбуфіну і становило 11,24 (9,82; 13,10) мкм 

(р<0,05). Поступово діаметр синусоїдних капілярів зменшувався із 

мінімальним показником після 4 тижнів дослідження в 4,33 (3,42; 5,62) мкм 

(р<0,05). 

 4. При ультрамікроскопічному дослідженні структури печінки щура 

вже через 7 днів введення налбуфіну в деяких гепатоцитах був наявний 

набряк та поліморфізм мітохондрій із зменшенням кількості крист, 

зменшення кількості гранул глікогену. Після 14 днів експерименту виявлено 

набряк та вакуолізація цитоплазми гепатоцитів із збільшенням кількості 

лізосом та аутофагосом, набряк ядерних структур, пікноз ядер, апоптоз 

гепатоцитів, деструкція цитоплазматичних відростків. Між біліарними 

полюсами гепатоцитів виявлено розширення проміжку та звуження 

жовчовивідних канальців. В ендотеліоцитах спостерігали: вакуолізацію 

цитоплазми, набряк ядер, фрагментацію та руйнування ендотеліальної 

вистилки. Через 3 тижні введення налбуфіну в просвітах синусоїдних 

капілярів було виявлено агрегацію еритроцитів з адгезією до люменальної 

поверхні ендотеліоцитів, із поступовим формуванням тромбів та оклюзією 

просвіту синусоїдних капілярів упродовж наступних 3-х тижнів перебігу 

експерименту. У перисинусоїдному просторі було виявлено міграцію 

макрофагоцитів та активацію колагеносинтезуючої функції 



жиронакопичувальних клітин із втратою ліпідних включень у їхній 

цитоплазмі, що призводило до фокального накопичення колагену в 

перисинусоїдному просторі, однак без формування суцільної мембрани. 

Вищевказане означає, що ураження мітохондрій гепатоцитів та елементів 

гемомікроциркуляторного русла є основним механізмом ураження печінки 

при тривалому впливі налбуфіну. 

 5. Уже через 7 днів введення налбуфіну виявлено зміни біохімічних 

показників сироватки крові щура, зокрема рівень аланінамінотрансферази 

зростав, досягаючи максимальних показників через 3 і через 5 тижнів та 

становив (2,45±0,20) та (2,20±0,22) ммоль/год. л відповідно і залишався 

збільшеним до кінця експерименту. Рівень аспартатамінотрансферази також 

зріс після 1-го тижня дослідження та становив (2,20±0,37) ммоль/год. л. 

Упродовж наступних тижнів введення налбуфіну рівень 

аспартатамінотрансферази залишався високим, досягаючи максимального 

показника через 5 тижнів експерименту (2,50±0,36) ммоль/год. л. Інші 

біохімічні показники сироватки крові експериментальних щурів не мали 

достовірного відхилення у порівнянні з контрольною групою. 

 6. Виявлені зміни після 7-ми днів введення налбуфіну можна 

охарактеризувати як компенсаторно-пристосувальні. Після 14-ти днів 

експерименту виявлені морфологічні зміни печінки щура на мікро- та 

ультраструктурному рівні, а також зміни біохімічних показників сироватки 

крові вказують на розвиток хронічного, медикаментозного, неспецифічного, 

малоактивного, портального (після 6-ти тижнів - лобулярного) гепатиту. 
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національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

 Дисертація присвячена дослідженню морфології печінки щура в нормі 

та на різних термінах експериментального впливу опіоїду налбуфін. 

 У науковій роботі були використані морфологічні методики 

(препарування, морфометрія, гістологічне та електронно-мікроскопічне 

дослідження), а також контроль біохімічних показників сироватки крові. 



 Отримані результати досліджень розширюють уявлення про 

патоморфологію ураження печінки під впливом опіоїдів, створюють 

підґрунтя для подальшого дослідження патогенезу впливу опіоїдів на 

системи та органи з метою розробки корегувальних методів та запобігання 

виникнення ускладнень при клінічному використанні препаратів даної групи 

як при короткотривалому, так і при довготривалому використанні. Крім того, 

дозволяють оцінити ризики виникнення ураження печінки при застосуванні 

опіоїдів наркозалежними особами з метою профілактики ускладнень та 

вибору замісної терапії. Результати роботи мають практичне значення для 

морфологів, хірургів, гепатологів та наркологів, оскільки можуть служити 

морфологічною основою для розробки нових методів діагностики, 

профілактики та лікування патології печінки у хворих, що змушені тривалий 

час застосовувати опіоїди, та у наркозалежних осіб. 

 Ключові слова: налбуфін, опіоїди, печінка, наркотична залежність, 

щур. 
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Логаш М.В. Морфологические изменения печени крысы под 

влиянием опиоида в эксперименте. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. ДВНЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

 Диссертация посвящена изучению морфологии печени крысы в норме 

и на разных этапах експериментального влияния опиоида налбуфин. 

 В научной работе были использованы морфологические методики 

(препарирование, морфометрия, гистологическое и електронно-

микроскопическое исследование), а также контроль биохимических 

показателей сыроватки крови.  

 Представленные в диссертации результаты разширяют представление 

про патоморфологию поражения печени под влиянием опиоидов, создавая 

основу для дальнейшего исследования патогенеза влияния опиоидов на 

системы и органы с целью разработки корректирующих методов и 

предотвращения появления осложнений при клиническом исспользовании 

препаратов данной группы как при кратковременном, так и при длительном 

применении. Кроме того, позволяют оценить риски возникновения 

поражения печени при применении опиоидов наркозависимыми пациентами 

с целью профилактики осложнений и выбора заместительной терапии. 

Результаты работы имеют практическое значение для морфологов, хирургов, 

гепатологов и наркологов, поскольку могут служить морфологической 

основой для разработки новых методов диагностики, профилактики и 

лечения патологии печени у больных, вынужденных длительное время 

применять опиоиды, а также у наркозависимых пациентов. 

 Ключевые слова: налбуфин, печень, опиоиды, наркотическая 

зависимость, крыса. 

 



ANNOTATION 

 

Logash M. V. Morphological changes in the rat liver under the influence 

of opioid in the experiment. – Manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the candidate (Ph.D.) of medical 

sciences in the speciality 14.03.01 – Normal Anatomy. – State Higher Educational 

Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2018. 

 This study was conducted on 53 mature white male rats. A complex of 

morphological methods of the study was used in this scientific work, as well as 

biochemical analysis of blood serum. 

 The obtained research results broaden the understanding of the morphology 

of liver damage under the influence of opioids, creating the basis for further study 

of the pathogenesis of the influence of opioids on systems and organs with the aim 

of developing corrective methods and preventing complications in the clinical use 

of drugs of opioid’s group, both in the short-term and in the long-term use. In 

addition, it is possible to assess the risk of the liver damage in the use of opioids by 

drug addicted persons in order to prevent complications and to choose a 

substitution therapy. The results of the work are of practical importance for 

morphologists, surgeons, hepatologists, and narcologists, as they can serve as a 

morphological basis for the development of new methods for diagnosis, prevention 

and treatment of liver disease in patients who have long been forced to use opioids, 

as well as in drug-addicted persons. The obtained results of the study of the 

structural characteristics of the white rat`s liver in normal and with the 

experimental influence of the opioid are the fundamental data that researchers can 

rely on in studying the problems of experimental and clinical hepatology. On the 

7th day after Nalbuphine administration the lymphoid infiltration and swelling 

around portal triads, dilated and plethoric portal veins branches, uneven sinusoid 

capillaries with foci of erythrocyte stasis preliminary in the subcapsular area have 

been found. On the 14th day of the experiment the lobular structure of the liver 

was preserved, but cytoarchitectonics was disturbed in some areas. The 

hepatocytes in these areas were with hydropic dystrophy, their nuclei were uneven 

in shape and had the signs of swelling and hyperchromatism. These cells were 

placed chaotically. Mostly these changes were found in the 1-st zone of the 

classical liver lobule and in the subcapsular areas. Moreover, single monocellular 

and focal necrosis were found, as well as apoptosis. On the 21st day after 

Nalbuphine administration well-expressed changes of liver cytoarchitectonics, 

cells and microcirculation were found. The sinusoidal capillaries and venules were 

dilated, plethoric, with numerous erythrocytes, Kupffer cells, and leukocytes. 

Changes in hepatocytes are manifested in the form of dystrophy, apoptosis and 

monocellular necrosis. Most hepatocytes with changes were found in the 

subcapsular areas and in the 1st zones of the liver lobule. On the 28th day after 

Nalbuphine administration the liver cytoarchitectonics undergoes changes. In the 

marginal and subcapsular areas of all the examined specimens, the classical 

structure of the liver lobes was disturbed. The liver cells were located chaotically, 

and the radial direction of the cellular rows was absent. Beam structure with radial 



location of the liver cells is restored a little closer to the central veins. The classical 

structure of the liver lobes was completely preserved only deep in the parenchyma. 

The liver cells in the areas with disturbed cytoarchitectonics were round in shape 

with the signs of hydropic degeneration. More pronounced changes in the vessels 

were found in the rat`s liver after 35 days of Nalbuphine injection as well as in the 

stroma and parenchyma of the liver as compared to the previous terms of the study. 

Cytoarchitectonics of the liver was disturbed both in the subcapsular and marginal 

areas and in the first area of classical liver lobes, around the portal triads where 

numerous foci with the lack of cellular row structure were located. The majority of 

the liver cells in those foci were with degenerated and apoptotic changes. 

Pronounced lymphohistiocytic infiltration, hyperplasia, and hypertrophy of 

fibroblasts and collagen fibers were found in the foci of the liver cell necrosis. 

Pathological changes in the liver structure found during the previous terms increase 

in rats administered to 42 days of Nalbuphine injections. Cytoarchitectonics of the 

liver was disturbed in all the areas – absent clear beam structure, liver cells are 

often located chaotically or form separate fragments of the beams without clear 

radial direction. Pronounced lymphohistiocytic infiltration, hyperplasia, and 

hypertrophy of fibroblasts and collagen fibers were found in the foci of the liver 

cell necrosis. Monocellular and focal necrosis prevail. A great number of apoptotic 

changed cells was seen in all the field of vision. 

 Key words: nalbuphine, opioid, liver, drug-abuse, rat. 
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