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АНОТАЦІЯ 

Логаш М.В. Морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду в 

експерименті. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

ДВНЗ України «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. Налбуфіну гідрохлорид є синтетичним опіоїдом групи 

агоністів-антагоністів, що не є включеним до групи заборонених препаратів і 

широко використовується в різних галузях медицини. Незважаючи на те, що 

налбуфін застосовується в практичній медицині більше 40 років, існує багато 

суперечних фактів стосовно його дії та побічних ефектів, включаючи 

розвиток залежності та вплив на структуру внутрішніх органів. Останні дані 

демонструють тенденцію до немедичного використання налбуфіну. Крім того, 

в окремих країнах препарат внесений до списку психотропних та 

наркотичних препаратів. Незважаючи на певні проблеми при клінічному 

використанні налбуфіну через його належність до опіоїдів, він відноситься до 

групи незамінних препаратів для аналгезії та контролю болю. Морфологічні 

зміни органів наркозалежних пацієнтів добре описані в літературі, однак 

існує брак експериментальних даних стосовно впливу опіоїдів на печінку. У  

зв’язку з цим ми вирішили дослідити морфологічні зміни печінки щура під 

дією хронічного впливу опіоїду. 

Мета дослідження: встановити особливості структури печінки в нормі 

та морфологічні зміни паренхіми печінки на різних етапах перебігу 

експериментального опіоїдного впливу.  

Завдання дослідження: визначити особливості структури печінки 

щура в нормі на мікро- та ультрамікроскопічному рівнях. Визначити 

морфологічні зміни печінки щура на мікроскопічному рівні на різних етапах 
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перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації. Провести 

морфометричний аналіз компонентів структури печінки щура в нормі та 

зміни морфометричних показників на різних етапах перебігу 

експериментального опіоїдного впливу. Визначити морфологічні зміни 

печінки щура під впливом опіоїду налбуфін на ультраструктурному рівні. 

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. 

Методи дослідження: гістологічний, електронномікроскопічний, 

біохімічний, морфометричний і статистичний методи. 

Наукова новизна отриманих результатів. За допомогою комплексу 

морфологічних (гістологічних, електронномікроскопічних, 

морфометричних), біохімічних та статистичних методів дослідження вперше 

виявлено та описано особливості структури печінки щура в нормі та 

морфологічні зміни в паренхімі печінки під впливом опіоїду налбуфін на 

різних етапах перебігу експериментального опіоїдного впливу впродовж 6-

тижневого експерименту. Вперше встановлено гістологічні та морфометричні 

особливості субкапсулярної зони печінки щура в нормі. Проведено 

порівняння морфологічних та морфометричних показників паренхіми 

печінки в нормі та через 1, 2, 3, 4, 5 та 6 тижнів опіоїдного впливу. Наведено 

порівняльну характеристику морфометричних параметрів на мікро- та 

ультраструктурному рівнях гепатоцитів печінки щура в нормі та на різних 

етапах перебігу експериментального впливу налбуфіну.  

Проведено порівняння біохімічних показників сироватки крові щура, а 

саме: АЛТ, АСТ, 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 патоморфологію ураження печінки під 

впливом опіоїдів, створюють підґрунтя для дослідження патогенезу впливу 
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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, змушених тривалий час застосовувати опіоїди, а також у 

наркозалежних. 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. 

Результати. На 7-й день експерименту при гістологічному дослідженні 

виявляли зміни у стромі та паренхімі печінки. У перипортальному просторі 

навколо тріад були розташовані лімфоцити та спостерігався набряк. Просвіти 

портальних вен були розширеними та повнокровними. Просвіти синусоїдних 

капілярів були нерівномірними, з ознаками стазу еритроцитів переважно в 

субкапсулярній зоні. Виражених змін на ультраструктурному рівні виявлено 

не було. Локально виявлено набряк мітохондрій та зменшення кількості крист 

у них. 

На 14-й день введення налбуфіну, часточкова будова печінки була 

збережена, однак цитоархітектоніка в класичних печінкових часточках в 

окремих ділянках порушена. У 1-й зоні класичних печінкових часточок та в 

субкапсулярній зоні вогнищево розташовані осередки, в яких була порушена 

балкова будова. Більшість гепатоцитів у таких вогнищах була дистрофічно 

змінена. Цитоплазма цих клітин стала набряклою, з явищами гідропічної 

дистрофії, ядра в таких клітинах були зміненої форми, гіперхромними та з 

ознаками набряку. Крім того, спостерігалися поодинокі моноцелюлярні та 
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фокальні некрози та апоптично змінені клітини. Ультраструктурні зміни 

стали більш вираженими, у порівнянні із попереднім терміном. Зокрема це 

проявлялось зниженням кількості глікогену, набряком, вакуолізацією 

цитоплазми гепатоцитів та ендотеліоцитів із наявністю в них дрібних 

пероксисом та лізосом. Мітохондрії з ознаками набряку та фокальним 

кристолізизом зустрічалися частіше, крім того, характерною була поява 

мітохондрій видовженої форми. Спостерігались різні за розмірами та формою  

ядра клітин паренхіми з ознаками набряку ядерець та фрагментацією 

хроматину. В ядрах деяких ендотеліоцитів гетерохроматин був розташований 

на периферії, відростки цитоплазми набряклі, з регулярними розривами 

ендотеліальної вистилки, що призводило до прямого контакту клітин 

паренхіми з просвітом синусоїдного капіляру (більшим за розміром, ніж 

просвіт фенестр ендотеліальної вистилки). Жовчні канальці лишались 

незміненими з добре вираженими мікроворсинками. Мікроворсинки 

люменальної поверхні паренхіматозних клітин із набряком були 

фрагментованими або слабо вираженими, простір Діссе - розширеним. 

На 21-й день експерименту спостерігались виражені зміни 

мікроциркуляторного русла, паренхіми та гепатоцитів у печінці щура. 

Синусоїдні капіляри та міжчасточкові вени були повнокровні, розширені, 

заповнені еритроцитами, клітинами Купфера та лейкоцитами, в них були 

розташовані пристінкові тромби. Переважна кількість гепатоцитів мали 

ознаки гідропічної дистрофії. У субкапсулярній зоні спостерігались 

гепатоцити з ознаками балонної дегенерації. 

На 28-й день експерименту під дією налбуфіну відбувались зміни 

цитоархітектоніки печінки. У крайових та субкапсулярних зонах в усіх 

досліджених зразках була відсутня класична структура печінкової часточки. 

Печінкові клітини розташовувались хаотично, радіальний напрямок балок 

був відсутній. Балкова структура з радіальним розташуванням гепатоцитів 

дещо відновлювалась із наближенням до центральних вен та навколо 

окремих портальних тріад. Класична структура печінкових часточок 
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лишалась повністю збереженою лише в глибині паренхіми. Гепатоцити в 

ділянках із порушеною цитоархітектонікою набували округлої форми з 

ознаками гідропічної дистрофії, багато клітин із ознаками балонної 

дегенерації з діаметром до 35 мкм. а також гепатоцитів з явищами апоптозу. 

Гемомікроциркуляторне русло на 28-й день експерименту характеризується 

змінами всіх елементів. Міжчасточкові та сегментарні вени розширені, 

повнокровні, з явищами еритроцитарного стазу, великою кількістю 

лейкоцитів у просвіті та їхнім діапедезом через стінки. Стінки всіх судин 

потовщені. Це характерно для всіх елементів печінкових тріад. Навколо них 

спостерігались лімфогістіоцитарні інфільтрати, гіперплазія та гіпертрофія 

фібробластів та накопичення колагену, що утворювало в окремих ділянках 

випини в напрямку сусідньої портальної тріади. Центральні вени були 

переважно звужені, деформовані, в просвіті зустрічались апоптичні тільця та 

стаз еритроцитів, виявлено поодинокі центральні вени зі збереженою 

формою та вільним просвітом. Ендотеліоцити в стінках центральних вен не 

утворювали суцільного шару, часто виявляли вогнища десквамації 

ендотеліоцитів та пристінкові тромби, а також вогнища плазмо- та 

геморрагій. Синусоїдні капіляри в ділянках із зміненою цитоархітектонікою 

погано візуалізувались внаслідок їхнього звуження та хаотичного напрямку. 

Синусоїдні капіляри частково зберігали свій просвіт та радіальний напрямок 

переважно в глибині паренхіми та навколо центральних вен. Після 3-х та 4-х 

тижнів експерименту на ультраструктурному рівні збільшувався прояв змін, 

що були виявлені на попередніх термінах. Переважали гепатоцити з 

просвітленою цитоплазмою, з частковим або тотальним її набряком, великою 

кількість пероксисом та лізосом різної щільності та розміру, аутофагосомами, 

набряком та кристолізисом мітохондрій та просвітленням їхього матриксу, 

дефрагментованою та дегранульованою зернистою ендоплазматичною 

сіткою. Цистерни гладкої ендоплазматичної сітки були розширені та 

фрагментовані. Спостерігалися дрібні та середнього розміру жирові вакуолі. 

Окремі мітохондрії мали щільні депозити в середині та флокульований 
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матрикс. Зустрічались апоптичні тіла з фрагментами цитоплазматичних 

органел та ядер. Ядра паренхіматозних клітин були неправильної форми з 

конденсованим хроматином та набряком ядерця або його відсутністю. У 

проміжках між біліарними з’єднаннями виявлено щільні включення, які 

викликають оклюзію окремих жовчевих канальців, у яких, як правило, 

відсутні мікроворсинки, інші канальці звужені. Ендотеліальна вистилка 

стінки синусоїдних капілярів мала локальні потовщення за рахунок набряку 

цитоплазми. Крім того, цитоплазма ендотеліальних клітин (зазвичай у 

периферійних відростках) містила велику кількість вакуолей та лізосом 

різного розміру та щільності. Центральні частини ендотеліальних клітин 

залишались переважно без змін, однак їхні ядра, як правило, неправильної 

форми з конденсованим хроматином біля зовнішнього краю. У просвіті 

синусоїдних капілярів виявлено адгезію еритроцитів та тромбоцитів до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів. Це призводило до звуження або навіть 

повного закриття просвіту синусоїдних капілярів, крім того, в деяких 

синусоїдних капілярах виявлено пристінкові тромби. 

У щурів, яким 35 днів вводили налбуфіну гідрохлорид, виявлено більш 

виражені зміни в судинах кровоносного мікроциркуляторного русла, а також 

стромі та паренхімі печінки, ніж на попередньому терміні дослідження. 

Цитоархітектоніка печінки була порушена 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, з 

просвітленою каріоплазмою. В осередках некрозу гепатоцитів виявляли 

виражену гістіолімфоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та гіпертрофію 

фібробластів та колагенових волокон. Переважають моноцелюлярні та 

фокальні некрози. По всьому полі зору спостерігається велика кількість 

апоптично змінених клітин. 
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У щурів, яким 42 дні вводили налбуфіну гідрохлорид, виявлено 

наростання патологічних змін будови печінки, що були виявлені на 

попередніх термінах. Цитоархітектоніка печінки була порушена в усіх 

ділянках - відсутня чітка балкова будова, гепатоцити часто розташовані 

хаотично або формують окремі фрагменти балок, що не мають чіткого 

радіального напрямку. Більшість гепатоцитів у таких осередках набряклі, 

дистрофічно та некробіотично змінені, клітинні мембрани в таких клітинах 

не суцільні, цитоплазма просвітлена та вакуолізована, діаметр окремих 

гепатоцитів становив більше 30 мкм. Ядра лізовані, набряклі, з просвітленою 

каріоплазмою, поліморфні за розмірами та формою — спостерігаються як 

дрібні, так і гігантськи деформовані ядра. В осередках некрозу гепатоцитів 

виявляли виражену гістіолімфоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та 

гіпертрофію фібробластів та колагенових волокон. Переважають 

моноцелюлярні та фокальні некрози. По всьому полі зору спостерігається 

велика кількість апоптично змінених клітин. На ультраструктурному рівні 

після 5-ти та 6-ти тижнів експерименту, крім вищевказаних змін, було 

виявлено деякі нові ознаки. Зокрема мітохондрії були різні за розміром, 

формою та щільністю матриксу, іноді з щільними включеннями. Виявлено 

велику кількість хробакоподібних, гачкоподібних та амебоподібних 

мітохондрій. Їхні кристи були різні за розмірами та напрямком розміщення, 

багато мітохондрій із ознаками кристолізиза або взагалі без крист. У 

цитоплазмі гепатоцитів було багато малих та великих вакуолей різних за 

щільністю та формою, коротких відрізків гранулярної ендоплазматичної 

сітки, чисельні жирові вакуолі та відсутність гранул глікогену. Ядра 

гепатоцитів були неправильної форми, з фрагментованим хроматином та 

потовщенням каріолеми з щільним вмістом між двома її мембранами. 

Спостерігали багато ядер із ознаками каріопікнозу або каріорексису. 

Найбільш вираженою відмінністю у порівнянні з попередніми термінами 

була локальна наявність товстих пучків колагену в перисинусоїдному 

просторі Діссе, чисельні тромби, тромбоцити та сладж еритроцитів з їхньою 
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адгезією до люменальної поверхні ендотеліоцитів. Діаметр синусоїдних 

капілярів був помітно зменшений, що в комплексі з вищевказаними змінами 

призводить до повної оклюзії просвіту. Ендотеліоцити мали різну товщину - в 

окремих місцях ендотеліальна вистилка є тонкою, в інших - потовщена за 

рахунок набряку цитоплазми та з відростками цитоплазми в просвіті 

синусоїдних капілярів. У багатьох ділянках, де стінка синусоїдного капіляра 

не мала ендотеліальної вистилки, утворювались великі контакти між 

паренхіматозними клітинами та просвітом синусоїдних капілярів. Простір 

Діссе був нерівномірним - часто звужений, із фрагментами, що нагадують 

базальну мембрану, та відсутністю цитоплазматичних відростків гепатоцитів. 

В інших місцях спостерігалось розширення простору Діссе з великою 

кількістю цитоплазматичних відростків, різних за розмірами, формою та 

напрямком. 

 

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

щур. 

 

ABSTRACT 

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

of opioids in the experiment. 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Medical Sciences 

(PhD) in the speciality 14.03.01 – General Anatomy. - Danylo Halytskyy National 

Medical University of Lviv. 

Relevance of the research. Nalbuphine hydrochloride is a synthetic, non-

scheduled opioid agonist/antagonist analgesic, widely used across dierent branches 

of medicine. Despite the fact that nalbuphine has been used in the clinical setting 

for more than 40 years, there is still a lot of controversy regarding its mechanism 

of action and side-eects, including the development of the addiction to the drug and 

the impact on the structure of the internal organs. Recent data demonstrated the 
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increase of non-medical use of nalbuphine. Moreover, in some countries it was 

placed in list of psychotropic and addictive substances. Despite a set of problems 

in clinical settings due to the opioid nature of nalbuphine, it belongs to an 

indispensable group of analgesics for pain control. The morphological changes 

within the organs of drug addicted are well described in the literature, but there 

were insufficient of experimental data regarding to this problem. Because of this 

we decided to reserach the morphological changes of a rat liver with chronic opioid 

intoxication in experimental work. 

Aim. To find the features of the structure of the liver in normal and 

morphological changes in the structure of the liver parenchyma under the influence 

of opioids at the long-term experiment. 

Objectives of the study. To establish specific features of the rat liver 

structure in normal on the micro- and ultramicroscopic level. To determine the 

morphological changes of the rat liver at the microscopic level at different stages 

of experimental opioid toxicity. To provide a stereological analysis of the 

component of rat liver structures in norm and at different stages of conducting 

experimental opioid toxicity. To determine the morphological changes of the rat 

liver under the influence of opioid on the ultrastructural level. To determine the 

biochemical indices of rat blood in the norm and their changes at different stages 

of conducting experimental opioid toxicity for a better understanding of 

pathomorphological changes in the liver under the influence of opioids. 

Methods of the research: histological, electron microscopy, biochemical, 

statistical, stereological. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, using the 

complex of morphological (histology, electron microscopy, morphometry), 

biochemical and statistical methods, was distinguished, described and compared 

peculiarities of rat’s liver morphology in normal and changes of liver morphology 

under the influence of opioids on different stages of 6 weeks experiment. For the 

first time were revealed and described histological and morphometric peculiarities 

of rat’s liver subcapsular area in normal. The comparison of morphological and 
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morphometric parameters of liver parenchyma in norm and after 1
st
, 2

nd
, 3

rd
, 4

th
 , 5

th
 

and 6
th

 weeks of opioid administration. The comparative characterization of 

morphometric parameters on the micro and ultrastructural level of liver 

hepatocytes in the normal and at different stages of experimental opioid influence 

was given. The comparison of biochemical parameters of rat’s serum, namely, 

ALT, AST, blood glucose, total protein, alkaline phosphatase, urea and creatinine 

in normal and in the dynamics of experimental opioid influence was provided.  

Practical value of the obtained results. 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 a 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 liver 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 

Results. On the 7th day after Nalbuphine administration the changes of liver 

parenchyma were found. Lymphoid infiltration and swelling around portal triads, 

dilated and plethoric portal veins branches, uneven sinusoid capillaries with foci of 

erythrocyte stasis preliminary in subcapsular area are most prominent changes 

have been found. There no significant changes on the ultrastructural level were 

found at this experimental group. Rarely occurs swelling of mitochondria with 

decreasing they cristae in numbers. 
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On the 14th day of the experiment the lobular structure of the liver was 

preserved, but cytoarchitectonics were 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 1-st zone of the classical liver 

lobuli and in the subcapsular areas. Moreover, single monocellular and focal 

necrosis were found, as well as apoptosis. Ultrastructural changes becoming better 

expressed. In particular, glycogen depletion, swelling, and vacuolization of 

hepatocytes and endotheliocytes cytoplasm with small peroxysomes and lysosomes 

were revealed. Swelling of mitochondria and their cristae with focal cristolysis 

occurs more frequently, moreover, regularly occurs elongated mitochondria with an 

irregular shape. Revealed uneven nuclei of parenchymal cells with swelling of 

nucleoli and chromatin fragmentation. In some endotheliocytes nuclear 

heterochromatin adjacent to their external border, their cytoplasm fragments are 

swollen and local interruption of endothelial lining occures, which leads to direct 

contact with parenchymal cells to a sinusoidal lumen (larger in size, than normal 

fenestrations of sinusoidal lining). Bile canaliculi remain unchanged with well-

expressed microvilli. Microvilli of lumenal surface of parenchymal cells with 

swelling of cytoplasm are fragmented or pure-developed and space of Disse, 

adjacent to swollen fragments of cellular cytoplasm, are dilated. 

On the 21th day after Nalbuphine administration well-expressed changes of 

liver cytoarchitectonics, cells and microcirculation were found. The sinusoidal 

capillaries and venules are 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 1
st
 zones of the liver lobuli. 

Hydroponic dystrophy of hepatocytes prevails, in addition, hepatocytes with signs 

of fatty dystrophy, mainly small and medium-vacuoles, are present. In subcapsular 

areas, hepatocytes with signs of balloon degeneration are observed. 
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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 beam location was absent. 

Beam structure with radial location of the liver cells is restored a little closer to the 

central veins and round separate portal triads. The classical structure of the liver 

lobes was completely preserved only deep in the parenchyma. The liver cells in the 

areas with disturbed cytoarchitectonics became round in shape with the signs of 

hydropic degeneration. There were many cells with the signs of ballooning 

degeneration with the diameter to 35 mcm, and the liver cells with the signs of 

apoptosis. The nuclei of those cells had the signs of swelling and 

hyperchromatism; they were of changed shape and enlarged in their size. The signs 

of karyopicnosis and karyorrhexis were found. Blood microcirculation flow on the 

28th day of the experiment is characterized by changes of all the elements. 

Hemorrhages with the areas of capsule exfoliation from the parenchyma were 

found under the liver capsule. Interlobular and segmental veins are dilated, 

plethoric, with stasis signs, a number of leukocytes in the lumen and their 

diapedesis through the walls. The walls of the vessels are thickened. It is 

characteristic of all the elements of the liver triads. Lymphohistiocytic infiltrations, 

hyperplasia and hypertrophy of fibroblasts and collagen accumulation were found 

round the triads, forming outgrowth in the direction of the neighbouring portal 

triad in some places. The central veins were mostly narrowed, deformed, apoptotic 

bodies and erythrocyte stasis were found in the lumen, single central veins with 

preserved shape and free lumen were determined. Endothelial cells in the walls of 

the central veins did not form an integral layer, the foci of desquamation of 

endothelial cells and parietal clots, the foci of plasma- and hemorrhages were often 

found. Sinusoid capillaries in the areas with altered cytoarchitectonics were poorly 

visualized due to their narrowing and chaotic direction. Sinusoid capillaries 

partially preserved their lumen and radial direction mostly in the depth of the 

parenchyma and round the central veins. After 3-rd and 4-th weeks of experiment 
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enhanced of previously observed changes on the ultrastructural level was found. 

Revealed a lot of hepatocytes with enlightened, partial and total swelling of 

cytoplasm, numerous small and large peroxisomes and lysosomes with varying 

density and diameter, autophagosomes, swelling and cristolysis of mitochondria 

with enlightened matrix, fragmentation and denudation of rough endoplasmic 

reticulum. The cisterns of smooth endoplasmic reticulum are dilated and 

fragmented. Indicated a lot of mid-size and small fat-storing vacuoles. Some of the 

mitochondria are with flocculated matrix and dense deposits inside. Apoptotic 

bodies occurs with the fragments of cytoplasmic organelles and nuclei. Uneven 

nuclei of parenchymal cells with clumping of chromatin and swelling of nucleoli 

(or without nucleoli) also observed. Dense deposits indicated within the bile 

connection between neighboring parenchymal cells, some of the bile canaliculi are 

occluded by dense deposits (microvilli usually are absent inside them), some of 

them are narrowed. Endothelial lining of the sinusoidal wall has local thickening 

because of swelling of cytoplasm. Besides, the cytoplasm of endothelial cells 

(usually, in peripheral processes) included numerous vacuoles and lysosomes, 

various in size and density. The central part of endothelial cells remains 

unchanged, but the nuclei usually irregular in shape with chromatin condensation 

closer to nuclear envelope. In the sinusoidal lumen observed red blood cells and 

platelets with adhesion to the luminal membrane of the endoteliocytes. Because of 

these, the sinusoidal lumen are often narrowed or even occluded, moreover, in 

some sinusoidal capillary, the blood clots were observed. 

More pronounced changes in the vessels of the blood microcirculation were 

found in rats 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, round the portal triads where 

numerous foci with the lack of clear beam structure were located. The majority of 

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

cellular membranes in those cells are not continuous, and the cytoplasm is clear 
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and vacuolated. The nuclei are lysed, swollen, with clear nucleoplasm. 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 prevails. A great number of apoptotic changed cells was seen in all 

the field of vision. 

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. The majority of liver cells in such foci is 

swollen, with degenerated and necrobiotic changes, the cellular membranes of 

those cells are not integral, the cytoplasm is clear and vacuolated, the diameter of 

certain liver cells was more than 30 mcm. The nuclei are lysed, swollen, with clear 

karyoplasm, polymorphic by their sizes and shapes – both fine and giant deformed 

nuclei are found. 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 prevails. A great number of 

apoptotic changed cells was seen in all the field of vision. On the ultrastructural 

levev after the 5-th and 6-th weeks of the experiment, in addition to above-

mentioned changes, some new changes were observed. The mitochondria are 

various in size, shape, and density, sometimes with dense deposits. There were 

numerous worm-like, hook-like and amoebian-in-shape mitochondria. Their cristae 

are various in size and direction, and a lot of the mitochondria with cristolysis or 

even without cristae. In the hepatocytes cytoplasm numerous small and large 

vacuoles, with varying density and diameter, short profiles of rough endoplasmic 

reticulum, numerous fat-storing vacuoles and complete absence of glycogen 

granules were revealed. The nuclei of parenchymal cells are irregular in shape with 

chromatin fragmentation, thickening of nuclear envelope and dense deposits 

between two layers of membrane. Often there are nuclei with pyknosis or even 

karyorrhexis. Most remarkable differences as compared to the previous terms are 
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occasional thick bundles of collagen fibers within the space of Disse, numerous 

blood clots, platelets and erythrocytes congestion and their adhesion to the luminal 

surface of endoteliocytes. The sinusoidal diameter becomes remarkable smaller, 

and in addition to previously mentioned changes, these lead to total occlusion of 

some sinusoids. The endoteliocytes have a different thickness – in some place 

endothelial lining is thinner, in another – thicker because of swelling, with 

cytoplasmic processes faced into the sinusoidal lumen. A lot of area of sinusoidal 

wall with fragmented of even without the endothelial lining with a big area of 

direct contact of parenchymal cells with sinusoidal lumen. The space of Disse is 

uneven - narrowed often, with fragments of basal lamina-like material in these area 

and luck of membranous microvilli of parenchymal cells. On another hand – a lot 

of area with dilated space of Disse and numerous cytoplasmic processes, which are 

vary in diameter, direction and shape. 

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

 

Актуальність теми. Опіоїди супроводжують людство багато 

тисячоліть, але питання наркоманії залишається гострою соціальною та 

медичною проблемою [1–4]. 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 природні або синтетичні алкалоїди опію, 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 в цілому [5,6]. 

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% [2]. 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 із впливом опіоїду, але із 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, 
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зокрема – питання абстиненції, а й соціальні. Тому, можливо, дослідження 

морфологічних змін у печінці схилить ваги терезів у той чи інший бік [7–11]. 

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 [12–16]. Але 

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 не припустиме. 

Отже описати зміни структури печінки на мікро- та 

ультраструктурному рівні, а також зміни деяких біохімічних показників 

сироватки крові під впливом опіоїду налбуфін, що не висвітлено в 

літературних джерелах - основна мета нашого дослідження. 

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 
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опіоїдом. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради медичного 

факультету №1 ЛНМУ (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 їх зміни 

на різних етапах перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації для 

кращого розуміння патоморфологічних змін в 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 - в 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 опіоїдуна 

різних етапах перебігу експерименту. 

Наукова новизна. За допомогою комплексу морфологічних 

(гістологічних, електронномікроскопічних, морфометричних), біохімічних та 
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статистичних методів дослідження вперше виділено, описано та проведено 

зіставлення особливостей структури печінки в нормі та морфологічні зміни в 

паренхімі печінки впродовж 6-ти 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: АЛТ, АСТ, 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 
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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 Івано-Франківського національного 

медичного університету (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 
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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, з них 

5 у вітчизняних фахових виданнях, рекомендованих для публікацій 

результатів дисертаційних робіт, 3 - у закордонних виданнях, 7 - у матеріалах 

конференцій та симпозиумів. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 214 сторінках друкованого тексту, з 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, із яких 83 кирилицею і 151 латиницею. 

 



28 

 

 

РОЗДІЛ 1 

МЕХАНІЗМ ДІЇ НАЛБУФІНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕЧІНКУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1 Налбуфін, історія дослідження, його вплив на організм, 

фармакокінетика та фармакодинаміка, залежність 

Уперше згадку про налбуфін знаходимо в літературі в 1978 році [17], і в 

цей же період цей препарат з’являється в продажу в США. Публікації з  

даними щодо досвіду його практичного використання в медицині з’являються 

в середині 80-тих [18–23]. Серед побічних ефектів описуються брадикардія 

або тахікардія, гіпертензія або гіпотензія, різноманітні порушення з боку 

ЦНС (пригнічення, запаморочення, ейфорія, галюцінації та ін.), нудота та 

блювання, а також гіпералгезія. Крім того, препарат слід з обережністю 

призначати пацієнтам, яким попередньо проводилась аналгезія іншими 

опіоїдами, оскільки при наявності властивості блокувати мю-рецептори, 

налбуфін може викликати синдром відміни. Це саме стосується і 

наркозалежних пацієнтів, що підвищує вимоги до якості анамнезу пацієнта та 

створює певні труднощі при екстреному використанні. Застереження 

відмічаються і стосовно використання препарату під час вагітності та пологів 

[24]. 

Налбуфін — синтетичний опіоїдний анальгетик, синонім - Nubain, (–)-

17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α-epoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride. За 

хімічною структурою близький до групи морфінану та фенантрену. За 

фармакологічною дією відноситься до групи агоністів-антагоністів опіоїдних 

рецепторів (пентазоцин, бупренорфін, буторфанол), з агоністичним впливом 

на κ- рецептори, та антагоністичним — на μ-рецептори, з чим пов`язаний 

його малий вплив на психоемоційний стан пацієнтів, порівняно із морфіном, 

та фактична відсутність до звикання, при терапевтичних дозах та короткому 
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курсі використання. Крім того, відзначається значно нижчий ризик 

респіраторних ускладнень та ускладнень з боку ШКТ, при силі знеболюючої 

дії, подібної до морфіну. При чому, співвідношення сили анальгетичної дії та 

ризику різноманітних ускладнень, включаючи ефект насичення «ceiling 

effect» (досягнення певного порогу та подальша відсутність ефекту при 

наростанні дози), найбільше, у порівнянні з іншими агоністами-

антагоністами, такими як пентазицин або бупренорфін [20], що призвело до 

того, що він, фактично, єдиний із даної групи фармацевтичних препаратів, 

має широке клінічне використання на сьогодні. На його широке використання 

впливає і той факт, що він є одним із небагатьох препаратів групи опіоїдів, що 

офіційно не внесені в групу наркотичних та психотропних речовин [25,26]. 

Слід відмітити також, що питання ефекту насичення є неоднозначним в 

експериментальних роботах, оскільки з самого початку досліджень була 

відзначена видова залежність даного ефекту - порізному проявлявся у 

дослідах на щурах та собаках [19]. 

Максимальна концентрація настає на 15-30 хв., дія триває 4-6 годин, 

період напіввиведення близько 5 годин, виводиться переважно із жовчю, хоча 

певна кількість як метаболітів, так і незміненого препарату, виявляють у сечі 

[19,27]. ED50 для чоловіків 5,4 мг та 7,1 мг для жінок [28], хоча цей показник 

потребує уточнення. Максимальна разова рекомендована доза 20 мг, 

максимальна добова рекомендована доза 160 мг. Форма випуску — у вигляді 

ампул по 1 мл 10% або 20% розчину для ін’єкцій шляхом 

внутрішньом’язового, підшкірного або внутрішньовенного введення. 

Пероральні форми в клінічній практиці фактично не використовувались через 

високий ступінь кон’югування препарату в печінці при першому потраплянні 

(ефект першого проходження — first-pass effect), хоча на сьогодні 

продовжуються пошуки створення оптимальної комбінації для перорального 

застосування [29], а поява пролонгованих форм відкриває нові можливості в 

практичному використанні [30], тим більше, що автори вказують період 

напіввиведення 14,2-их години, що значно більше, ніж при ін’єкційному 
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введенні. Як і у більшості опіоїдів, метаболізм проходить у печінці 

переважно за участю цитохрому Р-450 (CYP3A4) [31], другим варіантом є 

кон’югація із глюкуроновою кислотою з утворенням неактивного метаболіта 

[32]. Саме кон’югація із подальшим виведенням через жовчні шляхи довший 

час вважалась основним шляхом виведення налбуфіну, при чому характерним 

є і явище вторинної адсорбції, коли після попадання із жовчної протоки в 

просвіт кишки проходить декон’югація з участю мікрофлори і повторне 

всмоктування препарату. Однак у 2014 році було доведено наявність, як 

мінімум, двох гідроксильованих форм (3-гідроксіналбуфін, 4-

гідроксіналбуфін) та двох кон’югованих (налбуфін-3-β-d-глюкоронід, 

налбуфін-6-β-d-глюкоронід). Основним є саме налбуфін-3-β-d-глюкоронід, 

концентрація якого приблизно в 10 разів більша, ніж налбуфін-6-β-d-

глюкуронід (при оральній формі введення) [33], однак питання особливостей 

впливу цих форм та їх концентрації в залежності від форми та швидкості 

введення препарату на органи і системи, на окислювальні процеси 

залишається відкритим. Стосовно активності кон’югованих форм та 

метаболітів (також дані фактично відсутні), зустрічається тільки посилання 

на неопубліковані дані  DuPont Pharmaceuticals, де вказано, що кон’югат є 

неактивним, а один із метаболітів має високі антагоністичні властивості, 

однак малу анальгетичну дію [20]. 

Багато питань щодо механізмів дії налбуфіна лишаються відкритими, 

зокрема, щодо впливу на μ-рецептори, впливу на психоемоційний стан та 

ефект підсилення болю при малих дозах препарату, участь у окислювальних 

процесах. Частина досліджень доводили антагонізм налбуфіну до μ-

рецепторів, зокрема Preston K. et al. 1989 [34], відмічали подібність 

антагоністичної дії налбуфіну до дії налоксона у метадон-залежних пацієнтів, 

але відсутність мю-агоністичного ефекту у даної групи пацієнтів. Слід 

відзначити і широке використання налбуфіну як препарату, що 

використовують для лікування свербіння [35], після використання морфіну 

або інших наркотичних анальгетиків, а також для відновлення порушень 
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дихання, що виникли внаслідок уживання µ-агоністів, при чому зберігається 

анальгетичний ефект. Такі факти вказують на антагонізм до µ-рецепторів. 

Однак багато авторів вказували і дію, подібну до µ-агоністів на 

психоемоційний стан при клінічному використанні препарату, а Zacny J. et 

al.1997 [36] довели при дослідженні, проведеному на волонтерах, які не мали 

досвіду вживання наркотичних речовин в анамнезі, що навіть невеликі дози 

препарату (10 мг довенно) викликають психоемоційний досвід, подібний до 

морфіну. Однак на сьогоднішні така дія вважається все-таки проявом впливу 

на центральні κ-рецептори, хоча експериментального підтвердження цього 

ми не знайшли. Психоемоційні ускладнення від прийому налбуфіну були 

відзначені і на експериментальних тваринах, зокрема Woods J. et al.1985 [37]. 

Крім того, Jaillon P. et al.1989 [38] вказали на залежність фармакодинаміки від 

віку пацієнтів, виявивши, що у дітей швидше протікає метаболізм препарату, 

порівняно із дорослими, а найповільніша фармакокінетика у людей старшого 

віку, пояснюючи це різницею в току крові через печінку. Тому особливу увагу 

викликає питання адміністрування налбуфіну при використанні у дітей [39] 

через прискорений метаболізм. Крім того, Gear R. et al.1996, 1999, 2006 [40–

42] довели залежність рівня ефективної дози, а відповідно і ризику 

ускладнень, від статі — у жінок анальгетичний ефект наступає при значно 

нижчій дозі препарату, ніж у чоловіків, що характерно для всіх агоністів-

антагоністів. У цілому андрогенна залежність ефективності дії опіоїдів 

неодноразово ставала предметом досліджень як в клінічних, так і 

лабораторних дослідженнях [28,43–46]. Однак не зайве відзначити, що 

андрогенний статус впливає на фармакокінетику і фармакодинаміку великої 

кількості препаратів, не тільки опіоїдів, метаболізм яких пов'язаний із 

цитохромом, що обумовлено різною активностю CYP3A4 у чоловіків та 

жінок [47].  

У контексті залежності метаболізму від андрогенного статусу слід 

виділити випадки зловживання налбуфіном, що спостерігались у 

бодибілдерів і спортсменів, які вживали анаболічні стероїди, зокрема це 
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описували Wines J.D. et al.1999, та Williams H. et al.2000 [48,49] Клінічна 

картина була ідентична залежності від опіоїдів, а для лікування в багатьох 

випадках успішно застосовували метадонову замісну терапію. Слід однак 

відмітити, що, крім вживання анаболічних стероїдів, що було відзначено в 

більшості випадків, пацієнти вживали великі дози налбуфіну, хоч і в межах 

терапевтичного діапазону - в середньому 60 мг. (діапазон від 10 до 100 мг.), а 

декілька пацієнтів мали кокаїнову залежність. Тому автори дуже обережно 

поставились до висновків саме щодо налбуфінової залежності. 

У 2005 році в журналі «Bulletin of narcotics» була опублікована стаття 

Chung H. [50], де вперше згадується налбуфін як наркотична речовина. Автор 

проводить аналіз динаміки випадків залежності від препаратів, що не 

підпадають під список контрольованих препаратів у Республіці Корея. Згідно 

із даними автора, критичний момент щодо налбуфіну настав у 2001, коли 

кількість зафіксованих випадків залежності від налбуфіну сягнула 1520 проти 

110 у 2000 році. Залежність формувалась достатньо швидко - в середньому 

після тижня вживання препарату. А загальний ріст почався у 1991 році, коли 

наркоспоживачі почали використовувати налбуфін як альтернативу 

метамфітаміну [51]. В зв'язку із цим у 2001 році уряд республіки Корея відніс 

налбуфін до списку психотропних препаратів, що підлягають контролю. 

Після цього вдалось різко скоротити кількість налбуфін-залежних пацієнтів.  

У 2006 році було опубліковане дослідження випадку підвищеного 

споживання налбуфіну населенням містечка Деррі в Північній Ірландіі 

(McElrath K et al.2006) [52]. І, хоча автори не роблять прямих висновків, 

оскільки підвищене споживання не є приводом звинуватити в 

наркозалежності населення цілого міста, однак даний факт ставить багато 

питань. Крім того, повноцінне дослідження, як відзначають автори, було 

неможливо через відсутність законних підстав обстежувати велику кількість 

громадян на предмет залежності, тому бесіди провели тільки із декількома 

жителями. У будь-якому випадку, автори звернули увагу на необхідність 
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підвищеного контролю за застосуванням даного препарату та моніторингу 

його можливого зловживання. 

У 2012 році Шитов Л.Н. та співавтори опублікували узагальнення 

даних аналізу 50-и випадків використання налбуфіну з немедичною метою у 

Ярославській області (Росія) [53]. Автори також підкреслюють, що 

споживання налбуфіну в 2011 році в регіоні різко підвищилось після 

виникнення у накроспоживачів проблем із доступом до інших наркотичних 

речовин, зокрема йдеться про буторфанол, і має тенденцію до росту. Пацієнти 

впевнено називали налбуфін «легким» наркотиком, який не формує 

залежності‖. На тлі прийому препарату відзначали відчуття психологічного 

комфорту, легкості в голові, «відхід від реальності і проблем». У  

симптоматиці синдрому відміни були присутні в'ялість, апатія, безсоння, 

подразливість, «комок» у ділянкі епігастрію та ін. Більшість пацієнтів (90%) 

комбінувала налбуфін із димедролом (дифенгідраміном) або іншими 

препаратами (тропікамід, нафазолін). Препарат споживачі вводили довенно, 

діапазон доз від 20 мг до 120 мг за 1-3 прийоми. Автори проводили аналіз 

сечі пацієнтів із використанням газової хроматографії з масс-

спектрометричною детекцією для дослідження концентрації кон'югованого та 

вільного препарату в сечі. Фракція незміненого препарату склала (25,5±16,6 

%), при чому залежності ступеня кон'югації від концентрації препарату в сечі 

не виявлено. 

Незважаючи на певні застереження щодо використання, необхідності 

ретельного підбору дози та схеми використання, ризик ускладнень у 

наркозалежних осіб та описані випадки залежності від препарату, в більшості 

країн налбуфін не відносять до групи наркотичних речовин, зокрема в 2008 

році федеральною агенцією США по контролю за препаратами було 

проведено аналіз даних у відповідь на клопотання щодо заборони продажу 

препарату Nubain (налбуфіна гідрохлорид), виробник Endo Pharmaceuticals 

(Endo). Після проведеного аналізу існуючих даних літератури агенція не 

знайшла підстав для заборони препарату або внесення його в список 
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наркотичних речовин [54], хоча все частіше з’являються рекомендації 

уникати його використання при лікуванні, зокрема хронічного болю [55], 

однак питання залишається відкритим. У 2014 році Siemianowski L. et al. був 

описаний випадок лікування налоксоном психозу, що виник після 

використання налбуфіну в пацієнтки, що не була наркозалежною [56]. Даний 

випадок описали як незвичайний прояв побічної дії. Спорадичність його 

підтверджується тим, що це лише єдиний подібний випадок, що зустрічається 

в літературі.  

Контроверсійними в цьому контексті є дослідження, що вказують на 

потенційну можливість використовувати налбуфін в якості препарату для 

лікування опіоїдної залежності. Зокрема Voronkov M. et al. (2008) [57], після 

дослідження на героїн-залежних волонтерах виявили позитивний ефект від 

застосування налбуфіну при дозі 0,25 мг/кг дом'язево з загальною тривалістю 

курсу налбуфіну від 2 тижнів до 6 місяців. А в експериментальному 

дослідженні на мишах Abdel-Ghany R. et al. (2015) [58] встановили 

властивість налбуфіну блокувати розвиток залежності від трамадолу, 

рекомендуючи дослідити можливість використовувати налбуфін у лікуванні 

трамадол-залежних пацієнтів. Хоча, щоб зробити висновок, чи це є 

потенційно новий підхід до лікування залежності з принципово новими 

можливостями, чи просто замісна або підтримуюча терапія, подібна до 

метадонової чи налтрексонової, на даний час не має можливості через брак 

експериментальних даних. Поспішні висновки стосовно перспектив замісної 

терапії неодноразово ставали підгрунтям для виникнення ще більших 

проблем у суспільстві [1], особливо з огляду на те, що факти використання 

налбуфіну наркозалежними в якості препарату другого ряду в Україні все 

частіше з’являються в літературі [59]. 

У 2003 році були опубліковані дані, що анальгетична ефективність 

налбуфіну вища при одночасному використанні малих доз антагоніста 

налоксона [60], що поставило ще більше питань щодо механізму його впливу. 

У 2008 році Gear R. та співавтори [61] продовжили дослідження в даному 



35 

напрямку та провели дослідження з поєднаним застосуванням налбуфіну та 

малих доз морфіну, виявивши, що малі дози морфіну потенціюють 

анальгетичну дію налбуфіну. Пізніше ці самі автори провели дослідження 

впливу на мозок комбінації налбуфін-налоксон із використанням 

функціональної магніторезонансної томографії [62], виявивши ділянки 

підвищеної активності після введення налбуфіну у скроневій частці, острівці, 

таламусі (включаючи подушку), хвостатому тілі та мості. Це дослідження 

дозволило детальніше вивчити вплив опіоїдів на центральні відділи нервової 

системи. Тому клінічні та експериментальні можливості використання 

налбуфіна далеко не вичерпані. Слід також підкреслити, що комбінування 

опіоїдів з метою потенціювання анальгетичної дії, відтермінування появи 

ефекту насичення, профілактики ефекту відміни та зменшення побічних 

проявів є на сьогодні фактично аксіомою в лікування пацієнтів із хронічним 

болем, зокрема з вираженим болем та болем пухлинного походження 

[13,63,64]. 

Інший перспективний напрямок лабораторних досліджень на сьогодні - 

пошук комбінації агоніст-антагоніст, яка би мала максимальний 

анальгетичний ефект без вищезазначених ускладнень [65], використовуючи 

попередньо накопичений досвід клінічних та лабораторних досліджень та 

сучасні можливості фармакологічної хімії. Перспективним є і дослідження 

опіоїдів виключно периферичної дії, що не проникають через гемато-

енцефалічний бар'єр, зокрема використання їх впливу на ШКТ [66].  

 

1.2 Експериментальні моделі впливу налбуфіну 

Дійсно, повноцінних експериментальних моделей, що 

використовуються для дослідження різних аспектів дії налбуфіну в дослідах 

на тваринах, у вільному доступі нами не знайдено. Максимально доступна 

інформація щодо доклінічного дослідження викладена в роботі Schmidt W. et 

al. 1985 [20]. Оскільки фактично автор статті представляє дослідницьку 

лабораторію компанії DuPont Pharmaceuticals - першого виробника препарату. 
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Однак більшість даних у статті - це посилання на неопубліковані дані 

компанії, що представлені в дуже обмеженому об'ємі. Тому використати це 

джерело, як базове для побудови моделі неможливо.  

Для аналізу описаних у літературі експериментальних моделей із 

застосуванням налбуфіну ми попередньо проведемо короткий аналіз 

морфінової експериментальної моделі, як найбільш повноцінної з групи 

опіоїдів. Морфінова модель використовується багато десятиріч, і тому 

накопичився великий досвід, який можна використати при 

експериментальних дослідженнях  інших препаратів групи опіоїдів. 

У загальному виділяють чотири основні моделі з використанням 

морфіну в залежності від типу введення препарату [67]: 

━ Споювання - розчином морфіну заміняють воду, тому тварини 

вимушені вживати наркотик. Часто для маскування гіркого смаку додають 

сахарозу, що викликає певні ускладнення у вигляді діареї при тривалому 

експерименті, а також ставить певні питання щодо впливу сахарози на процес 

вживання наркотика та обмежує можливість використання в морфологічних 

та біохімічних дослідженнях. Дану модель, як правило, використовують у 

дослідженні поведінки та у фізіологічних експериментах. Концентрація 

препарату в розчині найчастіше коливається від 0,1 до 0,4 мг/мл [67,68]. 

Рідше використовують споювання через гастральний зонд із точно 

визначеною дозою препарату, що вводиться кожній тварині [69,70]; 

━ Ін'єкції - використовують усі типи ін'єкційного введення 

препарату - підшкірно, дом'язово, внутрішньовенного та 

внутрішньоочеревинного. Слід однак відзначити, що іноді автори не вказують 

вид ін'єкції, що ускладнює порівняння результатів роботи із іншими 

подібними дослідженнями, адже, наприклад, для морфіну анальгетична 

ефективність, концентрація в плазмі крові та LD50 суттєво відрізняється при 

підшкірному та внутрішньоочеревенному шляхах введення [71]. Існують як 

тривалі моделі - із нарощуванням та без нарощування дози препарат, так і 

моделі з одноразовим введенням. При нарощуванні дози використовувались 
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найрізноманітніші діапазони — від 5-20 мг/кг і до 80-100 мг/кг. Іноді доза 

сягала 320 мг/кг [72]. Етапність підвищення також різноманітна: 4-8-12 

мг/кг/день, підвищення кожні 10 днів (гістологічне та біохімічне 

дослідження) [73,74]; 4-8-10 мг/кг/день із підвищенням дози кожні 10 днів 

(біохімічне та гістологічне дослідження, при чому порівняння проводилось із 

групою контролю та групою трамадолу в дозі 20-40-80 мг/кг/день із 

підвищенням кожні 10 днів) [74];10-20-40 мг/кг/день із підвищенням кожні 2 

дні, доза 40 мг залишалась до 7-21 дня (біохімічне дослідження) [75]; 20мг/кг 

1-5 день, 40 мк/кг 6-10 день, 60 мг/кг 11-20 день (біохімічне дослідження) 

[76]; 10-20-40-60-80-100 мг/кг двічі на день із щоденним підвищенням дози 

до 7 днів (біохімічне дослідження) [77,78]; 20 мг/кг 1-2 день, 30 мг/кг 3-5 

день (щури, біохімічне та гістологічне дослідження) [79]. При однократному 

введенні використовували дози від 10мг/кг до 40 мг/кг [80]; 6 мг/кг [81]; 

━ Самовведення - переважно використовується для дослідження 

наркозалежності [82,83] та в поведінкових експериментах; 

━ Модель із вшиванням підшкірно капсули із препаратом [84]. Дана 

модель також найчастіше використовується при дослідженні 

наркозалежності, особливо в експериментах із самовведенням іншого 

препарату на тлі морфінової сенсибілізації. До варіацій даної моделі можна 

віднести осмотичну помпу.  

Перший широкий огляд питань щодо морфінової моделі був зроблений 

P. A. Flecknell у 1984 р. [71], виділивши високу варіабельність дозування, 

шляхів введення, тривалості експерименту в різних авторів, видову 

залежність фізіологічних ефектів препарату та залежність від методики 

проведення експерименту. Отже, як було зазначено вище, морфінова модель є 

найбільш опрацьованою і структурованою, однак навіть при цьому 

залишається багато питань як щодо кожного окремого методу введення, так і 

щодо вибору дози препарату для конкретного дослідження. Наприклад, 

навіть такий добре опрацьований метод у дослідженні залежності, як 



38 

самовведення, викликає дискусії щодо об'єктивності методики та 

необхідності подальшого його вдосконалення [83].  

При огляді джерел щодо експериментальних досліджень з 

використанням налбуфіну, перш за все слід відзначити, що на сьогодні не 

існує ні систематизації методик введення препарату при експериментальних 

дослідженнях, ні загальної точки зору на діапазон доз та схем введення. Крім 

того, переважна кількість еспериментальних робіт із використанням 

налбуфіну стосувалась фізіологічних та поведінкових реакцій.  

Schmidt W. et al.1985 [20] - 1,24-124 мг/кг п.ш. (якщо точніше, то в 

результатах авторами вказані лише дози 1,24 мг/кг, 12 мг/кг, та 124 мг/кг) для 

дослідження респіраторної депресії у щурів (хоча дозу автори обгрунтовують, 

базуючись на діапазоні 1-100х від анальгетичної ED50 у мишей, визначене на 

підставі PQW тесту); 0,1-100 мг/кг п.ш. у щурів для визначення інших 

побічних ефектів; 2-4 мг/кг до 50-200 мг/кг п.ш. у собак - для визначення 

побічних ефектів при малих, сублетальних та летальних дозах; 15 мг/кг п.ш. 

у мавп - для дослідження поведінкової депресії. Крім того, автори визначили 

LD50 для мишей та щурів - 1250 мг/кг п.ш. та собак - 200 мг/кг п.ш. (слід 

відзначити, що, крім вищевказаних доз, автори не зазначають ніяких 

подробиць методик проведення досліджень і, як було вказано вище, 

представляючи безпосередньо DuPont Pharmaceuticals, посилаються на 

«неопубліковані дані» [20]). Анальгетична активність визначена в 

антифенілхіноновому тесті на мишах (PQW test) ED50=1,2 мг/кг п.ш.; 7,6 

мг/кг п.o., антагоністична активність до наркотиків (narcotic antagonist) 

визначена на мишах anti-Straub tail test (AST, narcotic antagonism) ED50=0,68 

мг/кг п.ш.; 9,0 мг/кг п.o., антагоністичний індекс — співвідношення 

анальгетичної та антагоністичної активності PQW ED50/ AST ED50 = 1.8 і є 

близьким до показника налорфіну. У щура PQW test ED 50 = 1,4 мг/кг п.ш.; 

5,4 мг/кг п.о.. Антагоністична активність до наркотиків визначена 

антикаталептичним тестом (anticatalepsy test) ED50 = 1,8 mg/kg s.c..  



39 

Також на неопубліковані дані DuPont Pharmaceuticals посилається і 

Errick J.K. 1983 [19], вказуючи такі дози: LD50 для мишей 490мг/кг для 

довенного та 860 мг/кг для перорального введення, для щурів 182-218 мг/кг 

для довенного та більше 1000 мг/кг для перорального введення, для собак 140 

мг/кг для довенного та 1130 мг/кг для перорального введення. Смерть 

наступала після клонічно-тонічних судом або внаслідок зупинки дихання. 

Токсичність при тривалому експерименті досліджували при підшкірному або 

довенному введенні препарату в дозі 6,6-100 мг/кг/день у щурів та 2-50 

мг/кг/день у собак при тривалості від 2 тижнів до 6 місяців. Дослідники 

вказують тільки відновлюване випадіння волосся як єдиний побічний ефект. 

У дослідженні впливу на репродуктивну функцію та ембріотоксичність 

використовувались дози 14-56 мг/кг/день підшкірно у щурів - жодного впливу 

на репродуктивну функцію виявлено не було, та до 100 мг/кг/день підшкірно 

у щурів та 4-32 мг/кг/день довенно у кролів - жодного прояву 

ембріотоксичності або дисморфогенезу виявлено не було. 

DiFazio C. et al.1981 [85] - єдина, знайдена нами праця щодо 

використання моделі з наростаючою дозою внутрішньовенного введення 

налбуфіну в діапазоні 10-200 мг/кг/хв, крім того, використовували разове 

введення в дозі 40 мг/кг довенно та інфузії 100 мг/кг/хв для визначення 

впливу на рівень Рсо2 та анальгетичну активність. При чому, автор робить 

пряме порівняння та висновки на основі концентрації налбуфіну в крові щура 

та людини як стосовно впливу на рівень Рсо2, так і анальгетичної активності 

препарату, розділяючи лише показник періоду напіввиведення препарату. 

Walker E. et al. 1993 [86], Young A. et al. 1992 [87] проводили низку 

експериментів щодо здатності тварин відрізняти препарати від контролю 

(фізрозчину) в різних комбінаціях, використовуючи морфін, еторфін, 

метадон, дезоцин, діпентазоцин, налорфін, налтрексон та налбуфін, а токаж 

неопіоїдні препарати - кетамін, амфетамін, пентобарбітал. Як зазначали 

автори, «in each interaction study, doses were determined empirically» (в 

кожному дослідженні дози визначались емпірично за допомогою 
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дискримінаційних тестів) у залежності від реакції тварин. Для налбуфіну 

діапазон доз таким чином був визначений від 0,1 мг/кг до 32 мг/кг п.ш.. 

Оптимальна доза для подальшого використання як тренувальної в 

фізіологічних дослідженнях із дискримінаційною стимуляцією,  на думку 

авторів, складала 3.2 мг/кг п.ш.. Крім того, автори роблять висновки, що 

налбуфін, в певних реакціях, демонструє себе як μ-агоніст із низькою 

активністю. 

Guzmán D. et al., 2011 [88] проводили дослідження впливу екстракту 

маріхуани та налбуфіну на процеси перекисного окислення ліпідів та рівень 

5-гідроксиіндолацетилової кислоти (5-hydroxyindoleacetic acid) в мозку щура. 

Налбуфін використовувався в дозі 10 мг/кг. Автори відзначають зростання 

показників оксидативного стресу в тканинах мозку щура внаслідок введення 

налбуфіну. 

Abdel-Ghany R. et al., 2015 [58] використовували налбуфін у дозі 7мг/кг 

п.ш. в експериментах на мишах у комбінації з трамадолом у дозі 70 мг/кг 

п.ш., виявивши потенційну властивість налбуфіну блокувати розвиток 

залежності від трамадолу. 

Altarifi A. et al. 2012 [89], 2013 [90], 2015 [91]  використовував налбуфін 

в експериментальних роботах із дослідженням впливу на м-опіоїдні 

рецептори та ефективності μ-агоністів та антагоністів із використанням 

інтракраніальної самостимуляції у щурів (ICSS). Діапазон доз для налбуфіну 

складав 0,032-10 мг/кг (в останніх роботах 0,1-10 мг/кг), при чому автори 

відзначають різну реакцію на налбуфін у щурів, яким попередньо вводили 

опіоїд, та у щурів без попереднього опіоїдного досвіду. На підставі аналізу 

отриманих даних, обгрунтованою дозою налбуфіну для подальших 

досліджень із інтракраніальною самостимуляцією автори вважають 1,0 мг/кг., 

як найбільш збалансованою щодо впливу на опіоїдні рецептори. 

Woods J. et al., 1985 використовували налбуфін у дозі 32 мг/кг кожні 6 

годин упродовж 31 доби для дослідження психоемоційного ускладнення від 

уживання препарату в мавп [37].  
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Yoo Y. et al., 1991 опрацьовуючи модель визначення налбуфіну та його 

метаболітів у сечі наркозалежних пацієнтів, проводили й експерименти на 

щурах, використовуючи налбуфін у дозі 10мг/кг в.о., досліджуючи швидкість 

екскреції препарату [51]. 

Smith M. et al., 2005 використовували морфін, леворфанол, 

бупренорфін, буторфанол та налбуфін в експериментах на щурах, 

досліджуючи вплив середовища та соціального оточення на чутливість 

опіоїдної системи. Діапазон доз для кожного препарату визначався шляхом 

кумулятивної процедури з використанням тесту висмикування хвоста (tail 

withdrawal test). Для налбуфіну діапазон доз був визначений від 0,3 мг/кг до 

30 мг/кг [92]. 

Kick B. et al., 2017 досліджували фармакокінетику налбуфіну у мишей 

при введенні препарату підшкірно та внутрішньоочеревинно [93]. Препарат 

вводився з розрахунку 10 мг/кг, після чого проводився забір крові через 

визначені проміжки часу протягом доби та визначалась концентрація 

налбуфіну в плазмі крові. 

Онисько Р.П. та ін., 2013 [94] запропонували шеститижневу модель 

фізичної опіоїдної залежності, вводячи налбуфін щоденно щурам із 

визначеним  підвищенням дози кожних 7 днів у послідовності 8 мг/кг, 

15мг/кг, 20 мг/кг, 25 мг/кг, 30 мг/кг та 35 мг/кг. Робота вказаних авторів єдина, 

знайдені нами в літературі, щодо визначення терапевтичного діапазону в 

щура, фактично змоделювавши доклінічні дослідження препарату, 

попередньо визначивши LD0, яка згідно даних авторів, склала 700 мг/кг. 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. Слід відзначити, що визначений авторами за формулою на 

підставі LD0 терапевтичний діапазон для щура, фактично співпадає з 

діапазонами в фізіологічних дослідах на щурах, які вказані в інших джерелах 

[86,87,89–92,95], тому можна вважати його одним з найбільш обгрунтованих. 

Крім того, семиденний інтервал забору матеріалу є найбільш доцільним для 
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дослідження впливу налбуфіну при можливому немедичному використанні, 

оскільки саме такий термін вказаний як мінімальний для формування 

залежності від налбуфіну [50], а медичне використання переважно триває до 

семи днів. На сьогодні дану модель було використано для низки досліджень 

морфологічних змін органів щура під впливом налбуфіну, зокрема ока [96–

98], підшлункової залози [99,100], білої речовини головного мозку [101–103], 

печінки [104–106], біохімічних показників сироватки крові[107], серця [108–

110], шкіри [111,112], тимусу [113,114]. 

Нами була запропонована модель для дослідження впливу на 

окислювальні процеси з використанням щоденної дози 0,9 мг/кг [115]. При 

виборі дози ми керувались такими критеріями: доза повинна бути з діапазону 

0,32-3,2 мг/кг, який максимально охоплює показники і ED50 для щурів, що 

вказані виробником, і оптимальні дози у фізіологічних дослідах. Великих доз 

ми уникали через можливий скавенджер-ефект стосовно  пероксиду водню 

(зв'язування молекулою препарату пероксид водню), який, можна 

прогнозувати, властивий налбуфіну, подібно до морфіну [75,116], оскільки 

цей ефект пов'язують із наявністю вільних гідроксильних груп у структурі 

окремих опіоїдів, а молекула налбуфіну містить три такі групи. Висока 

концентрація препарату теоретично може призвести до значного скавенджер-

ефекту, що може значно вплинути на маркери окислювальних процесів. Крім 

того, при перерахунку показника на 70 кг ваги людини, виходимо на дозу 60 

мг, що була вказана і як середня доза в наркоспоживачів  [48,49,53], і як 

максимальна добова при практичному використанні в клініці (3 ін'єкції по 20 

мг.). Із другого боку, таке дозування при перерахунку з використанням 

коефіцієнту співвідношень площі поверхні тіла (BSA) [117], що набуває 

популярності при інтерпретації експериментальних даних, що отримані на 

тваринах, на людину, встановлює мінімальну добову разову дозу у 10 мг для 

дорослого. Забір матеріалу запропоновано також кожні 7 днів із загальною 

тривалістю до 42 днів. 
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Питання використання з практичною метою препаратів, дія та можливі 

ускладнення від яких є недостатньо описаним, не є науковим, тому ми 

уникнемо дискусії в цьому напрямку. Подібне ставлення до препаратів групи 

опіоїдів неодноразово призводило до трагічних наслідків [1]. Завдання 

науковців - отримати максимально можливу інформацію про всі аспекти дії 

препарату. Тому вибір моделі експерименту на етапі планування є ключовим і 

вирішальним для цінності та обгрунтованості отриманих у подальшому 

результатів. Провівши аналіз існуючої інформації про налбуфін та досвіду 

експериментальних досліджень з його використанням, стає зрозумілим, що 

вибір дози для експерименту не є простим завданням. Питання не тільки в 

проблемі інтерпретації результатів, отриманих на тваринах, на клінічне 

використання на людину, а і в тому, що різняться базові дані стосовно тварин, 

залежно від методики дослідження. Наприклад, ED50 для мишей вказують 

1,2мг/кг п.ш. [20] та 41,8 мг/кг п.ш. [118]. На нашу думку, обгрунтованим є 

діапазон доз для щурів, на основі експериментальних досліджень, 

максимально від 0,1 мг/кг до 30 мг/кг. щоденно (при тривалому 

експерименті). Саме в цьому діапазоні спостерігаються найбільші 

поведінкові реакції, анальгетична активність та реактивність опіоїдних 

рецепторів. Тому його можна вважати обгрунтованим терапевтичним 

діапазоном для щурів. Як вже було вказано, він фактично співпадає з 

терапевтичним діапазоном, вирахуваним на підставі встановленого LD0 - від 

2,19 мг/кг до 39,38 мг/кг. [94], хоч ці значення потребують корекції у 

відповідності до вищевказаного. Умовно весь діапазон, на підставі даних 

літератури, можна розділити на піддіапазони: 0,1-0,32 мг/кг - мінімальні дози, 

0,32-3,2 — середні, 3,2-10 мг/кг великі, 10-30 мг/кг та більше — надвеликі. 

Вибір конкретного піддіапазона залежить від конкретної мети. Група 

важливих питань, окрім дози, це періодичність, шлях та використання 

фіксованої чи наростаючої дози. Зокрема, як було вказано як у фізіологічних 

дослідах, так і в морфологічних дослідженнях використовували і динамічну 

модель з наростанням дози, і моделі з фіксованою дозою. У багатьох роботах 
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автори вказували критерії вибору конкретного методу, а за аналізом 

результатів можна оцінити переваги чи недоліки, які вони отримали 

внаслідок застосування конкретної методики. У комплексі з досвідом 

клінічного використання налбуфіну, це полегшує побудову моделі 

експериментального дослідження в залежності від поставленої мети. 

 

1.3 Опіоїдні рецептори 

Механізм впливу препарату на морфологію органів та систем може 

реалізовуватись різними шляхами, зокрема і через систему опіоїдних 

рецепторів. Різне представлення їх у різних органах та їхня важлива участь у 

регуляції функцій систем та органів ускладнює питання узагальнення впливу 

опіоїдів на морфологію органів, зокрема і печінку. Вперше твердження про 

неоднорідність опіоїдних рецепторів з'явилось 1976 року [119], коли виділили 

три типи рецепторів - µ-тип, κ-тип та σ-тип, потім були виділені δ-рецептори  

[120]. Потім дослідження довели, що σ-рецептори не є опіоїдними за 

природою, тому остаточно класифікували три типи - µ, κ та δ  [121]. Ця 

класифікація не остаточна і періодично в літературі з'являються припущення 

про інші типи опіоїдних рецепторів. 

 µ-тип (агоніст - морфін) представлені в основному в стовбурі мозку та 

в присередній частці таламуса. Відповідають за центральну аналгезію, 

пригнічення дихання, ейфорію, пригнічення моторики ШКТ, заспокоєння, а 

також відіграють ключову роль у розвитку залежності. Беруть участь в 

адаптації міокарда та нирок до гіпоксичних станів [79,122]. Найбільш 

досліджені серед усіх типів рецепторів у зв'язку з акцентуванням уваги 

дослідників довший час до механізмів дії морфіну та розвитку опіоїдної 

залежності. Визначають три підтипи - М1, М2 та М3. У літературі 

використовують для позначення абревіатуру МОR. 

κ-тип (агоніст - кетоциклазоцин) представлені в лімбічній системі та 

деяких інших відділах проміжного мозку, стовбурі мозку та спинному мозку. 

Відповідають за спінальну аналгезію, пригнічення дихання, задишку, 
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заспокоєння та зміну настрою. Існують докази впливу на міокард, зокрема 

доведено антиаритмічні властивості блокаторів κ-рецепторів при ішемічних 

станах [123]. Крім того, переглядається твердження щодо неучасті даного 

типу рецепторів у розвитку наркозалежності [124]. Розрізняють чотири 

підтипи. Використовується абревіатура KOR. 

 δ - тип (агоніст - дельта-аланін-дельта-лейцин-енкефалін) широко 

представлені в мозку. Вплив недостатньо досліджений, стимуляція може 

викликати дисфорію та психоміметичні прояви. Крім того, доведені їхні 

кардіопротекторні та нейропротекторні властивості, через підвищення 

толерантності до гіпоксичного або ішемічного стресу  [122]. Розрізняють два 

підтипи. Абревіатура — DOR[125,126]. 

Крім вищезазначеного, загальними властивостями для всіх рецепторів є 

участь у регуляції іонного гомеостазу (що вважається одним з ключових 

факторів антиоксидантної дії δ-рецепторів), стимуляції клітинної 

проліферації, сезонній активності організму, що у тварин проявляється 

зимовою сплячкою, та вплив на шлунково-кишковий тракт. Стосовно впливу 

на ШКТ - всі три типи рецепторів представлені в органах ШКТ, крім того, 

має місце і вплив через центральні рецептори (Булгаков 2011) [66]. 

Впливаючи через нейро- та ендокриноопосередковані механізми, ендогенні 

опіїди впливають на перистальтичну активність кишки, тонус сфінктерів, 

секреторну активність. У результаті стимуляції рецепторів ШКТ 

спостерігається сповільнення спорожнення шлунка, спазм сфінктерів 

(включаючи сфінктер Одді), підвищення тонусу гладкої мускулатури та 

пригнічення перистальтичної діяльності. Такий вплив у поєднанні з 

пригніченням виділення рідини в просвіт кишки викликає закрепи - один із 

найбільш поширених ускладнень з боку ШКТ при застосуванні опіоїдів для 

знеболення [127]. Однак одностайної думки щодо механізму впливу саме 

представників групи агоністів-антагоністів немає, відзначають лише певні 

побічні дії внаслідок вживання налбуфіну з боку ШКТ, зокрема нудоту і 

блювання. Слід також відзначити, що опіоїдні рецептори в печінці і 
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підшлунковій залозі можуть брати участь і в регуляції рівня глюкози крові 

[128], однак роль периферійної регуляції недостатньо досліджена, тим 

більше, що домінуючим лишається вплив через центральний та гуморальні 

механізми шляхом активації симпато-адреналової системи. 

Дослідження рецепторів, їхньої локалізації та дії представляє собою 

перспективне і надскладне завдання. Свідченням комплексного впливу 

кожної групи рецепторів на організм є хоч би той факт, що навіть ті 

препарати, що мають спільну з морфіном хімічну структуру, мають кожен 

свої особливості в спектрі дії, побічних ефектів, можливості проходити 

гемато-енцефалічний бар'єр, ефективності та тривалості знеболення, 

аддіктивні властивості та інше. Це пояснюється тим, що часто дія на 

рецептори залежить не тільки від первинної дії препарату, але і від 

особливостей метаболізму конкретного препарату, оскільки метаболіти 

можуть бути якраз основними чинниками впливу на опіоїдні рецептори. У 

цьому контексті слід відзначити величезну кількість чинників, що можуть 

змінювати тривалість і ефективність дії опіоїдів. Як було зазначено вище, 

основним шляхом печінкового метаболізму є реакція за участю цитохрому Р-

450, а саме переважно CYP3A4 та CYP3A6 [32]. Слід відзначити, що, зокрема 

CYP3A4, який є основним для метаболізму налбуфіну, відповідає за 

метаболізм багатьох інших речовин, що може викликати як інгібування, так і 

посилення його дії та побічних ефектів, тому необхідно слідкувати за 

можливою взаємодією з іншими речовинами. Це може стосуватись не тільки 

медикаментів - бергамотін (входить у склад грейпфруктового соку) та 

кафестол (один із компонентів кави) є потужними інгібіторами CYP3A4, тому 

вживання цих продуктів може призвести до пролонгування дії налбуфіну, 

підвищення концентрації в крові та, відповідно, підвищення ризику 

ускладнень або досягнення ефекту насичення (Smith et al.2009) [129]. Слід 

відзначити, що метаболізм морфіну, оксіморфон та гідроморфон мають 

принципово іншу схему печінкового метаболізму - дані препарати 

метаболізуються шляхом глюкуронування з використанням ензиму УДФ-



47 

глюкоронілтрансферази. При цьому утворюються активні метаболіти, 

зокрема морфін-3-глюкоронід (M3G) біля 90% та морфін-6-глюкоронід (M6G) 

біля 10%, останній є основною діючою речовиною і джерелом основних 

ускладнень при використанні морфіну, він же є основним діючим 

метаболітом кодеіну. Окремі препарати групи опіоїдів взагалі не мають 

активних метаболітів, зокрема фентаніл, оксіморфон та метадон. Такі 

відмінності частково пояснюють індивідуальність та особливості кожного 

препарату групи опіоїдів у питаннях ефективності та тривалості дії, 

токсичного впливу на організм, ризику ускладнень та появи ефекту відміни, а 

також особливості застосування у пацієнтів з порушеннями печінки та нирок.  

 

1.4 Дія опіоїдів на печінку - патогенез морфологічних змін  

Питання впливу опіоїдів на печінку та внутрішні органи неодноразово 

піднімалось у літературі. Більша частина досліджень торкалась морфіну та 

героїну як основних сполук, що привертали увагу науковців у питаннях 

наркоманії та знеболення. Усі дані можна умовно розділити на два напрямки:  

 Експериментальні дослідження на тваринах та in vitro. [69,70,73–

78,130–135] 

 Клінічні та паталого-анатомічні дані, отримані при обстеженні 

переважно наркозалежних пацієнтів або при дослідженні секційного 

матеріалу, взятого у померлих наркозалежних пацієнтів [136–154]. 

Серед експериментальних робіт особливу увагу привертають роботи 

Bekheet S. et al. 2010 р. [69,70] щодо дослідження гістопатологічних та 

гістохімічних змін печінки та мозочка щура протягом 30-денного прийому 

морфіну сульфату із розрахунку 5 мг/кг/доба. При цьому були виявлені такі 

зміни в печінці щура при світловій мікроскопії: фокальні паренхіматозні 

некрози, дилатація центральних вен, портальний фіброз із проліферацією 

жовчних канальців, наростаюча запальна інфільтрація. При дослідженні на 

ультраструктурному рівні виявлено накопичення ліпідів у цитоплазмі клітин 

та накопичення колагену в перисинусоїдному просторі Діссе, дистрофічні 
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зміни в мітохондріях, зміни в гранулярній ендоплазматичній сітці та гладкій 

ендоплазматичній сітці. При дослідженні з використанням гістохімічних 

методів виявлено зниження рівня глікогену в цитоплазмі гепатоцитів та 

збільшення рівня протеїнів у базальній мембрані, структурах ядер та в 

ділянках із дистрофічними змінами.  

Atici S. et al. 2004 р. [74] провели дослідження змін печінки та нирок 

щурів під впливом морфіну та трамадолу. Дослідили препарати печінки під 

світловим мікроскопом, а також деякі біохімічні параметри — аспаратат-

амінотрансферазу, аланін-амінотрансферазу, лактат дегідрогеназу, креатинін, 

залишковий азот крові та малондіальдегід. Біохімічні показники показали 

значимі зміни тільки в групі тварин, що отримували морфін, тоді як зміни в 

групі тварин, що отримували трамадол, не мали статистично достовірного 

відхилення біохімічних показників, крім АЛТ. При мікроскопічному 

дослідженні найбільші зміни також були в групі тварин, що отримували 

морфін — дилатація синусоідів із явищами стазу еритроцитів, гідропічна 

(балонна) дистрофія гепатоцитів з поодинокими некрозами. У групі тварин, 

що отримували трамадол, виявлено явища гідропічної дегенерації 

гепатоцитів у центральних зонах печінкових часток та незначна дилатація 

синусоїдних капілярів. Слід відзначити, що це дослідження є одним із 

небагатьох, де в процесі одного експерименту порівнювався вплив двох 

опіоїдів, підкреслюючи індивідуальність патоморфологічних змін. 

Zhang K. et al. 2004 р. [76] провели дослідження корекції впливу 

морфіну на печінку миші з використанням антиоксидантів (глутатіону та 

аскорбінової кислоти). У результаті експерименту виявлено, що після 

введення морфіну мишам у дозі від 20 до 60 мг/кг/день зростають індекси 

оксидативного ураження печінки, такі як 8-OHdG, білки карбонільної групи, 

малондіальдегід та аланінамінотрансфераза, у той же час відзначено 

зниження індексів антиоксидантної системи, такі як співвідношення 

глутатіону та окисленого глутатіону, активність глутатіон пероксидази, 

каталази та супероксид дисмутази. При цьому антиоксиданти повністю 
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компенсують токсичний вплив морфіну. Це підтверджує, що гепатотоксичний 

вплив морфіну реалізується через активацію перекисного окислення. 

Мискевич Д.А. та співавтори 2007 р. [75] описали комплексний 

механізм впливу морфіну на вільнорадикальні процеси в печінці. У результаті 

дослідження, проведеного на щурах, яким вводили внутрішньоочеревинно 

1% розчин морфіну гідрохлорид упродовж 3 тижнів, встановлено, що 

хронічна морфінова інтоксикація призводить до блокування пероксид-

утилізуючої ланки ферментативної антиоксидантної системи печінки, що є 

одним із механізмів запуску реакцій перекисного окислення ліпідів (ПОЛ). 

Але з другого боку, відзначено, що морфін має здатність блокувати перекис 

водню, знижуючи потенційні прояви вільнорадикальних процесів, крім того, 

виявлено і здатність закису азоту, що утворюється внаслідок метаболізму 

морфіну, блокувати перекис водню. 

У роботах in vitro найбільш цікавими є дослідження впливу опіоїдів на 

мітохондрії. Такі роботи дозволяють краще зрозуміти патоморфологічні 

механізми дії опіоїдів. Зокрема Cunha-Oliveira T. et al. 2013 р. [116,155] в 

дослідах на ізольованих мітохондріях печінки щура показали, що in vitro 

морфін має антиоксидантні властивості, зокрема запобігає перекисному 

окисленню ліпідів, знижує рівень перекису водню. Подібні результати були 

отримані і в дослідах на мітохондріях нейронів мозку щура [156,157]. Такі 

результати, що не співпадають із результатами дослідів in vivo, пояснюються 

тим, що токсичний вплив на мітохондрії мають метаболіти морфіну, а не сам 

морфін. Ці висновки підтверджуються і роботою Міскевич Д.А. та співавтори 

2007 [75], які в ході дослідження впливу морфіну на активність гліколізу в 

печінці щура, встановили, що in vivo морфін активує основні ферменти 

гліколізу - гексокіназу, глюкокіназу, фосфофруктокіназу та 

лактатдегідрогіназу, однак ці дані не співпали із результатами in vitro, що 

підтверджує ключову роль саме метаболітів у гепатотоксичності морфіну. А 

антиоксидантні властивості морфіну більшість дослідників пов'язують із 

«скавенджер» ефектом — властивістю молекули морфіну зв'язувати молекули 
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перекису водню, з чим і пов'язаний низький рівень пероксиду, порівняно з 

активністю окислювальних процесів. 

На основі вищезазначеного, можна зробити узагальнення, що на 

сьогодні вплив метаболітів морфіну на вільнорадикальне окислення та 

мітохондріально індукований апоптоз є основними механізмами токсичного 

впливу морфіну. Це пояснює індивідуальність патогістологічних змін під 

впливом різних опіоїдів, адже фактично кожний опіоїд має свої неповторні 

особливості метаболізму. 

Вплив на окислювальні процеси мають не тільки опіоїди та їхні 

метаболіти як хімічні сполуки, але і безпосередній вплив активних 

компонентів на опіоїдні рецептори. Це було доведено низкою досліджень, що 

були проведені іранськими вченими. Спочатку Payabvash S. et al. 2006 [132] 

довели вплив опіоїдних рецепторів у потенціюванні окислювального стресу 

та апоптичних змін гепатоцитів печінки миші. Дослідники вводили морфін 

мишам у дозі 5 та 10 мг/кг/день упродовж 9 днів. У результаті було виявлено, 

що морфін збільшує кількість апоптично змінених гепатоцитів, знижує рівень 

каталази, глутатіон пероксидази та супероксид дисмутази, при чому фактично 

всі зазначені зміни блокуються опіоїдним антагоністом налтрексоном, що 

свідчить про рецепторний механізм появи вищезазначених змін. Далі 

дослідники довели потенціювання апоптозу гепатоцитів не тільки морфіном, 

але й ендогенними опіоїдами, та реалізацію даної дії через перекисне 

окислення ліпідів - щурам із холестазом, що був викликаний лігатурою 

жовчної протоки, вводили налтрексон (антагоніст опіоїдних рецепторів). У 

результаті виявлено, що налтрексон зменшує кількість апоптично змінених 

гепатоцитів, збільшує рівень каталази, глутатіон пероксидази та супероксид 

дисмутази, таким чином підвищуючи антиоксидантні можливості печінки 

при холестазі та знижуючи активність перекисного окислення ліпідів [133]. 

Крім того, автори довели участь ендогенних опіоїдів і в регуляції фіброгенезу 

при експериментальному холестатичному ураженні печінки [158,159]. 

Рецепторно-опосередкований вплив на фіброгенез може частково пояснити 
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меншу активність фіброзних змін у наркоспоживачів. Такі висновки можуть 

бути цікавими і з тої точки зору, що налбуфін є частковим антагоністом 

опіоїдних рецепторів, що ставить питання щодо можливої рецепторно-

опосередкованої антиоксидантної дії. Вплив на апоптоз гепатоцитів та 

гепатотоксичність анастезуючих засобів представляє собою відкрите питання, 

що стосується не тільки групи опіоїдів [160–162], тому вибір знеболюючої 

терапії, особливо при патології печінки, є непростим завданням для 

клініцистів.  

Картина гістологічних, гістохімічних та біохімічних змін у печінці осіб, 

що вживали опіоїди, є дуже варіабельною. Пов'язано це не лише з різними 

патофізіологічними механізмами впливу різних представників групи опіоїдів 

на печінку, а і з тим, що впливає на клінічну картину не тільки речовина, яку 

вживав наркоспоживач, але і супутні токсичні речовини, харчування та 

супутня патологія, зокрема йдеться про вірусні гепатити наркоманів як 

патологію, що найчастіше супроводжує зловживання опіоїдами та вживання 

алкоголю. 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, зокрема 

токсичною та імуносупресивною дією. В Україні 56 % пацієнтів, що 

отримують замісну терапію, мають захворювання на гепатити В чи С [2]. У 

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

90 % (UNODC, 2012) [163]. 

Макроскопічно печінка наркоспоживача характеризується ознаками 

гепатомегалії, напруженням капсули з закругленням переднього краю. 

Тканина м'яка, на розрізі повнокровна, коричнево-червона. У пацієнтів, що 

загинули внаслідок гострого отруєння психоактивними речовинами, 

спостерігається повнокров'я центральних, міжчасточкових вен та синусоїдів 

[136]. При мікроскопічному дослідженні у більшості пацієнтів фіксують 

жирову дистрофію печінки (до 70 %) з переважанням дифузної 

дрібнокрапельної, рідше спостерігається гідропічна дистрофія. При 
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проведенні ШИК-реакції спостерігається зональна нерівномірність у 

забарвленні гепатоцитів. Крім того, часто спостерігається картина хронічного 

портального гепатиту з інфільтрацією портальних трактів макрофагами та 

лімфоцитами. Наявність в інфільтратах еозинофілів пояснюють алергічною 

реакцією на нестерильні ін'єкції та домішки при доморобному методі 

виготовлення наркоречовини, а нейтрофілів - супутнім споживанням 

алкоголю. Наявність же обширних некротичних змін не є характерною для 

наркоспоживачів. Склероз портальних трактів та утворення порто-

портальних септ відзначає більшість авторів, однак інтенсивність склерозу не 

є великою, супроводжується лише інфільтрацією лімфоцитами та 

макрофагами без некрозу паренхіми. Набагато рідше спостерігаються порто-

центральні септи. Зміни жовчовивідної системи не є характерними для 

наркоманів, у поодиноких випадках спостерігається проліферація жовчних 

протоків. При тривалому анамнезі наркоспоживання часто спостерігається 

картина перебудови гістоархітектоніки печінки та формування цирозу, що на 

тлі малої активності протікання гепатиту та відсутності масивних некрозів не 

закономірна. Цироз печінки наркоспоживачів характеризується малими 

розмірами несправжніх часточок і слабою інтенсивністю фіброзних змін, 

порівняно з картиною класичного цирозу у пацієнтів, що не були 

наркоспоживачами. Крім того, цироз у наркоманів не супроводжується 

портальною гіпертензією. Малу вираженість фіброзних змін та незначний 

рівень клінічних проявів цирозу наркоманів пов'язують із двома факторами - 

вплив наркоречовини прямо або опосередковано на процес формування та 

дозрівання сполучної тканини (це може бути пов'язано з імунодефіцитом 

наркоманів), а також на ранню смерть наркоманів, унаслідок чого більшість з 

них не доживає до розгорнутої картини цирозу, а основними причинами 

смерті є ускладнення з боку дихальної, серцево-судинної системи або 

токсична кома [164]. Залежність патогістологічної картини від типу 

наркотика, це ще одна відмінність клінічної картини ураження печінки від 

лабораторних досліджень. Навіть якщо в анамнезі відзначено споживання 
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героїну - зміни в печінці різняться в залежності місця походження героїну, 

тим більше, якщо йдеться про опіоїди доморобного виготовлення [165,166]. 

Дійсно, патогістологічну картину в наркоспоживачів слід оцінювати 

індивідуально в кожному конкретному випадку, хоча і відзначена велика 

кількість спільних рис, характерних для опійної наркоманії. Підвищена увага 

до впливу супутніх речовин має й інший бік - певний час існувала думка, що 

опіоїди, виготовлені фабрично, не мають впливу на печінку [148], що на 

сьогодні спростовано як клінічними, так і експериментальними даними. 

Різниця, зумовлена типом опіоїда, стосується не тільки змін у печінці - 

фактично вона обумовлює і різні методики діагностики та лікування 

наркозалежних пацієнтів [140]. 

Окремо слід виділити комплекс робіт Овчаренко М.О. та співавтори 

2009 р. [141] при дослідженні клініко-патогенетичних, епідеміологічних, 

патопсихологічних аспектів опіоїдної залежності, а також методів лікування і 

профілактики. При дослідженні змін печінки в осіб з опіоїдною залежністю і 

одночасно хворих на хронічний гепатит С, на ультраструктурному рівні було 

виявлено такі зміни: у хворих із невеликим терміном опіоїдної залежності (до 

72 днів) та низькою гістологічною активністю гепатиту С виявлено в 

портальній зоні печінкових часточок помірна лімфомоноцитарна інфільтрація 

портальних трактів, збільшення кількості та активності клітин Купфера, 

дегрануляція клітин Іто. У гепатоцитах центролобулярної зони 

спостерігались виражені відкладення ліпідних гранул, переважно значної 

щільності зі зміщенням органел, зниження площі гранулярної 

ендоплазматичної сітки, поява вільних рибосом у цитоплазмі, розширення 

гладкої ендоплазматичної сітки, збіднення вмісту глікогену. У перипортальній 

зоні мала місце висока активність деградації ліпідних гранул, що обумовлює 

значне переважання відкладання ліпідних гранул у центролобулярній зоні у 

співставленні з перипортальною. У хворих із тривалістю опіоїдної 

залежності понад 72 дні та помірній гістологічній активності хронічного 

гепатиту С мало місце значне зростання некробіотичних змін у гепатоцитах 
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портальної та перипортальної зон, особливо в місці контакту гепатоцитів 

перипортальної зони, які містять значні відкладення ліпідів та активних 

лімфоцитів лімфомоноцитарного інфільтрату портальної зони, що 

супроводжується деструкцією органел гепатоцитів. У гепатоцитах 

центролобулярної зони мала місце виражена жирова дистрофія з 

відкладенням гігантських ліпідних гранул та із заміщенням ними більшої 

частини органел. У перипортальній зоні в гепатоцитах без ознак некрозу було 

відзначено суттєве збільшення кількості та щільності ліпідних гранул, 

зниження активності механізмів деградації ліпідів у вигляді зменшення 

кількості мітохондрій та ліпофагосом, зростання площі гладкої 

ендоплазматичної сітки та руйнування гранулярної ендоплазматичної сітки, 

вогнищева відсутність глікогену в цитоплазмі гепатоцитів. У деяких випадках 

спостерігалось також збільшення кількості нейтрофілів у перисинусоїдному 

просторі Діссе. Прогресування гістологічної активності хронічного гепатиту 

С та стеатозу гепатоцитів супроводжувалось значним відкладенням 

колагенових волокон у перицелюлярному та перисинусоїдному просторах 

переважно в перипортальній та центролобулярній зонах часточок із 

розвитком вираженого фіброзу печінки, що в кінцевому суттєво уповільнює 

кровоплин у синусоїдних капілярах. У хворих на опіоїдну залежність, що 

супроводжувалась активним хронічним гепатитом С, відзначалась висока 

активність та прогресування фіброзу в портальних та перипортальних зонах 

печінкових часточок, що пов'язана із зростанням кількості та активності 

лімфоцитів лімфомоноцитарного інфільтрату в цих зонах, а також із 

прогресуванням стеатозу гепатоцитів перипортальної зони. Вираженість 

фіброзу центролобулярної зони залежала від інтенсивності відкладень 

жирових гранул у гепатоцитах даної зони та зростала при збільшенні 

толерантності та терміну вживання наркотиків. Біполярність прогресування 

фіброзу в центролобулярній, з одного боку, та в портальній і перипортальній, 

з другого, є, на думку автора, характерною ознакою прогресування ураження 



55 

печінки при сполучному перебігу опіоїдної залежності та хронічного 

гепатиту С. 

Окремий цикл робіт Овчаренко М.О. та співавтори 2010-2011 рр. 

[142,143,153] присвятили дослідженню вмісту та динаміки цитолітичних 

ферментів та вмісту протизапальних цитокінів у сироватці крові у пацієнтів із 

опіоїдною залежністю, поєднаною із хронічним гепатитом С, та показників 

перекисіндукованої хемілюмінесценції сироватки крові хворих на опіоїдну 

залежність та їх кореляційних зв'язків [144,154,167]. Зокрема, для оцінки 

інтенсивності прозапальних процесів у сироватці крові у хворих на опіоїдну 

залежність  визначався вміст інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), ІЛ-8, ІЛ-1β, фактор 

некрозу пухлини (ФНП-α). 

 ІЛ-6 - є багатофункціональним цитокіном із системною дією, який 

продукується макрофагами, клітинами Купфера, епітеліальними клітинами 

внутрішньопечінкових жовчних протоків, ендотеліальними клітинами. ІЛ-6 

стимулює та регулює запальні, імунні, метаболічні процеси, індукує синтез 

білків гострої фази запалення, є фактором росту для Т-лімфоцитів, індукує 

експресію ІЛ-2, стимулює ріст та диференціювання В-лімфоцитів у 

плазмоцити, які синтезують антитіла [168,169]. Відзначається його 

підвищення у хворих на цукровий діабет [170]. 

 ІЛ-8 - це низькомолекулярний білок із молекулярною масою 80-120 

кД, який синтезується на ранніх стадіях запального процесу переважно 

моноцитами і макрофагами, на пізніх стадіях - клітинами ендотелію, 

епітелію, печінки, мукоцитами, фібробластами. ІЛ-8 грає важливу роль в 

ініціації і підтримці запалення, індукує експресію молекул адгезії, 

опосередковує взаємодію лейкоцитів із ендотелієм та направленою міграцією 

лейкоцитів, сприяє їхньому масивному накопиченню в ураженій тканині, 

взаємодіє з білками гострої фази. 

 ІЛ-1β грає ключову роль у розвитку і регуляції неспецифічного 

захисту і специфічного імунітету, одним з перших включається до відповідної 

захисної реакції організму при дії патогенних факторів. Основними 
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продуцентами цього інтерлейкіну є макрофаги, моноцити, лімфоцити, 

фібробласти. ІЛ-1β ініціює та регулює запальні, імунні процеси, активує 

нейтрофіли, Т- і В-лімфоцити, стимулює синтез білків гострої фази, цитокінів 

(ІЛ-2, 6, ФНП-α), молекул адгезії (Е-селектинів), прокоагулянтів, 

простагландинів . 

 ФНП-α - прозапальний цитокін, який продукується макрофагами, 

клітинами Купфера, Т-, В-лімфоцитами, індукує синтез адгезивних молекул 

на ендотеліальних клітинах, активує респіраторний спалах у нейтрофілах, 

призводить до посилення кілінгової потенції фагоцитуючих клітин, підсилює 

синтез лімфокінів хелперними Т-лімфоцитами та стимулює ріст В-клітин, 

сприяє активації NK-клітин та макрофагів, відіграє суттєву роль в 

ушкодженні тканин організму, зокрема при опіоїдній інтоксикації. 

Отже попри використання налбуфіну в клінічній практиці більше 40 

років, наявної великої кількості клінічних та експериментальних робіт щодо 

його побічних дій, доведеного аддиктивного потенціалу цього препарату, 

існує брак досліджень щодо його впливу на морфологію печінки. Подальша 

актуальність налбуфіну в різних галузях медицини, як потужного 

знеболюючого, потребує продовження досліджень його впливу на органи та 

системи, зокрема і на структуру печінки на мікро- та ультраструктурному 

рівні. 

 

Матеріали, викладені в розділі 1, опубліковані: 

1. Логаш М, Покотило П. Деякі аспекти історії опіатів в контексті 

сучасних проблем наркозалежності. Світ медицини та біології. 2013;4(41): 

126-129. (Здобувачем сформовано основні завдання огляду та проведено опис 

знайдених літературних джерел. Співавтор Покотило П.Б. проводив пошук 

літератури та готував матеріал до публікації). 

2. Logash M, Pokotylo P, Zboina B, Stępień RB. Nalbuphine: some 

aspects of the research and applications. Medical Studies/Studia Medyczne. 2017 

Jun 30;33(2):146–154. (Здобувачем сформовано основні завдання огляду та 



57 

проведено опис знайдених літературних джерел. Співавтори Покотило П.Б. 

проводив пошук літератури та написав один із розділів, Stepien R.B. написала 

один із розділів, підготувала матеріал до публікації, Zboina B. разом із 

здобувачем провела узагальнення одержаних результатів, надавала 

консультативну допомогу та приймала участь у підготовці матеріалу до 

публікації). 

3. Mateshuk-Vatseba L, Logash M, Pokotylo P. Nalbuphine: Some 

Aspects of the Research and Applications. 7th TriNet Meeting Recoop, 6-9 

October, Budapest, Hungary. Budapest; 2016. p. 93. (Здобувачем сформовано 

основні завдання огляду проведено опис знайдених літературних джерел та 

представлено матеріал на конференції. Співавтори Покотило П.Б. приймав 

участь в експерименті, проводив пошук літератури та готував матеріал до 

конференції, Матешук-Вацеба Л.Р. разом із здобувачем проводила 

узагальнення одержаних результатів та надавала консультативну 

допомогу). 



58 

 

 

РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріал дослідження 

 

Дослідження проводили на 53-ох самцях білих щурів, віком 3,5-4,5 

місяці, вагою 180-250 гр. Тварин для дослідження ретельно відбирали - 

оглядали, маркували і зважували. Структуру печінки щура в нормі було 

досліджено на 5-и тваринах. 48 щурів випадковим чином були розділені на 

дві групи - експериментальну (30 тварин) та контрольну (18 тварин) (табл. 

2.1). 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’язево опіоїд «Налбуфін» (налбуфіна гідрохлорид) 

виробництва Rusan Pharma  із 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 LDo щурів для препарату «Налбуфін», що 

дорівнює 700 мг/кг [94]. 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. Крім того, цей діапазон співпадає з 

терапевтичним діапазоном у фізіологічних дослідах на щурах із 
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використанням препарату «Налбуфін», встановленим за результатами даних 

літератури [86,87,89,89–92]. Перед введенням препарат змішували з 0,9% 

розчином NaCl для отримання необхідної добової дози (відповідно до ваги 

щурів після контрольного зважування) в 0,3 мл готового розчину для ін’єкції. 

Загальний об’єм готового розчину вираховували відповідно до кількості 

щурів експериментальної групи. Щурам контрольної групи вводили 

внутрішньом’язево фізрозчин (0,3 мл 0,9% розчин NaCl).  

 

Табл. 2.1 

Характеристика матеріалу дослідження  

Терміни Експеримент Контроль Разом 

Інтактні щури   5 5 

1 тиждень 5 3 8 

2 тиждень 5 3 8 

3 тиждень 5 3 8 

4 тиждень 5 3 8 

5 тиждень 5 3 8 

6 тиждень 5 3 8 

Всього 30 23 53 

 

У нашій роботі використовувались такі методи дослідження: 1) 

препарування, 2) дослідження гістологічних препаратів (виготовлення, 

забарвлення гістологічних зрізів та світлова мікроскопія отриманих 

препаратів з метою дослідження на мікроструктурному рівні), 3) електронна 

мікроскопія (дослідження зразків на ультраструктурному рівні), 4) 

морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла та клітинних 

елементів, 5) біохімічне дослідження показників крові 

(аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатаминотрансферази (АСТ), 

білірубіну, лужної фосфатази, сечовини, креатиніну, загального білка, амілази 

та глюкози), 6) математичне та статистичне опрацювання отриманих 

результатів. 
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2.2 Методи дослідження 

 

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

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

анестезії з використанням ефірного наркозу. Кожного терміну виводили 5 

тварин експериментальної групи та 3 інтактні тварини. Оскільки печінка є 

достатньо великим органом, для гістологічного дослідження та для 

електронної мікроскопії забір зразків тканини від кожної тварини відбувався 

одночасно, що дозволило оптимізувати використання біологічного матеріалу і 

зменшити кількість тварин, необхідних для проведення дослідження. 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 у 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° з 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) в модифікації Шабадаша [171], згідно такого 

протоколу: 

━ депарафінізовані зрізи доводять по спиртах різної концентрації 

до дистильованої води; 

━ при кімнатній температурі зрізи окислюють 0,5% водним 

розчином ортойодної кислоти протягом 5 хвилин; 
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━ промивають дистильованою водою 10 хвилин; 

━ розміщують зрізи в реактив Шиффа на 15-20 хвилин при 

кімнатній температурі в темноті; 

━ зрізи промивають у сірчистій воді (600 мл дистильованої води 

+30 мл 10% піросульфіта калія + 30 мл соляної кислоти) 3 рази по 2 хвилини; 

━ промивають у проточній та дистильованій воді; 

━ зневоднюють по спиртах наростаючої концентрації та фіксують 

зрізи канадським бальзамом. Накривають покривним склом. 

Гістологічні препарати вивчали з використанням світлооптичного 

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

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

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

МА986 із збільшенням х1.9, калібрування для проведення морфометрії 

проводили за допомогою слайду Meiji MA285 з визначенням коефіцієнту 

співвідношення пікселя до мікрометра для кожного збільшення. Усі  

морфометричні дослідження проводились виключно з первинними, 

нередагованими фотографіями формату Jpeg роздільною здатністю 5184*3456 

з однаковими калібровочними даними для кожного збільшення 

(співвідношення пікселів до мкм). 

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 [172–174] із 

використанням інструменту «straight line» при калібруванні 3132 пікселя на 

мікрометр на знімках, що було зроблено при встановленому об'єктиві х100. 

Для встановлення неупередженої точки заміру, при визначенні діаметра 

синусоїдних капілярів, у випадку розташування синусоїдного капіляра 

паралельно гістологічному зрізу використовували сітку на 100 клітин, для 

визначення точки перетину ліній сітки з синусоїдним капіляром та від неї 

проводили перпендикулярну лінію до протилежної стінки синусоїдного 

капіляру. Якщо зріз синусоїдного капіляра проходив майже перпендикулярно 
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гістологічному зрізу, то встановлювали вісь напрямку синусоїдного капіляра 

та проводили замір перпендикулярно їй у найширшому місці. 

Цитоморфометрію здійснювали за методом «нуклеатор» [175], при даному 

методі як неупереджену точку для виміру використовували ядерце з 

продовженням лінії до межі клітини, кількість замірів із кожної клітини - 4, 

напрямок першого виміру визначався випадковим чином, наступні три - під 

кутом 90º до кожного попереднього. Результати обрахунку в програмі ImageJ 

отримували у вигляді електронної таблиці у форматі csv з конвертуванням у 

файли формату xls. 

Співвідношення площі перерізу печінкових синусів до площі перерізу 

паренхіми та підрахунок кількості клітин досліджували за допомогою 

програми Stepanizer [176] із використанням тестової сітки на 100 клітин 

загальною площею поля підрахунку 11650 мкм
2
, для цього використовувались 

знімки, зроблені при встановленому об’єктиві х100. Результати обрахунку в 

програмі Stepanizer отримували у вигляді електронної таблиці в форматі xls. 

 Для оцінки точності морфометричного дослідження та визначення 

мінімального об'єму вибірки використовували коефіцієнт помилки СЕ [175] 

окремо для абсолютних показників та для співвідношення. Таким чином було 

визначено кількість полів підрахунку для кількісних показників не менше 50, 

кількість замірів для лінійних показників не менше 200.  

Біохімічні показники крові щура визначали методами, які ми 

розглянемо нижче: 

 Активність трансаміназ у сироватці крові визначали 

динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля. Для цього шляхом 

центрифугування отримували сироватку крові, вільну від гемолізу. Для 

визначення АСТ в пробірку вносили 0,5 мл субстратного розчину (для АСТ), 

нагрівали при t° = 37° С протягом 5 хвилин, додавали 0,1 мл сироватки та 

інкубували 30 хвилин при 37 С. Потім додавали 0,5 мл розчину 2,4-

динитрофенілгидразину та витримували протягом 20 хвилин при кімнатній 

температурі. Після цього додавали 5 мл 0,4 моль/л розчину їдкого натру та 



63 

після ретельного перемішування залишали на 10 хвилин при кімнатній 

температурі для розвитку забарвлення. Отриманий розчин досліджували на 

ФЕК при довжині хвилі 500-600 нм (зелений світлофільтр) у кюветі з 

товщиною шару 1 см проти контрольної проби. При дослідженні АЛТ хід 

дослідження аналогічний, тільки використовується субстратний розчин для 

АЛТ. Розрахунок активності ферментів у сироватці крові проводиться за 

калібровочним графіком. 

 Лужну фосфатазу в сиворотці - по гідролізу фенілфосфату (набір 

«Lachema»). Для цього в пробірці нагрівали 1 мл субстратно-буферного 

розчину нітрофенілфосфату 5 хвилин при t° = 37° С, потім додавали 0,1 мл 

сироватки. Після перемішування пробірки інкубували 30 хвилин при t° = 37° 

С. Потім пробірки поміщали на водяну баню з льодом та додавали 10 мл 0,02 

моль/л розчину їдкого натру і перемішували. Через 5 хвилин  проводили 

дослідження за допомогою ФЕК при довжині хвилі 400-420 нм (фіолетовий 

світлофільтр) у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см проти холостої 

проби. Контрольну пробу виготовляти тим же шляхом, тільки сироватку 

додавали після інкубації. Розрахунок проводився за калібровочним графіком.  

 Білірубін у сиворотці - по діазореакції методом Йєндрашека 

(набір «Lachema»). Для цього в пробірці змішували 0,5 мл сироватки, 1,75 мл 

кофеїнового реактиву та 0,25 мл діазосуміші. Через 5-10 хвилин інкубування 

при кімнатній температурі (18°-22° С) проводили дослідження за допомогою 

ФЕК при довжині хвилі 500-550 нм (зелений світлофільтр) у кюветі з 

довжиною оптичного шляху 0,5 см проти води. Розрахунок проводили за 

калібровочним графіком. 

 α-амілазу - амінокластичним методом зі стійким крохмальним 

субстратом методом Каравея. Метод базується на тому, що α-амілаза 

гідролізує розшеплення крохмалю з отриманням кінцевих продуктів, що не 

дають кольорової реакції з йодом. Для цього сироватку крові попередньо 

розводили 154 ммоль/л розчином натрію хлориду в 100 разів. Після цього 0,5 

мл субстратно-буферного розчину нагрівали в пробірці 5 хвилин при t° = 37° 
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С, потім додали 0,01 мл розчину сироватки. Інкубували отриманий розчин 

при t° = 37° С протягом 7,5 хвилин. Зразу після закінчення інкубації додали 

0,5 мл 0,1 н розчину йоду і довели загальний об’єм до 5 мл. Після цього 

досліджували на ФЄК при довжині хвилі 630-690 нм (червоний фільтр) у 

кюветі при товщині шару 1 см проти води. Розрахунок проводився за 

формулою активності амілази: 

А = *C*L*K     (2.1), 

де Е1 — екстинція контрольної проби, Е2 — екстинція дослідного розчину, С 

- кількість крохмалю в дослідній та контрольних пробах (0,2 мг), L – 

коефіцієнт перерахунку на одиницю часу, К - коефіцієнт перерахунку на 1 л 

рідини з урахуванням розведення. 

 Глюкозу - глюкозооксидазним методом (набір «Глюкоза-Ф», 

виробник «Філісіт-Діагностика»). Для цього 0,01 мл досліджуваної сироватки 

крові в пробірці змішували з 1 мл монореагенту та витримували 20 хв при 

кімнатній температурі (18° - 22° С). Після цього вимірювали оптичну 

щільність калібрувальної та дослідної проби проти контрольної за допомогою 

ФЕК при довжині хвилі 500-550 нм (зелений світлофільтр) у кюветі з 

довжиною оптичного шляху 1 см. Розрахунок концентрації глюкози 

проводили за формулою: 

 С= *К*10      (2.2), 

де С - концентрацію глюкози в досліджуваній крові ммоль/л, Ед - оптична 

щільність дослідної проби, Ек - оптична щільність калібрувальної проби, К - 

коефіцієнт перерахунку на 1 л рідини з урахуванням розведення, 10 - 

концентрація глюкози в калібрувальній пробі ммоль/л. 

 Загальний білок - за біуретовою реакцією. Для цього 0,1 мл 

сироватки змішували з 5 мл робочого розчину біуретового реактиву. 

Витримували при кімнатній температурі (18° - 22° С) 30 хвилин. Фотометрію 

проводили за допомогою ФЕК при довжині хвилі 500-550 нм (зелений 

світлофільтр) у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см проти контрольної 
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проби. Холосту пробу виготовляли, додаючи 0,1 мл розчину 154 ммоль/л 

натрію хлориду до 5 мл розчину біуретового реактиву. Розрахунок результатів 

проводили за калібровочним графіком. 

 Сечовину - за кольоровою реакцією з діацетилмонооксимом 

(набір «Lachema»). Для цього в пробірку наливають 0,8 мл води, 0,2 мл 

сироватки та 1 мл 100 г/л трихлороцтової кислоти. Через 15 хвилин 

центрифугують. У чисту пробірку вносять 0,5 мл надосадової рідини та 5 мл 

кольорового реактиву. Пробірку витримували 20 хвилин на киплячий водяній 

бані та охолоджували 2 хвилини в проточній воді. Заміри проводили за 

допомогою ФЕК при довжині хвилі 500-550 нм (зелений світлофільтр) у 

кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см проти контрольної проби. 

Контрольну пробу виготовляли аналогічно експериментальній, тільки, 

замість надосадової рідини, брали 0,5 мл води. Розрахунок проводили за 

формулою: 

 С= *Ск       (2.3), 

де С - концентрація сечовини ммоль/л, Ед - оптична щільність дослідної 

проби, Ек - оптична щільність калібрувальної проби, Ск - концентрація 

сечовини в калібровочному розчині. 

 Креатинін – уніфікованим методом по кольоровій реакції Яффе 

(метод Поппера), набір «Lachema». Для цього 2 мл сироватки змішували з 6 

мл насиченого розчину пікринової кислоти. Через 5 хвилин пробірку 

поміщали на 15-20 секунд у киплячу водяну баню, потім центрифугували. До 

4 мл центрифугату додавали 0,2 мл 2,5 ммоль/л розчину їдкого натру та після 

перемішування доводили водою до 10 мл. Через 10 хвилин досліджували за 

за допомогою ФЕК при довжині хвилі 500-550 нм (зелений світлофільтр) у 

кюветі з довжиною оптичного шляху 2 см проти холостої проби. Холосту 

пробу робили, змішуючи 3 мл насиченої пікринової кислоти та 0,2 мл 2,5 

ммоль/л розчину їдкого натру, після чого розчин доводили водою до 10 мл. 

Розрахунок проводили за калібровочним графіком [177]. 
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Матеріал для електронної мікроскопії, відразу після забору зразків, 

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

7,36) з цукрозою. Смужки переносили повторно у краплину того самого 

розчину, розташовану на плитці воску на льодяній плиті та вирізали блоки 

розміром 1 мм
3
. Далі блоки фіксували також 2% розчином чотириокису осмію 

на фосфатному буфері (0,1М, рН 7,36) з додаванням цукрози протягом 2-х 

годин на льодяній бані. Після цього блоки промивали буферним розчином по 

15 хвилин 4 рази. 

Після промивання проводили дегідратацію перед заливкою в 

водонерозчинні смоли. Для цього зразки проводили у серії розчинів 

етилового спирту: три порції по 10 хвилин 40%, три порції по 10 хвилин 70%, 

дві порції по 20 хвилин 96%. Далі в чистому ацетоні проводили по 15 хвилин 

6 разів, після чого проводили у суміші смол та ацетону: дві години у суміші 

ацетону та смоли у співвідношенні 3:1, дві години у суміші ацетону та смоли 

у співвідношенні 1:1, дві години у суміші ацетону та смоли у співвідношенні 

1:3. Нарешті, блоки поміщали в чисту смолу на 12 годин. 

Смолу готували в такому співвідношенні компонентів: епон 812 - 5 мл, 

аралдіт М - 3 мл, DDSA - 11 мл, дибутилфталат 0,4 мл, ДМП-30 - 15 крапель. 

Під час проведення у суміші ацетон-смола використовували низькообертову 

електровертушку. Для полімеризації блоки розміщували самовтопленням в 

епон-аралдит у гліцеринових капсулах, які розміщували для полімеризації 

смоли в термостат та тримали по 24 години при температурах 36°, 45° та 60°. 

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 

Для визначення нормальності розподілу вибірки використовували 

аналіз гістограми розподілу, показники коефіцієнтів асиметрії, ексцесу та 

критерій Шапіро-Уілка. Для оцінки достовірності різниці отриманих даних 
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при порівнянні з контрольною групою використовували U-критерій Манна-

Уитні, при розподілі, що відрізняється від «нормального», або t-критерій (для 

двох груп) чи ANOVA тест та критерій Тьюкі (для трьох та більше груп) при 

«нормальному» розподілі даних. 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). Непараметричні дані графічно 

представлені у вигляді «ящиків із вусами» (box plot), де центральна лінія є 

медіаною, верхня та нижня сторони є першим та третім квантилем, вуса — 

найнижче або найвище значення в межах 1,5 міжквартильної різниці від 

відповідного квантиля, значення, що виходять за ці межі, зображені точками. 

Параметричні дані були представлені у вигляді лінійних графіків або 

гістограм. 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. [178–180]. Для візуалізації «ящиків із вусами» 

використано онлайн програмне забезпечення BoxPlotR 

http://boxplot.tyerslab.com/ [181]. 

http://boxplot.tyerslab.com/
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РОЗДІЛ 3 

МІКРОСТРУКТУРА ПЕЧІНКИ ЩУРА В НОРМІ ТА ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІОЇДНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ 

 

3.1 Результати гістологічного дослідження структури печінки 

інтактних щурів 

Для порівняння впливу дії опіоїду «Налбуфін» на структуру печінки 

щурів ми дослідили структуру печінки інтактних щурів. У інтактних щурів 

печінка мала будову, ідентичну описаній у літературних джерелах [182–186]. 

Крім того, з метою глибшого аналізу морфологічного стану печінки нами 

застосовано поділ печінкової часточки на три зони, оскільки вони мають 

морфологічні та функціональні особливості [187–189]: 

 перша зона, включає в себе ділянку навколо портальної тріади 

(перипортальна) та міжпортальну зону; 

 друга - проміжна зона між першою та третьою; 

 третя - зона навколо центральної вени або центролобулярна 

ділянка. 

 

Класичні печінкові часточки мали полігональну форму. Міжчасточкові 

сполучнотканинні трабекули слабко 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 (рис. 3.1). У кутах між класичними 

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. Порто-портальні  

сполучнотканинні містки були відсутні - ці ділянки візуально не відрізнялись 

від інших. 
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Рис. 3.1. Печінка інтактного щура. Мікрофотографія. Гематоксилін-

еозин. Зб.: х200. Позначення: 1 - центральна вена, 2 - печінкова тріада. 

 

Міжчасточкові кровоносні судини та жовчні протоки в портальних 

трактах формували великі судинні пучки, в яких спостерігалось 2-3 протоки 

ворітної вени, 2-3 гілки печінкової артерії та 3-4 жовчні протоки (рис. 3.2). На 

поперечних розрізах печінкові пластинки в більшості класичних печінкових 

часточок мали радіальний напрямок. Між печінковими пластинками  

розташовувались синусоїдні капіляри. В інтактних щурів синусоїдні капіляри 

звивисті, дещо звужені від портальних трактів до центральної вени, в 

просвітах синусоїдних капілярів зустрічали поодинокі еритроцити та 

лейкоцити, серед яких ідентифікували великі лімфоцити, їхні ядра мали 

інтенсивне забарвлення, а в цитоплазмі розташовувались гранули зі щільним 

центром. Діаметр синусоїдних капілярів становив 9,8 (8,75; 11,16) мкм, 

співвідношення площі перерізу синусоїдних капілярів до площі перерізу 

паренхіми становило 0,21±0,01. У субкапсулярниій зоні часто зустрічали 

синусоїдні капіляри із великим діаметром до 22 мкм, середній діаметр 

субкапсулярних синусоїдних капілярів становив 13,50±0,20 мкм. 
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Рис. 3.2 Міжчасточкова печінкова тріада (1) інтактного щура. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. 

 

Стінки синусоїдних капілярів складались із ендотеліоцитів і зірчастих 

макрофагоцитів. Кількість останніх складала 55900±8900 в 1 мм
3
. У 

перисинусоїдних просторах (просторах Діссе) спостерігали поодинокі 

еластичні та колагенові волокна, відростки гепатоцитів та  

жиронакопичувальних клітин та власне поодинокі жиронакопичувальні 

клітини (зірчасті клітини, перисинусоїдні клітина, клітини Іто), які були 

невеликими за розмірами та диференціюювалися за неоднорідною, 

просвітленою цитоплазмою з вакуолеподібними вкрапленнями жиру, 

розташованими в навколоядерному просторі. У центрі класичних печінкових 

часточок були розташовані центральні вени. Просвіти центральних вен у 

інтактних щурів були помірно повнокровними. Ендотеліальна вистилка в 

стінках центральних вен була суцільною. Ендотеліоцити мали притаманну 

для цих клітин структуру і були однорідними за будовою. Гепатоцити в 

класичних печінкових часточках інтактних щурів мали полігональну форму. 

Цитоплазма більшості клітин була світлою і рівномірно забарвленою. 
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Гепатоцити мали зональну гетероморфність, при чому в межах конкретної 

зони часточки виявляли гепатоцити переважно однорідні за формою, 

інтенсивністю забарвлення цитоплазми та розміром. У центролобулярних 

ділянках (зона ІІІ) переважали дрібні гепатоцити видовженої форми, в 

ділянках навколо портальних трактів (зона І) виявляли великі гепатоцити 

переважно полігональної або округлої форми. При порівняльному огляді 

гістологічного препарату печінки щура в субкапсулярній зоні та в глибині 

паренхіми печінки виявлені відмінності в морфології цих зон. Зокрема, в 

субкапсулярній зоні, порівняно з ділянками в глибині паренхіми, гепатоцити 

характеризуються вираженою морфологічною гетерогенністю без зональної 

закономірності. Крім того, в субкапсулярні зоні частіше зустрічаються 

гепатоцити із просвітленою цитоплазмою, округлі та гігантські клітини з 

діаметром до 30-35 мкм (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Субкапсулярна зона печінки інтактного щура. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.:х1000. Позначення: 1 - просвіт 

синусоїдного капіляру, 2 - двоядерний гепатоцит, 3 - капсула печінки. 

 

Діаметр синусоїдних капілярів субкапсулярної зони інтактних щурів 

становив (13,50±0,20) мкм, тоді як діаметр синусоїдних капілярів в глибині 
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паренхіми становив (10,10±0,10) мкм (різниця є статистично достовірною, 

р<0,05). Кількість гепатоцитів становила 191000±11000 у 1 мм
3
. Об’єм 

гепатоцитів становив (2539±148) мм
3
. При аналізі гістограми об’єму 

гепатоцитів (рис. 3.4) можна помітити, що гістограма об’єму клітин 

субкапсулярної зони зміщена вправо, порівняно з гістограмою об’єму 

гепатоцитів у печінці в цілому. Це свідчить про те, що різниця середніх 

значень об’ємів гепатоцитів субкапсулярної зони, в порівнянні з печінкою в 

цілому, відбувається не тільки за рахунок великих клітин діаметром до 30-35 

мкм, а й за рахунок рівномірного збільшення об’єму всіх гепатоцитів 

субкапсулярної зони. Кількість гепатоцитів на одиницю об’єму складає 

(114000±13000) у 1 мм
3
 у субкапсулярній зоні, та (191000±11000) у 1 мм

3
 по 

всій печінці. 

 

 

Рис. 3.4 Гістограма об’єму гепатоцитів по всій печінці та в 

субкапсулярній зоні (вісь х - об’єм в мкм3 по групах з кроком в 1000, вісь y – 

кількість у вибірці при однаковому об’ємі вибірок). 
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По всій паренхімі спостерігали поодинокі багатоядерні (переважно 

двоядерні) гепатоцити, їхня кількість становила (27200±5100) у 1 мм
3
, об’єм 

становив (3391±265) мм
3
. Рідко в центролобулярній зоні класичних 

печінкових часточок виявляли поодинокі апоптозно змінені або 

некротизовані клітини. У центролобулярній  зоні класичних печінкових 

часточок подекуди виявляли клітини з ознаками жирової дистрофії. 

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 (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Накопичення глікогену (1) в субкапсулярній ділянці печінки 

інтактного щура. Мікрофотографія. PAS – реакція. Зб.: х400.  

 

Морфометричні показники гепатоцитів, синусоїдних капілярів та 

інтенсивності накопичення глікогену печінки інтактних щурів представлені в 

таблиці 3.1 та рис. 3.4.  
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Табл. 3.1  

Статистичні показники морфометричного дослідження по всій 

печінці та в субкапсулярній зоні інтактних щурів 

Показники По всій печінці Субкапсулярн

а зона 

Рівень 

достовірністі  

V(гепат) 2539±148 мкм3 3279±177 мкм3 р<0,05 

A(s/p)  0,21±0,01 0,22±0,01 р>0,05 

Nv  191000±11000 114000±13000 р<0,05 

D (син) 10,10±0,10 мкм 13,50±0,20 мкм р<0,05 

IntDen(гл) 153*104±3*104 103*104±6*104 р<0,05 

 

Примітки: V(гепат) – середнє значення об’єму гепатоцитів, A(s/p) – 

cереднє значення співвідношення площі перерізу синусоїдних капілярів до 

площі перерізу паренхіми, Nv – середнє значення кількості гепатоцитів у мм
3
, 

D (син) – середнє значення діаметру синусоїдних капілярів, IntDen(гл) – 

середнє значення інтегральної щільності глікогену. 

 

Показник інтегральної щільності глікогену IntDen(гл) (непрямий 

показник, що дозволяє порівняти кількість глікогену різних ділянок за 

інтенсивністю забарвлення) субкапсулярної зони дорівнював 1030000±60000, 

цей же показник по всій поверхні печінки був (1530000±30000), що майже на 

50% більше, різниця була статистично достовірною, (p<0,05). Одночасно в 

субкапсулярній зоні було виявлено гепатоцити з інтенсивним накопиченням 

глікогену на периферії клітини у вигляді скупчень гранул, при чому такі 

клітини спостерігали частіше на відстані 100-150 мкм від капсули печінки. 

При огляді в глибині частки виявлено, що глікоген накопичувався рівномірно 

в цитоплазмі багатьох клітин у вигляді великих та дрібних гранул. 

Розміщення таких клітин було рівномірним по площі гістологічного 
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препарату та кількість гранул глікогену в них було значно більшим за глікоген 

у клітинах субкапсулярної зони (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Накопичення глікогену (1) в глибині паренхіми печінки 

інтактного щура. Мікрофотографія. PAS – реакція. Зб.: х400. Позначення: 

2 - синусоїдний капіляр. 

 

 3.2 Зміни мікроструктури печінки щурів при опіоїдній інтоксикації 

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: 

виявляли як звужені, до 4,10 мкм, без формених елементів крові, переважно в 

глибині печінки та на периферії часточок у наближених до печінкових тріад 

ділянках, так і розширені, до 20-27 мкм, повнокровні синусоїдні капіляри з 

стазом еритроцитів, формуванням тромбів та сладжем еритроцитів - 

переважно в субкапсулярній зоні та на відстані 200-250 мкм від капсули 

печінки (рис. 3.8.).  
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Рис. 3.8. Розширення синусоїдних капілярів та еритроцитарний стаз (1) 

у субкапсулярній зоні печінки щура через 7 днів введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400. Позначення: 

2 - апоптоз гепатоцитів. 

 

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. В окремих клітинах ядра мали ознаки пікнозу а 

їхня цитоплазма набувала інтенсивного та рівномірного базофільного 

забарвлення, що є ознаками апоптозу. Однак частина ядер були  

нормохромними з добре вираженими ядерцями. У перипортальному просторі 

навколо тріад,  міжчасточкових та міжсегментарних судинних трактів були 

розташовані лімфоцити та спостерігався набряк (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Набряк навколо міжсегментарної печінкової тріади (1) щура за 

умов тижневого введення налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. 

Зб.: х200. 

 

Різко збільшена кількість двоядерних гепатоцитів у 1 мм
3
 (табл.3.2), 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) (рис. 3.11.). При 

цьому показник об’єму гепатоцитів збільшується рівномірно, а не за рахунок 

окремих клітин, про що свідчить збільшення і першого, і третього квартилів. 

А збільшення міжквартильного розмаху до 3435 (показник контрольної групи 

становив 1799) свідчить про більшу варіативність розмірів гепатоцитів, 

порівняно з контрольною групою, оскільки міжквартильний розмах є 

показником, що характеризує ширину розподілу даних у вибірці. Така 

динаміка свідчить про гіпертрофічні процеси в печінці. 
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Табл.3.2 

Статистичні показники кількості двоядерних гепатоцитів в 

динаміці експерименту 

 

М — середнє значення кількості клітин в 1 мм
3
, Se – стандартна 

помилка, N – кількість знімків, що використано для формування вибірки, 

значення р у порівнянні із контрольною групою. 

 

У деяких полях зору в глибині паренхіми виявляли апоптозно змінені 

гепатоцити, а також поодинокі фокальні некрози гепатоцитів, які 

супроводжувались скупченнями макрофагів та лімфоцитів, хоча загальна 

кількість лімфогістіоцитарних клітин не збільшилась і становила 

(50400±5100) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 55900±8900 в 1 мм

3
, F=0,31, p=0,57). 

Як правило, навколо таких вогнищ некрозу були розташовані гіпертрофовані 

гепатоцити. У субкапсулярній зоні та часто в першій зоні класичних 

печінкових часточок виявляли поодинокі гепатоцити з чисельними дрібними 

вакуолями в просвітленій цитоплазмі. Однак цитоплазма переважної 

кількості гепатоцитів залишалась подібною до цитоплазми гепатоцитів 

інтактних щурів. У просвітах синусоїдних капілярів, а також у 

перисинусоїдних просторах спостерігали зірчасті макрофагоцити (рис. 3.9). 

Жиронакопичувальні клітини були розташовані частіше у третій зоні 

класичних печінкових часточок між гепатоцитами та ендотеліоцитами, їхня 

цитоплазма містила поодинокі жирові вакуолі. 

Показник Контроль 7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 42 день

M 27259 44964 28511 25776 23666 21609 34313

Se 5091 5007 4481 2941 3041 4311 6227

N 22 53 51 41 61 34 28

р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05



79 

 

Рис. 3.9. Жиронакопичувальні клітини (1), двоядерні гепатоцити (2) та 

каріорексис ядра гепатоцита (3) печінки щура через 7 днів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000. Позначення: 4 – 

макрофагоцити, 5 - просвіт синусоїдного капіляру. 

 

 

Рис. 3.10. Динаміка зміни показників діаметра синусоїдних капілярів 

печінки щура у різні терміни експериментальної опіоїдної інтоксикації. 

 



80 

 

Рис. 3.11 Динаміка зміни показників об'єму гепатоцитів печінки щура у 

різні терміни експериментальної опіоїдної інтоксикації.  

 

Отже на 7 день введення налбуфіну переважають ознаки 

функціонального перевантаження та компенсаторно-пристосувальні процеси: 

розширення просвітів гілок печінкової артерії та портальної вени на всіх 

рівнях та повнокров'я цих судин, повнокров'я та розширення синусоїдних 

капілярів субкапсулярної зони; збільшення чисельності та об’єму двоядерних 

гепатоцитів, компенсаторне збільшення об’єму гепатоцитів у цілому, що 

призвело до звуження просвіту синусоїдних капілярів у глибині паренхіми, 

особливо в перипортальних ділянках. 

На 14 день після 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 (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12 Хаотичне розташування гепатоцитів із відсутністю балкової 

будови субкапсулярної зони (1) та розширення компонентів міжчасточкової 

тріади (2) із еритроцитарним стазом та лімфогістіоцитарною інфільтрацією в 

печінці щура після 2 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Гематоксилін-еозин. Зб.: х200  

 

Більшість гепатоцитів у таких вогнищах були дистрофічно зміненими. 

Цитоплазма в таких клітинах була набряклою, з явищами гідропічної 

дистрофії (рис. 3.13) 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. Більшіть таких гепатоцитів мали інтенсивне 

та рівномірне базофільне забарвлення цитоплазми, що, в сукупності з 

вищевказаними змінами ядер, є ознакою апоптозу. Крім того, спостерігались 

поодинокі моноцелюлярні та фокальні некрози. У вогнищах некрозу 

гепатоцитів були розташовані активні зірчасті макрофагоцити, а також 

чисельні лімфоцити. 
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Рис. 3.13. Фокальний лімфогістіоцитарний інфільтрат (1) та гідропічна 

дистрофія гепатоцитів (2) печінки щура через 2 тижня введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000  

 

Лімфогістіоцитарні інфільтрати та макрофагоцити спостерігали 

рівномірно по всьому полі зору гістопрепарату печінки. Скупчення частіше 

спостерігали навколо портальних трактів та в ділянках, де було виявлено 

виражені зміни судин гемомікроциркуляторного русла. Частка дистрофічно 

змінених гепатоцитів досягала 41 на 100 гепатоцитів. Загальна кількість 

гепатоцитів становила 224800±10900 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 

191000±11800 в 1 мм
3
, F=3,26, p=0,075). Кількість двоядерних гепатоцитів 

зменшилась, порівняно з попереднім терміном, наблизившись до показників 

контрольної групи, і становила 28500±4800 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 

27200±5100 в 1 мм
3
, F=0,03, p=0,87). При цьому об’єм двоядерних 

гепатоцитів лишався збільшеним, порівняно з контрольною групою, та 

становив 3479 (1912; 5846) мкм
3
 (у інтактних щурів 2483 (1484, 3973) мкм

3
, 

U=24512, p<0,05). Об’єм одноядерних гепатоцитів різко зменшився до 

показників контрольної групи і становив 1741 (1086; 2737) мкм
3
 (у інтактних 

щурів 1880 (1208; 3007) мкм
3
, U=30105, p=0,15) (рис. 3.11).  
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 Гемомікроциркуляторне русло на 14 добу в експериментальних тварин 

характеризується наростанням змін, що були виявлені на попередньому 

терміні. Кровоносні судини печінки всіх калібрів були повнокровними, 

спостерігались сладжі еритроцитів (рис. 3.12). Просвіти синусоїдних 

капілярів і міжчасточнових вен були розширеними, в них спостерігали 

пристінкові тромби, адгезію лейкоцитів до ендотеліоцитів та діапедез через 

стінки в міжклітинний простір. У міжчасточкових жовчних протоках 

ендотеліоцити були не однорідними за будовою. Ми виявили темні і світлі 

клітини, а також ділянки, в яких були розташовані деструктивно змінені 

ендотеліоцити. Навколо міжчасточкових вен та міжчасточкових жовчних 

протоків була виражена лейкоцитарна інфільтрація. Просвіти лімфатичних 

судин були розширеними. Діаметр синусоїдних капілярів складав 11,24 (9,82; 

13,10) мкм при 9,80 (8,75; 11,16) мкм у інтактних щурів (U=33107; p<0,05) 

(рис. 3.10). При цьому окремі дилатовані синусоїдні капіляри в діаметрі 

досягали 29 мкм, спостерігали і звужені синусоїдні капіляри із 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. Ендотеліоцити в 

стінці синусоїдних капілярів були не однорідними за забарвленням. Виявлено 

клітини з просвітленою цитоплазмою з ознаками набухання, темними ядра. 

Такі клітини часто виступали в просвіт синусоїдних капілярів. У 

перисинусоїдних просторах, а також у просвітах синусоїдних капілярів 

спостерігали різко збільшену чисельність зірчастих макрофагоцитів та 

лімфоцитів (табл. 3.3). Загальна кількість клітин лімфогістіоцитарного ряду 

різко зросла і складала 195600±21800 в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 55900±8900 

в 1 мм
3
, F=17,40, p<0,001). У той же час виявлено також інтактні ділянки без 

видимих патологічних змін паренхіми печінки та елементів 

гемомікроциркуляторного русла. Якщо характеризувати топографію змін у 

печінкових часточках, то найменш виражені патологічні зміни були виявлені 

навколо центральних вен. 
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Табл.3.2 

Статистичні показники кількості клітин лімфогістіоцитарного 

ряду в динаміці експерименту 

 

М - середнє значення кількості клітин в 1 мм
3
, Se - стандартна помилка, 

N - кількість знімків, що використано для формування вибірки, р - значення р 

у порівнянні з контрольною групою. 

 

Отже на 14 добу експериментальної налбуфінової інтоксикації 

спостерігаються як компенсаторно-пристосувальні зміни - розширення 

просвіту синусоїдних капілярів, збільшення об'єму двоядерних гепатоцитів, 

так і поява та наростання ознак дистрофічно-запальних змін - збільшення 

кількості клітин лімфогістіоцитарного ряду, гідропічна дистрофія гепатоцитів 

субкапсулярних та перипортальних зон, збільшення ділянок із 

еритроцитарним стазом та поява крововиливів. Зменшення кількості 

двоядерних гепатоцитів та зменшення об'єму одноядерних гепатоцитів (рис. 

3.11), порівняно з попереднім терміном, свідчить про поступове виснаження 

компенсаторних механізмів. У той же час наростання лімфогістіоцитарної 

інфільтрації свідчить про наявність дисемінованих запальних процесів. 

Сукупність вищезазначених ознак є характерним для неспецифічного 

гепатиту. Тому після 2 тижнів експерименту ми вперше виявили картину змін 

печінки щура, що можна описати як неспецифічний медикаментозний 

гепатит. 

На 21 добу експерименту спостерігали виражені зміни 

мікроциркуляторного русла, паренхіми та гепатоцитів у печінці щура. 

Показник Контроль 7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 42 день

M 55945 50414 195652 130201 79832 163540 194777

Se 8899 5147 21811 16220 8776 14791 15198

N 22 53 51 41 61 34 28

р >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05
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Синусоїдні гемокапіляри та міжчасточкові вени були повнокровні, заповнені 

еритроцитами та лейкоцитами, в них спостерігали пристінкові тромби. 

Синусоїдні капіляри в субкапсулярній зоні та в 1 зоні печінкових часточок 

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

переважно розширеними (рис. 3.14.). 

 

 

Рис. 3.14. Центральна вена (1) та порто-портальна ділянка (2) печінки 

щура через 21 день введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксилін-еозин. Зб.: х200 Позначення: 3 - лімфогістіоцитарний 

інфільтрат.  

 

Діаметр окремих синусоїдних капілярів у цих ділянках досягав 38 мкм. 

У субкапсулярній зоні спостерігали крововиливи (рис. 3.15, рис. 3.16), крім 

того, виявлено діапедезні крововиливи навколо деяких судин. 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 у 

експериментальних щурів і 9,80 (8,75; 11,16) мкм у інтактних щурів 
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(U=15700; p<0,05) (рис. 3.10). У той же час співвідношення площі перерізу 

синусоїдних капілярів до площі перерізу паренхіми залишилось майже 

незмінним - 0,19±0,06 у експериментальних тварин після 3 тижнів 

експерименту та 0,21±0,04 у інтактних щурів (р>0,05), що свідчить про 

достатню капіляризацію паренхіми печінки. 

 

 

Рис. 3.15 Дилатований синусоїдний капіляр з еритроцитарним стазом 

(1) та балонна дистрофія гепатоцитів (2) субкапсулярної зони печінки щура 

через 21 день введення налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: 

х1000. 

 

Ендотеліоцити в стінці синусоїдних капілярів були неоднорідними за 

забарвленням. Їхня цитоплазма просвітлена з ознаками набухання, ядра 

темні, часто виступали в просвіт. У просвітах синусоїдних капілярів та в 

перисинусоїдних просторах спостерігалась велика кількість зірчастих 

макрофагів (клітин Купфера), лімфоцитів та лейкоцитів, кількість яких сягала 

(130200±16200) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 55900±8900 в 1 мм

3
, F=10,20, 

p<0,05). Зміни у гепатоцитах проявлялись у вигляді дистрофії, апоптозу та 

моноцелюлярних некрозів. Найбільше гепатоцитів із ознаками вираженої 

дистрофії спостерігали в субкапсулярній зоні та в 1-й зоні часточок. 
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Переважала гідропічна дистрофія гепатоцитів, крім того, зустрічались 

гепатоцити з ознаками жирової дистрофії, переважно дрібно- та середньо-

вакуольною. У субкапсулярній зоні спостерігали гепатоцити з ознаками 

балонної дегенерації. Загальна частка гепатоцитів із ознаками дистрофічних 

змін різного ступеня сягала 98 %. Моноцелюлярні та фокальні некрози також 

зустрічали переважно в перипортальних та субкапсулярній зоні, в місцях 

некрозу спостерігали скупчення макрофагів та лімфоцитів. 

 

 

Рис. 3.16. Набряк субкапсулярної зони з гідропічною дистрофією 

гепатоцитів (1), фокальним некрозом та апоптозом гепатоцитів (2) печінки 

щура через 21 день введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксилін-еозин. Зб.: х400 

 

Апоптозно змінені гепатоцити містились в усіх відділах печінкових 

часточок. Кількість гепатоцитів становила (176300±11400) в 1 мм
3
 (в 

інтактних щурів (191000±11800) в 1 мм
3
, F=0,65, p=0,42). Кількість 

двоядерних гепатоцитів дорівнювала (25700±2900) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 

27200±5100 в 1 мм
3
, F=0,07, p=0,78). Об’єм гепатоцитів становив 1747 (1087; 

2671) мкм
3
  (в інтактних щурів 1880 (1208; 3007) мкм

3
, U=29790, p=0,10) 

(рис. 3.11). Об’єм двоядерних гепатоцитів становив 1697 (1098; 2758) мкм
3
 (у 
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щурів інтактної групи 2483 (1484; 3973) мкм
3
, U=23490, p<0,05). Ми також 

виявили гіперплазію колагенових волокон у перипортальних трактах. 

Просвіти міжчасточкових жовчних протоків були розширеними. Їхня стінка 

складалась із епітеліоцитів кубічної форми. Вони мали просвітлену 

цитоплазму і світле ядро розташоване в центрі клітин. Однак часто виявляли 

деструктивно змінені епітеліоцити з темними ядрами. Навколо 

міжчасточкових жовчних вивідних протоків була виражена 

гістіолімфоцитарна інфільтрація інтерстицію. 

Отже на 21 добу експериментальної інтоксикації опіоїдом налбуфін, 

спостерігалось наростання дистрофічно-запальних змін та виснаження 

компенсаторних механізмів - різке збільшення клітин із проявами гідропічної 

дистрофії, поява клітин із ознаками балонної дистрофії, збільшення кількості 

некротичних та апоптозних клітин, наростання проявів еритроцитарного 

стазу та крововиливів в усіх ділянках гемомікроциркуляторного русла, 

порушення балкової структури. Гіперплазія колагенових волокон у 

перипортальних просторах свідчить про тривалу гіпоксію тканин у цих 

ділянках і свідчить про початкові прояви фіброзу з подальшим розвитком 

цирозу. Сукупність вищезазначених патоморфологічних проявів на 21 день 

експерименту можна трактувати як ознаки початку функціональної 

декомпенсації та незворотніх процесів в печінці. 

При дослідженні препаратів, виготовлених за допомогою реактиву 

Шиффа (PAS - реакція), було виявлено виражене зниження інтенсивності 

забарвлення у тварин експериментальної групи, порівняно з контрольною. 

Глікоген у гепатоцитах щурів після 1-го, 2-го та 3-го тижнів введення 

налбуфіну розташовувався рівномірно, лише в поодиноких гепатоцитах 

зустрічалися грудки глікогену. При чому найменша концентрація барвника 

візуально спостерігалась на 7-й добу експерименту, а на 14 та 21 добу вона 

дещо збільшилась, залишаючись при цьому значно меншою, порівняно з 

контрольною групою (рис. 3.17).  
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Рис. 3.17. Зниження інтенсивності накопичення глікогену на 7-й (2) , 

14-й (3) та 21-й (4) день експериментальної опіоїдної інтоксикації. 

Мікрофотографія. PAS-реакція. Зб.: х100. Позначення: 1 — накопичення 

глікогену в печінці щурів контрольної групи. 

 

 На 28 добу введення налбуфіну змінювалась цитоархітектоніка печінки. 

Зокрема в крайових ділянках печінкових часток та у субкапсулярній зоні в 

усіх досліджених зразках спостерігали порушення класичної будови 

печінкових часточок (рис. 3.18). 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 (рис. 

3.19, рис. 3.22). Класична структура печінкових часточок залишалась 

повністю збереженою лише у глибині паренхіми. Гепатоцити в ділянках із 

порушеною цитоархітектонікою мали округлу форму з ознаками гідропічної 

дистрофії. Виявлено багато клітин із ознаками балонної дегенерації, їхній 

діаметр досягав 35 мкм, а також гепатоцитів із явищами апоптозу (рис. 3.18, 

рис. 3.19, рис. 3.23). 
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 Рис. 3.18. Порушення балкової структури та гідропічна дистрофія 

гепатоцитів (1), відшарування фрагменту капсули печінки із крововиливом (2) 

через 28 днів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: 

х200. 

 

 Ядра в таких гепатоцитах також були з ознаками набряку, гіперхромні, 

зміненої форми, збільшені за розмірами. Зустрічались і явища каріопікнозу та 

каріорексису (рис. 3.23). Об’єм гепатоцитів через 28 днів експерименту 

становив 2669 (1589; 4609) мкм
3
 (в інтактних щурів 1880 (1208; 3007) мкм

3
 , 

U=50872, p<0,001), а кількість гепатоцитів становила 240480±9610 в 1 мм
3
 (в 

інтактних щурів 191020±11800 в 1 мм
3
, F=7,69, 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. Об’єм двоядерних гепатоцитів збільшився, та становив 3364 (1689; 

7754) мкм
3
 (у інтактних щурів 2483 (1484, 3973) мкм

3
, U=12686, p<0,01). 
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 Рис. 3.19. Порушення балкової структури та гідропічна дистрофія 

гепатоцитів субкапсулярної зони (1) печінка щура через 28 днів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. Позначення: 2 - 

центральна вена, 3 - центролобулярна ділянка, 4 - перипортальна ділянка. 

 

 При чому всі двоядерні гепатоцити мали ознаки гідропічної або 

балонної дистрофії та зміни ядер у вигляді набряку, каріопікнозу, 

каріорексису. Такі зміни призвели до незначного зменшення кількості 

двоядерних гепатоцитів до 23600±3000 в 1 мм
3
, однак це зменшення не було 

статистично достовірним при порівнянні з показником контрольної групи (в 

інтактних щурів 27200±5100 в 1 мм
3
, F=0,36, p=0,54).  

 Гемомікроциркуляторне русло на 28 день експерименту 

характеризувалось змінами всіх елементів. Під капсулою печінки 

спостерігали крововиливи з ділянками відшарування капсули від паренхіми. 

Міжчасточкові та сегментарні вени були розширені, повнокровні, з явищами 

стазу, великою кількістю лейкоцитів 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, що 
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утворювало в деяких місцях випини в напрямку сусідньої портальної тріади 

(рис. 3.20).  

 

 

 Рис. 3.20. Гілка портальної вени (1) зі стазом еритроцитів та 

лімфоцитами в просвіті, перипортальний набряк (2) та жовні протоки (3) з 

перидуктальним фіброзом печінки щура через 28 днів введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. Позначення: 4 - стінка вени. 

 

Лімфогістіоцитарні інфільтрати залишились лише в ділянках 

фокальних некрозів. У цілому по паренхімі кількість лімфоцитів, клітин 

Купфера та лейкоцитів зменшилась, порівняно з попередніми термінами 

експерименту, що підтверджується зниженням показника кількості клітин 

лімфогістіоцитарного ряду до значення 79800±8700 в 1 мм
3
 (в інтактних 

щурів 55900±8900 в 1 мм
3
, F=2,34, p=0,12). Центральні вени були переважно 

звужені, деформовані, в просвіті зустрічались апоптичні тільця та стаз 

еритроцитів (рис. 3.21, рис. 3.22), виявлено поодинокі центральні вени зі 

збереженою формою та вільним просвітом. Ендотеліоцити в стінках 

центральних вен не утворювали суцільного шару, часто виявляли вогнища 

десквамації ендотеліоцитів та пристінкові тромби, а також вогнища плазмо- 

та геморагій.  
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 Рис. 3.21. Перша зона печінкової часточки (1), лімфогістіоцитарний 

інфільтрат (2) та центральна вена (3) з внутрішньосудинним стазом 

еритроцитів та пристінковими тромбами через 28 днів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400.  

 

Синусоїдні капіляри в ділянках із зміненою цитоархітектонікою погано 

візуалізувались унаслідок їхнього звуження та хаотичного напрямку. 

Синусоїдні капіляри частково зберігали свій просвіт та радіальний напрямок 

переважно в глибині паренхіми та навколо центральних вен (рис. 3.22), 

діаметр синусоїдних капілярів становив 4,33 (3,42; 5,62) мкм при 9,8 (8,75; 

11,16) мкм у інтактних щурів (U=1158, p<0,001). Ендотеліоцити в стінках 

синусоїдних капілярів мали потовщену стінку та набрякле ядро, 

спостерігалась велика кількість фібробластоподібних клітин та волокна 

колагену в перисинусоїдних та міжклітинних просторах. У просвіті 

синусоїдних капілярів - еритроцитарний стаз, лейкоцити, клітини Купфера та 

апоптичні тіла. 
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 Рис. 3.22. Гепатоцити 3-ї зони печінкової часточки (1), центральна вена 

(2) з еритроцитарним стазом, пристінковими тромбами та порушенням 

ендотеліальної вистилки печінки щура через 28 днів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400. Позначення: 3 - перша зона 

класичної печінкової часточки. 

 

 

 Рис. 3.23. Капсула печінки щура (1) та гепатоцити субкапсулярної зони 

з балонною дегенерацією (2) та каріопікнозом (3) через 28 днів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000.  
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 Отже через 4 тижні після введення налбуфіну деструктивні зміни в 

стромі і паренхімі печінки мали більш демонстративний вигляд, ніж у 

попередніх термінах дослідження. Це проявилось у збільшенні вогнищ 

дистрофії, апоптозу і некрозу гепатоцитів, що були розташовані в 

перипортальних зонах класичних печінкових часточок, субкапсулярних та 

крайових зонах, у гіпертрофії та гіперплазії фібробластів у цих вогнищах, у 

вираженому порушенні балкової структури та будови класичних печінкових 

часточок, а також у фіброзі та склерозі портальних трактів з їхніми 

елементами, перисинусоїдних і міжклітинних просторів. 

У щурів, яким 35 днів вводили налбуфін, виявили більш виражені зміни 

в судинах кровоносного мікроциркуляторного русла, а також стромі та 

паренхімі печінки, ніж у попередньому терміні дослідження. 

Цитоархітектоніка печінки була порушена 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, з 

просвітленою нуклеоплазмою. В осередках некрозу гепатоцитів виявляли 

виражену гістіолімфоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та гіпертрофію 

фібробластів та колагенових волокон. Переважають моноцелюлярні та 

фокальні некрози. По всьому полі зору спостерігається велика кількість 

гепатоцитів із каріопікнозом та інтенсивним базофільним забарвленням 

цитоплазми - апоптично змінені клітини (рис. 3.24, рис. 3.25, рис. 3.26). 

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
, F=29,60, 

p<0,001).  
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 Рис. 3.24. Елементи портальної тріади печінки щура (1) з 

лімфогістіоцитарною інфільтрацією, в наближеній до капсули (2) ділянці та 

велика кількість апоптично змінених гепатоцитів (3) через 35 днів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400.  

 

 

 Рис. 3.25. Фокальний некроз (1) під капсулою печінки щура з 

дилатацією синусоїдних капілярів навколо нього (2) через 35 днів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400. Позначення: 3 - 

порушення балкової структури, 4 - апоптично змінені клітини. 
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Кількість двоядерних гепатоцитів залишається дещо менша показника 

контрольної групи, (21600±4300) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 27200±5100 в 1 

мм
3
, F=0,70, p=0,41), при чому їхній об’єм лишався збільшеним і по 

відношенню до контрольної групи, і до показників попереднього терміну та 

становив 5048 (3379; 8416) мкм
3
 (в інтактних щурів 2483 (1484, 3973) мкм

3
, 

U=10409, p<0,001), при чому всі досліджені двоядерні гепатоцити мали 

ознаки гідропічної або балонної дистрофії та зміни ядер у вигляді набряку 

або каріопікнозу. 

 

 

 Рис. 3.26. Лімфогістіоцитарний інфільтрат на місці фокального некрозу 

(1) та вогнища з великою кількістю апоптично змінених гепатоцитів (2) 

печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. 

 

 Частково цитоархітектоніка була збережена в 3-й зоні навколо 

центральних вен, однак і в цих ділянках спостерігали гідропічну дистрофію 

гепатоцитів, що утворювало характерний просвітлений радіальний малюнок 

печінкових балок із розширеними та звивистими синусоїдними капілярами та 

затемненими навколишніми ділянками 1-ї та 2-ї зони класичної печінкової 

часточки із апоптично зміненими клітинами (рис. 3.27). Об’єм гепатоцитів на 
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35 день експерименту продовжував наростати і становив 3894 (2309; 5878) 

мкм
3
 (в інтактних щурів 1880 (1208; 3007) мкм

3
, U=60010, p<0,001), а 

загальна кількість гепатоцитів знизилась до показників контрольної групи і 

становила (174300±9200) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 191000±11800 в 1 мм

3
, 

F=1,25, p=0,26). 

 

 

 Рис. 3.27. Центролобулярна (1), друга (2) та перша (3) зони часточки 

печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. Позначення: 

  4 - центральна вена, 

 5 - апоптично змінені клітини в субкапсулярній зоні. 

 

Просвіти кровоносних судин були повнокровні, вогнищево в них 

виявляли пристінкові тромби. Стінки міжчасточкових вен - склерозовані, 

потовщені. Просвіти синусоїдних капілярів були звужені не тільки внаслідок 

набряку гепатоцитів, а й за рахунок гіперплазії та гіпертрофії фібробластів та 

колагенових волокон у перисинусоїдному просторі (рис. 3.28). 

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

(8,75; 11,16) мкм у інтактних щурів (U=14403, p<0,001). У стінках 
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синусоїдних капілярів частина ендотеліоцитів була набрякла, їхня 

цитоплазма просвітлена, ядра вакуолізовані.  

 

 

 Рис. 3.28. Набряк ядер ендотеліоцитів (1) та лейкоцити (2) в просвіті 

синусоїдних капілярів печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000. Позначення: 

 3 - каріопікноз, 

 4 - двоядерний гепатоцит, 

 5 - синусоїдний капіляр. 

 

Також виявляли ендотеліоцити з темними ядрами. Хроматин у таких 

ядрах маргінізований. У портальних трактах спостерігали потовщення та 

склерозування стінок артеріол (рис. 3.29). Ендотеліальна вистилка 

міжчасточкових артерій і вен не суцільна, у міжчасточкових жовчних 

протоках також виявляли деструкцію епітеліоцитів, а також виражений 

перидуктальний та периваскулярний склероз, гістіолімфоцитарну 

інфільтрацію та перипортальний набряк.  
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 Рис. 3.29. Просвіт гілки портальної вени (1), жовчна протока (2) та 

печінкова артеріола (3) щура через 35 днів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000. Позначення: 4 — 

лейкоцити, 5 -  перипортальний фіброз, 6 - каріопікноз ядер гепатоцитів. 

 

Отже у щурів, яким 5 тижнів вводили налбуфін, виявили значні 

деструктивні зміни строми та паренхіми печінки, що переважно свідчать про 

переважання декомпенсаційних процесів. Наростаючими, в порівнянні з 

попереднім терміном спостереження, були зміни в компонентах 

гемомікроциркуляторного русла печінки, вони проявлялись у склерозі стінок 

міжчасточкових артерій і вен, збільшенні чисельності пристінкових тромбів у 

їхніх просвітах, потовщенні базальних мембран навколо ендотеліоцитів у 

стінках синусоїдних капілярів та збільшенні чисельності зірчастих 

макрофагоцитів у їхніх просвітах і у перисинусоїдних просторах. Наростала 

також проліферація фібробластів та фіброгенсинтезуюча функція 

перисинусоїдних клітин, що призвело до вогнищевої появи колагенових 

волокон у перисинусоїдних та перипортальних просторах. Часточкова будова 

печінки була збережена, однак ми спостерігали порушення цитоархітектоніки 

у вигляді відсутності класичної балкової будови в першій зоні печінкових 
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часточок. Прошарки сполучної тканини навколо часточок значно потовщені. 

Виявляли поодинокі незавершені порто-портальні трабекули. Стінки артерій 

були потовщені, склерозовані. У середній оболонці була виражена гіперплазія 

і гіпертрофія гладких міоцитів. У сполучнотканинній стромі навколо судин 

виявлено лімфогістіоцитарну інфільтрацію.  

У щурів, яким 42 дні вводили налбуфін, виявили наростання 

патологічних змін будови печінки. Цитоархітектоніка печінки була порушена, 

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, з просвітленою каріоплазмою, поліморфні за розмірами та 

формою - спостерігали як дрібні, так і гігантськи деформовані ядра (рис. 

3.30). В осередках некрозу гепатоцитів виявляли виражену 

лімфогістіоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та гіпертрофію фібробластів, 

появу колагенових волокон. Переважали моноцелюлярні та фокальні некрози 

(рис. 3.31). По всьому полі зору спостерігали велику кількість апоптично 

змінених клітин. 

Об’єм гепатоцитів на 42 добу експерименту залишався збільшеним, 

порівняно з контрольною групою, і становив 2673 (1690; 4167) мкм
3
 (в 

інтактних щурів 1880 (1208, 3007) мкм
3
, U=54575, p<0,001), однак 

зменшився, порівняно із попереднім терміном (рис. 3.32). Однак це 

збільшення об’єму клітин було не за рахунок гіпертрофії, а за рахунок 

гідропічної дистрофії. Загальна кількість гепатоцитів була подібною до 

показників контрольної групи і становила (188700±10400) в 1 мм
3
 (в 

інтактних щурів 191000±11800 в 1 мм
3
, F=0,02, p=0,88).  
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 Рис. 3.30. Гігантські поліплоїдні ядра (1) гепатоцитів печінки щура 

через 42 дні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: 

х1000. Позначення: 2 - синусоїдний капіляр, 3 - жиронакопичувальні клітини. 

 

 

 Рис. 3.31. Крововилив, фібробласти та колагенові волокна на місці 

фокального некрозу (1) в печінці щура через 42 дні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х400. Позначення: 2 - скупчення 

гепатоцитів із апоптозом, 3 - центральна вена. 
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Подальше наростання дисемінованої та фокальної лімфогістіоцитарної 

інфільтрації, в сукупності з зростанням чисельності зірчастих 

макрофагоцитів та лейкоцитів у просвітах синусоїдних капілярів та у 

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
, F=53,90, p<0,001) (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.32. Динаміка показників об’єму гепатоцитів при 

експериментальній опіоїдній інтоксикації.  

 

 

Рис. 3.33. Динаміка показників середнього значення кількості клітин 

лімфогістіоцитарного ряду печінки щура при експериментальній опіоїдній 

інтоксикації.  
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Кількість двоядерних гепатоцитів залишалась наближеною до 

показника контрольної групи (рис. 3.34) і дорівнювала  (34300±6200) в 1 мм
3
 

(в інтактних щурів 27200±5100 в 1 мм
3
, F=0,70, p=0,40), при чому їхній об’єм 

лишався збільшеним, у порівнянні з показниками  контрольної групи та 

становив 4982 (2671; 8007) мкм
3
 (у інтактних щурів 2483 (1484; 3973) мкм

3
, 

U=10409, p<0,001). Характерно, як і в попередньому терміні дослідження, що 

всі двоядерні гепатоцити мали ознаки гідропічної або балонної дистрофії та 

зміни ядер у вигляді набряку або каріопікнозу. 

 

 

Рис. 3.34. Динаміка показників середнього значення кількості 

двоядерних гепатоцитів печінки щура при експериментальній опіоїдній 

інтоксикації. 

 

Просвіти багатьох кровоносних судин були повнокровними (рис. 3.35), 

вогнищево в них виявляли пристінкові тромби. Виявлено склероз та 

потовщення стінок міжчасточкових вен. Просвіти синусоїдних капілярів були 

звужені не тільки за рахунок набряку гепатоцитів, але і за рахунок гіперплазії 
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та гіпертрофії фібробластів і колагенових волокон у перисинусоїдному 

просторі. Діаметр синусоїдних капілярів становив 7,59 (6,09; 9,61) мкм при 

9,80 (8,75; 11,16) мкм в інтактних щурів (U=10533, p<0,001). При чому 

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

21,00 мкм. 

 

 

 Рис. 3.35. Печінкова часточка щура через 42 дні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. Позначення: 

 1 - центральна вена,  

 2 - печінкова тріада. 

 

Розширення синусоїдних капілярів із повнокров’ям, діапедезними 

крововиливами та пристінковими тромбами було особливо виражене в 

субкапсулярній ділянці (рис. 3.36). В окремих ділянках виявлено 

відшарування капсули печінки. У просвіті синусоїдних капілярів виявлено 

численні апоптичні тіла, лімфоцити та зірчасті макрофагоцити. У стінках 

синусоїдних капілярів спостерігався набряк ендотеліоцитів, їхня цитоплазма 

була просвітленою, ядра вакуолізовані. 
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 Рис. 3.36. Субкапсулярна зона (1) з розширеними синусоїдними 

капілярами, тромбами та діапедезними крововиливами печінки щура через 42 

дні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. 

Позначення: 

  2 - центральна вена, 

  3 - капсула печінки. 

 

Для всіх печінкових тріад був характерним перидуктальний і 

периваскулярний склероз, лімфогістіоцитарна інфільтрація та 

перипортальний набряк, велика кількість фібробластів (рис. 3.37, рис. 3.38). 

Часто спостерігали синусоїдні капіляри, просвіт яких був фактично закритий 

за рахунок набряку центральної частини ендотеліоцита.  

Також виявляли ендотеліоцити з темними ядрами. Хроматин у таких 

ядрах маргінізований. У портальних трактах стінки артеріол та венул були 

потовщеними та склерозованими. Ендотеліальна вистилка міжчасточкових 

артерій і вен не була суцільною, у міжчасточкових жовчних протоках також 

виявляли деструкцію ендотеліоцитів.  
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 Рис. 3.37. Перипортальний інфільтрат та потовщення стінок елементів 

портальної тріади (1) печінки щура через 42 дні введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х1000. 

 

  

 Рис. 3.38. Печінкові тріади (1) з перипортальним інфільтратом та  

гепатоцити з каріопікнозом (2) у печінці щура через 42 дні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Гематоксилін-еозин. Зб.: х200. 
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Висновок 

Тривале введення опіоїду налбуфіну гідрохлорид призводить до 

виражених морфологічних змін печінки щура на мікроструктурному рівні.  

Для інтоксикації налбуфіном характерними є такі морфологічні ознаки - 

зміни ГМЦ у вигляді дилатації або звуження синусоїдних капілярів, стазом 

еритроцитів із формуванням тромбів та крововиливами, гіпертрофія, а потім 

дистрофія гепатоцитів (при чому переважає гідропічна дистрофія), 

лімфогістіоцитарна інфільтрація, фокальні некрози та збільшення кількості 

апоптозно змінених клітин. Зміни починалися в субкапсулярних зонах та 

перипортальних ділянках І зони класичної печінкової часточки. 

Центролобулярні ділянки на початкових стадіях залишаються інтактними, 

однак через 4-6 тижнів експерименту дистрофічні зміни спостерігаються і в 

гепатоцитів ІІ-ІІІ зони класичної печінкової часточки. Змінюється і 

цитоархітектоника печінки. Вперше це спостерігається на 28 день введення 

налбуфіну і проявляється у вигляді порушення класичної будови печінкових 

часточок у крайових ділянках та субкапсулярній зоні. У пізні терміни такі 

зміни спостерігаються фокально і в глибині паренхіми печінки. Отже активна 

регенерація гепатоцитів призводить до порушення цитоархітектоніки, хоча і 

без формування несправжніх печінкових часточок, що характерно для цирозу 

печінки. Так само неповним є розвиток фіброзу - поява фокально 

перипортального фіброзу та, в окремих ділянках, перисинусоїдного фіброзу, 

не призводить до формування ні центролобулярних містків, ні порто-

портальних, хоча в окремих ділянках тенденція до формування останніх 

спостерігається. Ознаки периваскулярного фіброзу також уперше виявлено 

після 4 тижнів введення налбуфіну. Подібні зміни неможливо описати 

виключно токсичним впливом препарату, оскільки навіть після 6-ти тижнів 

немає ні наростання некротичних змін, ні динаміки в розвитку фіброзу, що 

можна було би очікувати, аналізуючи тенденцію змін після 2-4 тижнів. Отже 

зміни на мікроструктурному рівні печінки щура протягом 6 тижневого 

введення налбуфіну на початкових стадіях виглядають як компенсаторно-
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пристосувальні процеси, які потім змінюються дистрофічно-запальними 

проявами, що наростають, і, які можна охарактеризувати як неспецифічний 

хронічний медикаментозний гепатит. 
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РОЗДІЛ 4 

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ У НОРМІ ТА ЗА УМОВ 

ОПІОЇДНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 

 

 4.1 Особливості ультраструктури печінки інтактних щурів 

При ультраструктурному дослідженні зразків печінки щурів 

контрольної групи будова печінки не відрізнялась від описаної в літературі 

[190]. Гепатоцити мали полігональну форму із біліарним та васкулярним 

краями. У цитоплазмі гепатоцитів присутні органели, зокрема канальці 

гранулярної та агранулярної ендоплазматичних сіток, чисельні лізосоми і 

пероксисоми, елементи комплексу Гольджі, ліпідні включення та гранули 

глікогену, мітохондрії. В інтактних щурів переважають структури гранулярної 

ендоплазматичної сітки (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Фрагмент гепатоцита інтактного щура. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 12000. Поначення: 1 - ядро, 2 - гранулярна 

ендоплазматична сітка, 3 - мітохондрія. 
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Гранули глікогену, що розміщені в цитоплазмі, подекуди утворювали 

великі скупчення характерної форми «розеток». Поодинокі ліпідні гранули 

овальної або округлої форми не мали мембран. Елементи комплексу Гольджі  

розташовані біля полюсів ядра та  близько до біліарної частини клітини. 

Мітохондрії були наявні у великій кількості, рівномірно розташовані в 

цитоплазмі гепатоцитів, мали переважно сферичну або овальну форму, 

помірну чисельність крист та рівномірний електроннощільний матрикс у 

якому розташовані мітохондріальні гранули. Ядра переважно овальної або 

сферичної форми, мали виражену ядерну мембрану з порами, розташованими 

в центрі гепатоцитів, хроматин в них просвітлений, із невеликими ділянками 

темних скупчень, переважно на периферії. В ядрах виявляли 1-2, подекуди 3, 

ядерця, які мали сітчасту структуру у вигляді великих петель. Між 

біліарними поверхнями гепатоцитів були розташовані жовчні канальці. Вони 

утворені плазмолемами 2-х або 3-х сусідніх гепатоцитів, які об'єднані 

щільними контактами. У просвітах жовчних канальців розташовані чисельні 

мікроворсинки гепатоцитів. Між васкулярними поверхнями гепатоцитів і 

стінками синусоїдних капілярів виявлено перисинусоїдні простори, їхня 

ширина коливалась від 1 до 3 мкм. У них були розташовані відростки 

зірчастих макрофагоцитів,  жиронакопичувальних клітин, а також чисельні 

відростки гепатоцитів та ендотеліоцитів. Подекуди у перисинусоїдному 

просторі спостерігали жиронакопичувальні клітини (клітини Іто), які містили 

в цитоплазмі жирові включення, поодинокі мітохондрії та канальці 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Стінки синусоїдних капілярів 

сформовані ендотеліоцитами, що мають видовжену форму з ядрами в центрі 

клітини. Навколо полюсів ядер виявляли компактну зону органел в якій 

розташовані цистерни комплексу Гольджі, канальці гранулярної та 

агранулярної ендоплазматичної сітки, мітохондрії та поодинокі лізосоми. 

Найбільшу частину в ендотеліоцитах займала периферійна зона, в якій 

розташовані нечисельні органели, вона стоншена і містила чисельні везикули. 

У периферійній частині ендотеліоцитів виявляли фенестри. У контактній зоні 
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ендотеліоцити мали чисельні відростки, які утворювали ситоподібні зони в 

стінці синусоїдних капілярів. Базальна мембрана навколо ендотеліоцитів 

фрагментована, не суцільна, була розташована переважно навколо 

периферійної зони ендотеліоцитів. У просвітах синусоїдних капілярів та між 

ендотеліоцитами розташовані зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера) 

(рис. 4.2), вони мали псевдоподії та складки мембрани, везикули і чисельні 

лізосоми, ядра переважно бобоподібної форми, поблизу яких розташовані 

цистерни комплексу Гольджі. 

 

 

Рис. 4.2. Ядро макрофага (1) в стінці синусоїдного капіляра печінки 

інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення 

2 - фрагмент цитоплазми гепатоцита з гранулами глікогену. 

 

При ультраструктурному дослідженні портальних тріад виявляли 

міжчасточкові артерії, вени, жовчні протоки, а також лімфатичні судини. 

Стінка міжчасточкових артерій щура складалась із 3 оболонок. У внутрішній 

оболонці виявлено суцільний пласт ендотеліальних клітин, розташованих на 

базальній мембрані. У підендотеліальному шарі розташовані 

малодиференційовані клітини, еластичні та колагенові волокна. У 

міжчасточкових артеріях добре виражена внутрішня еластична мембрана. 
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Середня оболонка включала 1-2 шари гладких міоцитів. Зовнішня оболонка 

утворена пухкою сполучною тканиною. Навколо артерій були розташовані 

адвентиціальні клітини, фібробласти, а також колагенові та еластичні 

волокна. У просвітах міжчасточкових вен подекуди виявлено моноцити та 

лімфоцити, що контактують із ендотеліоцитами. У середній оболонці стінки 

міжчасточкових вен гладкі міоцити не утворювали суцільного шару. Зовнішня 

оболонка була утворена пухкою сполучною тканиною. У периваскулярному 

просторі виявлено поодинокі фібробласти, колагенові та еластичні волокна, а 

також поодинокі лімфоцити. Просвіти міжчасточкових жовчних проток 

вистелені кубічними епітеліальними клітинами. Їхня цитоплазма - 

електронно світла. Ядра світлі, розташовані в центрі. Навколо жовчних 

проток розташовані фібробласти, колагенові та еластичні волокна, поодинокі 

лімфоцити. 

 

 4.2. Результати електронної мікроскопії структури печінки при 

експериментальній опіоїдній інтоксикації 

При ультраструктурному дослідженні печінки щурів через 7 днів 

введення налбуфіну, структура гепатоцитів була подібною до такої ж у 

інтактних щурів. У цитоплазмі гепатоцитів виявляли добре виражені канальці 

гранулярної та гладкої ендоплазматичної сітки (рис. 4.3), із переважанням 

гранулярної ендоплазматичної сітки, чисельні лізосоми і пероксисоми. 

Цистерни комплексу Гольджі також були подібні за структурою до таких же в 

інтактних щурів. Мітохондрії, рівномірно розташовані в цитоплазмі, мали 

сферичну або овальну форму від 0,8 до 2 мкм у діаметрі, невелику 

чисельність крист та електроннощільний матрикс, в якому розташовані 

мітохондріальні гранули. Виявлено поодинокі деформовані мітохондрії. У 

цитоплазмі гепатоцитів також розташовані включення глікогену, хоча їхня  

щільність  значно менша (рис. 4.4). Як і в інтактних щурів, гранули глікогену 

утворювали агрегати у вигляді розеток, тоді як чисельність жирових 

включень у цитоплазмі гепатоцитів була дещо збільшена. Ядра, розташовані в 
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центрі гепатоцитів, мали овальну або сферичну форму, хроматин у них 

просвітлений. В ядрах виявляли 1-2 ядерця, які мали сітчасту структуру у 

вигляді великих петель. Виявлено поодинокі гепатоцити зі зміненою формою 

ядра та набряком ядерець. 

 

 

Рис. 4.3. Фрагмент гепатоцита щура через 7 днів введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. Позначення:  

1 - ядро, 

2 - мітохондрія, 

3 - цитоплазма гепатоцита, 

4 - гранулярна ендоплазматична сітка. 

 

У печінкових трабекулах гепатоцити були об'єднані за допомогою 

щільних контактів і утворювали стінку жовчних канальців. Між окремими 

гепатоцитами спостерігали розширення біліарного проміжку та зменшення 

кількості цитоплазматичних відростків у просвіті жовчних канальців. 

Ендотеліоцити в стінці синусоідних капілярів були не однорідні за 

структурою. Більша частина ендотеліоцитів була подібна за структурою до 

таких у інтактних клітин.  
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Рис. 4.4. Ультраструктура гепатоцита з ядерцем (1) та конденсацією 

хроматину (2) печінки щура через 7 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 

3 - гранули глікогену, 

4 - мітохондрія, 

5 - цитоплазма. 

 

Однак у стінках синусоїдних капілярів виявлено поодинокі 

ендотеліоцити з ознаками набряку та вакуолізацією цитоплазми, переважно 

периферійних відростків (рис. 4.5). Виявлено розширення канальців 

гранулярної ендоплазматичної сітки в таких ендотеліоцитах, просвітлення 

мітохондрій, із ознаками набряку, та фестончасту форму ядер. Хроматин в 

ядрах ендотеліоцитів був конденсований по краях, ядерця не виявлялися. 

Люменальна поверхня плазмолеми ендотеліоцитів утворювала відростки у 

просвіт синусоїдних капілярів. У просвітах синусоїдних капілярів були 

розташовані зірчасті макрофагоцити, лейкоцити, сладжі еритроцитів і 

тромбоцитів, які контактували з ендотеліоцитами. Перисинусоїдні простори 

також розширені в окремих ділянках. У них виявлено зірчасті 

макрофагоцити, перисинусоїдні жиронакопичувальні клітини (клітини Іто), 

фібробласти та чисельні відростки цитоплазми гепатоцитів.  
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Рис. 4.5. Синусоїдний капіляр печінки щура через 7 днів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. Позначення:  

1 - фрагмент центральної частини ендотеліоцита, 

2 - фрагмент люменальної частини гепатоцитів, 

3 - перисинусоїдний простір (Діссе), 

4 - еритроцит. 

 

У зірчастих макрофагоцитах спостерігали ядра видовженої, бобовидної 

форми, ущільнені. Ядерний хроматин у ядрах зірчастих макрофагоцитів був 

фрагментований, у їхній цитоплазмі виявлено добре розвинений комплекс 

Гольджі та поліморфні лізосоми, що були різні за розмірами, вмістом та 

електронною щільністю (рис. 4.6). Часто цитоплазма макрофагоцитів містила 

фагосоми з фрагментами органел. 
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Рис. 4.6. Ядро макрофага (1) у перисинусоїдному просторі печінки 

щура через 7 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 

10000. Позначення: 

2 - фрагмент гепатоцита. 

 

При ультраструктурному дослідженні печінки щурів, яким упродовж 14 

днів вводили налбуфін, виявлено зміни на ультраструктурному рівні в усіх 

структурних компонентах печінки. Цитоплазма гепатоцитів була 

фрагментарно просвітлена, порівняно зі зразками контрольної групи, 

набрякла, містила велику кількість дрібних, світлих вакуолей та дрібних і 

середніх за розміром пероксисом. У цитоплазмі гепатоцитів ми спостерігали 

розширення канальців гладкої та гранулярної ендоплазматичної сітки та 

цистерн комплексу Гольджі. Мітохондрії були сферичної або овальної форми, 

розташовані в цитоплазмі рівномірно (рис. 4.7). Однак частіше зустрічались і 

мітохондрії неправильної форми (видовженої або гачкоподібної). Як правило, 

більша частина мітохондрій була набрякла, їх матрикс просвітлений. У 

деяких мітохондріях зменшена чисельність крист, їхнє розташування було 

переважно хаотичним. 
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Рис. 4.7. Фрагмент гепатоцита щура в ділянці біліарного полюса через 

14 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

Позначення: 

1 - мітохондрія, 

2 - набряк цитоплазми гепатоцита, 

3 - гладка ендоплазматична сітка, 

4 - гранулярна ендоплазматична сітка, 

5 - вакуоль із електроннощільним вмістом, 

6 - ядро гепатоцита, 

7 - набряк ядерця, 

8 - біліарне з’єднання гепатоцитів. 

 

На відміну від попереднього терміну спостереження, включення 

глікогену в цитоплазмі гепатоцитів були не чисельними та не утворювали 

скупчень у вигляді розеток. Однак чисельність та розміри жирових включень 

у цитоплазмі гепатоцитів залишались незмінними - це були переважно 

поодинокі дрібні та середні за розміром вакуолі. Ядра були розташовані в 

центрі гепатоцитів. Однак форма ядер була більш варіабельною, на відміну 

від інтактної групи щурів. Поряд із гепатоцитами, які мали ядра сферичної 

форми, виявляли гепатоцити з фестончастими ядрами. У більшості з них 
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виявлено зміни хроматину. Траплялись ядра як з маргінізованим, ущільненим 

хроматином, так із просвітленим та фрагментованим. Спостерігався набряк 

ядерець, проте, деякі ядерця, навпаки, значно зменшені, ледь помітні. У 

поодиноких ядрах ядерець не виявлено. Також спостерігались пікнотичні 

ядра (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Пікноз ядра гепатоцита (1) щура через 14 днів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

2 – цитоплазма, 

3 — мітохондрія. 

 

Просвіти жовчних канальців часто були розширені (рис. 4.9). Відростки 

цитоплазми гепатоцитів у просвітах жовчних канальців були набряклі та 

фрагментовані, часто спостерігали зменшення кількості цих відростків. У той 

же час виявлено звуження просвіту з’єднання між біліарними полюсами 

гепатоцитів. Часто виявляли накопичення електроннощільного вмісту між 

біліарними контактами гепатоцитів. 
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Рис. 4.9. Розширення жовчного канальця (1) та електроннощільний 

вміст (2) між біліарними мембранами гепатоцитів щура через 14 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

3 – мітохондрія, 

4 — ядро гепатоцита, 

5 – гранулярна ендоплазматична сітка. 

 

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 з ендотеліоцитами. Зустрічались 

поодинокі піт-клітини - специфічні печінкові природні клітини-кілери (рис. 

4.10). У той же час в окремих ділянках спостерігали фрагментацію 

периферійних відростків ендотеліоцитів, що призводило до утворення 

ділянок прямого контакту люменальної поверхні гепатоцита з просвітом 
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синусоїдного капіляру, за розмірами більшого, ніж розмір класичної фенестри 

ендотеліальної вистилки. 

 

 

Рис. 4.10. Фрагмент синусоїдного капіляра печінки щура через 14 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 80000. Позначення: 

1 - ядро лімфоцита (піт-клітини) в просвіті синусоїдного капіляру, 

2 - набряк периферійного відростку ендотеліоцита з його 

фрагментацією, 

3 - просвіт синусоїдного капіляра, 

4 - перисинусоїдний простір (Діссе), 

5 - цитоплазма гепатоцита. 

 

Хроматин у більшості ядер ендотеліоцитів був маргінізованим, 

ущільненим, каріолема потовщена (рис. 4.11). Виявлено набряк мітохондрій 

ендотеліоцитів. У перисинусоїдному просторі спостерігали зірчасті 

макрофагоцити та поодинокі фібробласти, а також поодинокі колагенові та 

еластичні волокна. У зірчастих макрофагоцитах ядра були електронносвітлі,  

фестончасті, містили добре структуровані ядерця, в цитоплазмі - добре 

розвинений комплекс Гольджі та лізосоми.  
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Рис. 4.11. Синусоїдний капіляр печінки щура через 14 днів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення:  

1 - просвіт синусоїдного капіляра, 

2 - ядро ендотеліоцита, 

3 - перисинусоїдний простір (Діссе), 

4 - набряк та просвітлення периферійного відростка ендотеліоцита, 

5 - цитоплазма гепатоцита. 

 

Спостерігали проліферацію жиронакопичувальних клітин. Однак 

відзначено зменшення кількості ліпідних включень у їхній цитоплазмі (рис. 

4.12). Ядра жиронакопичувальних клітин мали, як правило, гачкоподібну 

форму, хроматин був маргінізованим, ядерця не виявляли. В їхній цитоплазмі 

спостерігали поодинокі мітохондрії, подекуди набряклі, розширені та 

набряклі канальці гранулярної ендоплазматичної сітки і поодинокі дрібні 

вакуолі. В окремих жиронакопичувальних клітинах у цитоплазмі виявляли 

поодинокі колагенові волокна. 
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Рис. 4.12. Жиронакопичувальна клітина в перисинусоїдному просторі 

печінки щура через 14 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

1 - ядро жиронакопичувальної клітини, 

2 - відростки цитоплазми гепатоцитів у перисинусоїдному просторі, 

3 - гепатоцит, 

4 - фрагмент ендотеліоцита. 

 

При ультраструктурному дослідженні печінки щурів, яким упродовж 

трьох тижнів вводили налбуфін, нами були виявлені значні зміни. 

Спостерігали багато гепатоцитів, не однорідними за структурою ядер та 

цитоплазми (рис. 4.13). У цитоплазмі більшості гепатоцитів спостерігали 

розширення канальців гранулярної ендоплазматичної сітки та цистерни 

комплексів Гольджі, в окремих ділянках - дегрануляцію гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Зустрічали багато клітин із набряком цитоплазми. 
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Рис. 4.13. Фрагмент гепатоцита щура через 21 день введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 

1 - ядро гепатоцита, 

2 - каріолема, 

3 - ядерце, 

4 - фрагменти гранулярної ендоплазматичної сітки, 

5 - ділянка цитоплазми гепатоцита з набряком, 

6 - просвіт жовчного капіляра. 

 

Глікоген спостерігався лише у вигляді поодиноких гранул, класичні 

розетки відсутні. Зустрічалися чисельні ліпідні включення у вигляді дрібних 

та середніх вакуолей, крім того, ми спостерігали багато неліпідних вакуолей, 

аутофагосом та лізосом різних за розміром та вмістом. Мітохондрії  не 

однородні за формою та ультраструктурою. Одночасно зі збільшеними в 

розмірах та деформованими мітохондріями, які містили електронно-прозорий 

матрикс та деструкторизовані кристи, або зруйнованими мітохондріями, 

виявлено і мітохондрії, в яких збільшена кількість та щільність пакування 

крист (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Набряк цитоплазми гепатоцитів (1) в ділянці біліарних 

контактів (2) печінки щура через 21 день введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 

3 - мітохондрія, 

4 - набряк комплексу Гольджі. 

 

Хоча переважна кількість мітохондрій залишалися круглими або 

овальними за формою перерізу, з’являлись і брунькуваті мітохондрії 

видовженої форми. Виявлено також мітохондрії, які за структурою були 

подібні до таких в інтактних щурів. Ядра більшої частини гепатоцитів мали 

фестончасту форму. Хроматин у них конденсований. Нуклеоплазма була 

просвітлена, ядерця не виявлялись або були зменшеними за розмірами. Однак 

виявляли і гепатоцити, ядра в яких за будовою мало відрізнялися від таких у 

тварин контрольної групи, містили добре структурований еухроматин і 

збільшені в розмірах ядерця. Останні мали добре виражену структуру у 

вигляді великих петель, у той же час спостерігалося більше гепатоцитів із 

пікнозом ядра у порівнянні з попереднім терміном (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Пікноз ядра гепатоцита (1) печінки щура через 21 день 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. Позначення:  

2 - жирове включення, 

3 - мітохондрія гепатоцита, 

4 - фрагмент частково дегранульованої гранулярної ендоплазматичної 

сітки. 

 

Міжклітинні простори гепатоцитів були переважно звуженими. 

Просвіти жовчних канальців розширені, часто в них відзначали відсутність 

відростків цитоплазми гепатоцитів. Біліарні контакти гепатоцитів містили 

електроннощільні включення. Пересинусоїдні простори були розширеними, в 

них спостерігали відростки гепатоцитів, жиронакопичувальні клітини 

(клітини Іто), зірчасті макрофагоцити, а також поодинокі фібробласти, 

колагенові та еластичні волокна. Цитоплазма жиронакопичувальних клітин 

була просвітлена, в ній розташовані чисельні вакуолі, залишкові тільця, 

мітохондрії в них набряклі, поодинокі жирові включення. Зустрічались 

жиронакопичувальні клітини, в яких жирові включення зовсім відсутні та 

добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Фрагмент синусоїдного капіляру та клітина Іто (1) в 

перисинусоїдному просторі (2) печінки щура через 21 день введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. Позначення: 

3 - периферійний відросток ендотеліоцита, 

4 - гепатоцит, 

5 - просвіт синусоїдного капіляра, 

6 - адгезія еритроцита до центральної частини ендотеліоцита, 

7 - фрагмент центральної частини ендотеліоцита. 

 

У зірчастих макрофагоцитах спостерігали електронно-світлі ядра, 

фестончастої форми, що містили добре структуровані ядерця, а в цитоплазмі 

- добре розвинений комплекс Гольджі та лізосоми. Ендотеліоцити в стінці 

синусоїдних капілярів були набряклі. Чисельність відростків на люменальній 

поверхні ендотеліоцитів - значно менша, порівняно з такими у щурів 

контрольної групи. У цитоплазмі периферійної частини ендотеліоцитів 

виявляли мало органел, зустрічалися чисельні світлі вакуолі, мітохондрії були 

розташовані переважно в навколоядерній ділянці. Ядра ендотеліоцитів - 

осміофільні, темні. Хроматин у них був конденсований та розташований на 

периферії ядер. У просвітах синусоїдних капілярів виявлено сладжі 

еритроцитів, зірчасті макрофагоцити та лейкоцити, крім того, спостерігали 
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адгезію еритроцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів та пристінкові 

тромби (рис. 4.17).  

 

 

Рис. 4.17. Синусоїдний капіляр печінки щура через 21 день введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 1 - 

тромбоцит, 2 - периферійний відрізок ендотеліоцита, 3 - перисинусоїдний 

простір, 4 - люменальна ділянка гепатоциту, 5 - еритроцит, 6 - просвіт 

синусоїдного капіляра. 

 

Отже на ультраструктурному рівні на 21 день експерименту виявлено 

зміни цитоплазми гепатоцитів у вигляді набряку, деструкції та зміни органел, 

збільшення ліпідних та вакуольних включень, зменшення вмісту глікогену, 

зміни ядер гепатоцитів, наявність пікнотичних ядер, різноманітні зміни 

мітохондрій. Спостерігали набряк цитоплазми та зміни морфології ядер 

ендотеліоцитів. Виявлено активізацію та міграцію макрофагів у 

перисинусоїдний простір та зміни клітин Іто, які свідчать про їхню готовність 

до синтезу колагенових волокон у простір Діссе. 

При ультраструктурному дослідженні печінки щурів, яким упродовж 28 

днів вводили налбуфін, зміни на ультраструктурному рівні в усіх структурних 

компонентах печінки були більше маніфестовані, ніж у попередніх термінах 
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дослідження. Електронна щільність цитоплазми гепатоцитів була 

неоднорідною – виявляли темні і світлі клітини, однак переважали 

гепатоцити із просвітленою цитоплазмою. У  таких гепатоцитів спостерігався 

набряк цитоплазми та великий вміст аутофагозом, лізосом та фрагментів 

зруйнованих мітохондрій та інших органел (рис. 4.18.) 

 

 

Рис. 4.18. Цитоплазма гепатоциту (1) в ділянці біліарних з’єднань (2) 

печінки щура через 28 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000. Позначення: 

3 – звуження жовчного канальця, 

4 - мітохондрія, 

5 — пероксисома, 

6 — фрагмент гранулярної ендоплазматичної сітки.  

 

Включення глікогену в цитоплазмі гепатоцитів не виявлено. Ліпідні 

включення за розмірами та чисельністю не відрізнялися від попередніх 

термінів дослідження. У гепатоцитах канальці гранулярної та гладкої 

ендоплазматичної сітки були розширені, фрагментовані, при чому кількість 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки зменшилась, у порівнянні з 

попередніми термінами дослідження. Цистерни комплексу Гольджі були 
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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, в той же час виявляються поодинокі 

мітохондрії з включеннями кристалів кальцію та жирові вакуолі (рис. 4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Жирові вакуолі (1) гепатоциту печінки щура через 28 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000 Позначення: 

2 - ядро гепатоциту, 

3 - каріолєма, 

4 - мітохондрія із електроннощільними гранулами, 

5 - деформація та набряк мітохондрії, 

6 - фрагментована та частково дегранульована гранулярна 

ендоплазматична сітка. 

 

Просвіти жовчних канальців були неоднорідними - зустрічалися як 

розширені, так і звужені - останні виявляли частіше. Чисельність 

мікроворсинок гепатоцитів у них була значно зменшена. У той же час між 

з’єднаннями біліарних поверхонь спостерігали накопичення електронно-

щільного вмісту (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Електроннощільний вміст (1) між мембранами гепатоцитів та 

обструкція жовчного канальця (2) печінки щура через 28 днів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 5000. Позначення: 

3 - ядро гепатоцита, 

4 - мітохондрія, 

5 - цитоплазма гепатоцита, 

6 - жирова вакуоль. 

 

Ядра гепатоцитів були не однорідні за формою та електронною 

щільностю. В окремих клітинах виявлено сферичні ядра нормальної 

електронної щільності, однак частіше  спостерігались ядра фестончастої 

форми з конденсованим по краях хроматином. Ядерця в таких ядрах 

виявлялись значно рідше або спостерігався набряк ядерець. Часто виявляли 

гепатоцити з пікнотичними ядрами (рис. 4.21).  
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Рис. 4.21. Пікноз ядра гепатоцита (1) печінки щура через 28 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000.  

Позначення: 

2 - жирова вакуоль, 

3 - мітохондрія, 

4 - гранулярна ендоплазматична сітка. 

 

Плазмолема в деяких гепатоцитах була не суцільна. У навколоядерних 

ділянках зустрічаються скупчення дрібних мітохондрій та фрагментів 

гранулярної ендоплазматичної сітки (рис. 4.22). Перисинусоїдні простори 

розширені, в окремих ділянках заповнені колагеновими волокнами, серед 

яких розташовані фібробласти. У цитоплазмі фібробластів добре розвинута 

гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі і чисельні мітохондрії зі 

щільно розташованими кристами. Зірчасті макрофагоцити, як і в 

попередньому терміні спостереження, мали сферичну форму. Часто в 

цитоплазмі зірчастих макрофагоцитів виявляли деструкцію органел, чисельні 

вакуолі і залишкові «осміофільні» тільця.  
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Рис. 4.22. Навколоядерна ділянка печінки щура через 28 днів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія . Зб. 6000. 

Позначення: 

1 - ядро гепатоцита, 

2 - каріолема, 

3 - гранулярна ендоплазматична сітка, 

4 - мітохондрія, 

5 - зруйнована мітохондрія з електронно-щільним вмістом та 

відсутніми кристами. 

 

Зірчасті макромагоцити розташовувались як в стінках синусоїдних 

капілярів, так і мігрували в перисинусоїдний простір. Їхні ядра мали 

класичну бобоподібну форму, хроматин був фрагментованим та 

концентрувався перевжно на периферії ядра. Цитоплазма містила органели та 

дрібні вакуолі, різні за щільністю. Активовані зірчасті макрофагоцити, що 

були розташовані поблизу деструктурованих гепатоцитів, містили в 

цитоплазмі фагосоми (рис. 4.23) із залишками органел.  
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Рис. 4.23. Макрофаг у перисинусоїдному просторі печінки щура через 

28 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

Позначення: 

1 - ядро макрофага, 

2 - цитоплазма, 

3 - фагосома. 

 

Ендотеліоцити в стінці синусоїдих капілярів були не однорідними за 

будовою. Поряд із ендотеліоцитами, ультраструктура яких була подібна до 

таких у інтактних щурів, виявляли ендотеліоцити, цитоплазма яких була 

набрякла та просвітлена, мітохондрії набряклі, піноцитозних везикул у ній 

було більше, ніж у інтактних щурів. Ядра в таких ендотеліоцитах 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 за рахунок набряку цитоплазми ендотеліоцитів 

(рис. 4.24). 
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Рис. 4.24. Фрагмент синусоїдого капіляра печінки щура через 28 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

1 - набряк частини ендотеліоцита, 

2 - фрагмент макрофага, 

3 - фрагмент гепатоцита, 

4 - перисинусоїдний простір, 

5 - тромбоцит, 

6 - еритроцит. 

 

 Через 35 днів у зразках печінки щурів, яким вводили налбуфіну 

гідрохлорид, спостерігалось наростання змін в ультраструктурній будові 

гепатоцитів, подібне до таких же на попередніх термінах спостереження. 

Також було відзначено незначне збільшення чисельності і розмірів жирових 

включень у цитоплазмі гепатоцитів, відсутність включень глікогену, 

збільшення числа деструктурованих мітохондрій, гетерогенність у структурі 

ядер. Як і в попередньому терміні дослідження, в гепатоцитах виявляли 

сферичні ядра з структурою хроматина і ядерець, подібною до інтактних. Але 

переважали гепатоцити, ядра в яких були гіпертрофовані та містили добре 

структурований просвітлений еухроматин та два ядерця (рис. 4.25).  
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Рис. 4.25. Фрагмент ядра гепатоцита печінки щура через 35 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 

1 - ядерце, 

2 - каріолема, 

3 - пероксисома, 

4 - цитоплазма, 

5 - мітохондрія. 

 

 Перинуклеарні простори навколо таких ядер були значно розширені. 

Гепатоцити з пікнотичними ядрами, які мали химерну форму, виявляли 

частіше, ніж у попередньому терміні дослідження (рис. 4.26). У цитоплазмі 

таких гепатоцитів спостерігали чисельні пероксисоми, лізосоми та фрагменти 

зруйнованих органел. Крім того, була збільшена чисельність гіперхромних 

ядер із конденсованим по краях хроматином, порівняно з попереднім 

терміном дослідження.  
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Рис. 4.26. Пікноз ядра гепатоцита (1) печінки щура через 35 днів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

Позначення: 

2 - мітохондрія, 

3 - гранулярна ендоплазматична сітка, 

4 - навколоядерна ділянка гепатоцита. 

 

 Мітохондрії і надалі характеризувались поліморфізмом розмірів та 

форм (наявні овальні, видовжені, хробакоподібні та гачкоподібні форми) (рис. 

4.27). Чисельність крист переважної кількості мітохондрій була зменшена, 

їхня орієнтація - найчастіше хаотична. Часто зустрічались дрібні, зруйновані 

мітохондрії з електроннощільним вмістом у матриксі. Міжклітинні простори 

між біліарними частинами гепатоцитів видозмінені і розширені, в окремих 

випадках у них виявляли колагенові волокна і фібробласти. Однак 

зустрічались і щільні біліарні з’єднання з наявним між мембранами 

гепатоцитів електроннощільним вмістом. Одночасно, біліарні канальці були 

звужені, кількість ворсинок у них - зменшена, ворсинки набряклі. В окремих 

біліарних канальцях ворсинки були зовсім відсутні. 
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Рис. 4.27. Дрібні мітохондрії із електроннощільним вмістом (1) та 

поліморфізм мітохондрій (2) гепатоцита в ділянці біля жовчного канальця 

печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 6000. Позначення: 

3 - розширення міжмембранних з’єднань біліарних полюсів 

гепатоцитів, 

4 - звуження жовчного канальця, 

5 - цитоплазма гепатоцита, 

6 - фрагмент ендотеліоцита, 

7 - перисинусоїдний простір (простір Діссе).  

 

 Перисинусоїдні простори були як розширені, так і звужені, 

фрагментарно заповнені великими скупченнями колагенових волокон (рис. 

4.28), серед яких виявляли фібробласти, лімфоцити, чисельні зірчасті 

макрофагоцити і рідко - жиронакопичувальні клітини з відсутніми жировими 

включеннями (рис. 4.29, рис. 4.30), в цитоплазмі яких були розташовані 

деформовані мітохондрії видовженої хробакоподібної форми з чисельними 

щільно упакованими кристами. 

 



140 

 

Рис. 4.28. Колаген у перисинусоїдному просторі (1) печінки щура через 

35 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

Позначення: 2 - гепатоцит, 3 - ендотеліоцит, 4 - синусоїдний капіляр. 

 

  

 Рис. 4.29. Жиронакопичувальна клітина (1) в перисинусоїдному 

просторі (2) печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 6000. Позначення: 3 - цитоплазма гепатоцита, 4 - 

фрагмент ендотеліоцита. 
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Рис. 4.30. Лімфоцит у перисинусоїдному просторі (1) печінки щура 

через 35 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 

Позначення: 2 - просвіт синусоїдного капіляра, 3 - набряк цитоплазми 

ендотеліоцита, 4 - пікноз ядра ендотеліоцита, 5 - пероксисома в цитоплазмі 

ендотеліоцита, 6 - фрагментація ендотеліоцита. 

 

 Цитоплазматичні відростки везикулярної поверхні гепатоцитів були 

зменшені, фрагментовані або взагалі відсутні, рідше спостерігався набряк 

відростків. Спостерігалось звуження просвітів синусоїдних капілярів, у них 

часто виявляли тромби, сладжі еритроцитів та адгезію еритроцитів до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів, а також чисельні зірчасті 

макрофагоцити і тромбоцити, які контактували з плазмолемою 

ендотеліоцитів (рис. 4.31). Ендотеліоцити в центральній та периферійній зоні 

були потовщені. Іноді набряк центральної частини ендотеліоцита призводив 

до субтотальної оклюзії синусоїдного капіляра. Цитоплазма ендотеліоцитів 

мала не однакову електронну щільність, виявлялись темні та світлі клітини.  
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 Рис. 4.31. Тромбоцит (1) та еритроцит (2) у просвіті синусоїдного 

капіляра (3) печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 5000. Позначення: 4 – периферійний відросток 

ендотеліоцита, 5 – гепатоцит, 6 – прямий контакт люменальної поверхні 

гепатоцита. 

 

 У цитоплазмі часто виявляли набряк, чисельні лізосоми та вакуолі, 

фрагментовані канальці гладкої ендоплазматичної сітки і комплекси Гольджі 

були розширеними. Везикул у периферійних відділах ендотеліальних клітин 

синусоїдних капілярів було більше, порівняно з такими в інтактних тварин, 

(рис. 4.32). На люменальній поверхні в таких ділянках спостерігалась велика 

кількість відростків мембрани в просвіт синусоїдного капіляру, частина з них 

втрачала контакт із ендотеліоцитом. Базальна мембрана навколо 

ендотеліоцитів спостерігалась частіше та була потовщеною, а місцями 

ендотеліальна вистилка відсутня і гепатоцити напряму контактували з 

простором синусоїдних капілярів. Ядра в ендотеліоцитах переважно  

набряклі, осміофільні, без ядерець (рис. 4.33). Виявляли поліморфні та дрібні 

мітохондрії, часто з деструктурованими кристами. 
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Рис. 4.32. Набряк периферійного відростка ендотеліоцита (1) печінки 

щура через 35 днів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 

8000. Позначення: 2 – гепатоцит, 3 – базальна мембрана, 4 — просвіт 

синусоїдного капіляра, 5 — відростки ендотеліоцита. 

 

  

 Рис. 4.33. Ядро (1) та мітохондрії (2) ендотеліоцита синусоїдного 

капіляра печінки щура через 35 днів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 3 - пероксисома. 
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На 42 день на ультраструктурному рівні у зразках печінки щурів, яким 

вводили налбуфіну гідрохлорид, поряд із наростанням змін, що були описані 

в попередніх термінах спостереження, ми відзначили збільшення числа 

деструктованих 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 (рис. 4.34, 4.35). 

 

 

Рис. 4.34. Гігантські деформовані мітохондрії (1) та дрібні мітохондрії з 

електроннощільним вмістом (2) гепатоцита печінки щура через 42 дні 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. 

 

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.  
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Рис. 4.35. Фрагмент навколоядерної ділянки гепатоцита печінки щура 

через 42 дні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

Позначення: 1 – хробакоподібна мітохондрія, 2 – дрібна зруйнована 

мітохондря із електроннощільним вмістом, 3 – ядро гепатоцита, 4 – набряк 

каріолеми. 

 

Глікоген у цитоплазмі гепатоцитів зустрічався у вигляді поодиноких 

гранул. Жирові включення у гепатоцитах виявляли частіше, порівняно з 

контрольною групою, однак у порівнянні з попередніми термінами, 

збільшення кількості жирових включень не зафіксовано. Як і у попередні 

терміни, переважали дрібно та середньо вакуольні жирові включення (рис. 

4.36). 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 (рис. 4.37). 
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Рис. 4.36. Жирові включення (1) в цитоплазмі гепатоцита щура через 42 

дні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

2 - колаген у перисинусоїдному просторі, 3 - фрагмент ендотеліоцита. 

 

 

Рис. 4.37. Ядро гепатоцита (1) щура через 42 дні введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 10000. Позначення: 2 - ядерце, 3 - набряк 

каріолеми. 
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Виявлено як звуження, так і розширення міжклітинних просторів 

гепатоцитів. У міжклітинних просторах між біліарними поверхнями 

гепатоцитів спостерігалось накопичення електроннощільних включень. 

Просвіти жовчних канальців були переважно розширені, відростки 

цитоплазми гепатоцитів у просвітах - відсутні (рис. 4.38). 

 

 

Рис. 4.38. Пікноз ядра (1) та ділянка біліарного з’єднання гепатоцитів 

щура через 42 дні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 

8000. Позначення: 

2 - мітохондрія, 

3 - цитоплазма, 

4 - фрагменти гранулярної ендоплазматичної сітки, 

5 - жовчний каналець. 

 

Перисинусоїдні простори були як розширені (в них спостерігалось 

розростання колагенових волокон і гіпертрофія та гіперплазія фібробластів), 

так і звужені, для яких було характерно відсутність цитоплазматичних 

відростків везикулярної поверхні гепатоцитів та формування базальної 

мембрани. У перисинусоїдних просторах ми спостерігали збільшення 

чисельності зірчастих макрофагоцитів та зменшення чисельності 
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перисинусоїдних жиронакопичувальних клітин, у яких не виявляли жирових 

гранул. 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 (рис. 4.39). 

 

 

Рис. 4.39. Лімфоцит (1) у просвіті синусоїдного капіляра печінки щура 

через 42 дні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. 

Позначення: 

2 - периферійний відросток ендотеліоцита, 

3 - люменальний відросток ендотеліоцита, 

4 - еритроцит, 

5 - перисинусоїдний простір із базальною мембраною, 

6 - прямий контакт гепатоцита з просвітом синусоїдного капіляра. 

 

Ендотеліальні клітини в стінці синусоїдних капілярів були 

поліморфними. Їхня цитоплазма мала не однорідну електронну щільність, 

часто спостерігався набряк та вакуолізація цитоплазми, велика кількість 

лізосом різної форми та оптичної щільності. Органел у ній було мало, 

мітохондрії переважно деструктуровані або набряклі, частково зберіглися 
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незмінними в навколоядерних ділянках. У ядрах спостерігалась маргінальна 

агрегація хроматина, ядерця не виявляли. Ядерна зона цитоплазми 

ендотеліоцитів часто виступала у просвіт синусоїдних капілярів, призводячи 

до ще більшого їхнього звуження в цих ділянках (рис. 4.40).  

 

 

Рис. 4.40. Набряк ендотеліоцита (1), що призвів до звуження просвіту 

синусоїдного капіляра (2) печінки щура через 42 дні введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб. 4000. Позначення: 

2 - просвіт синусоїдного капіляра, 

3 - тромбоцит, 

4 - периферійний відросток ендотеліоцита, 

5 - гепатоцит, 

6 - колагенові волокна в перисинусоїдному просторі. 

 

Навколо зони органел, як правило, виявляли звуження 

перисинусоїдного простору Діссе та наявність базальної мембрани, на 

відміну від інтактних щурів (рис. 4.41). 
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Рис. 4.41. Звуження перисинусоїдного простору (1) печінки щура через 

42 дні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. 8000. 

Позначення: 2 - цитоплазма ендотеліоцита, 3 - жирові вакуолі в цитоплазмі 

гепатицита. 

 

Висновки 

Введення налбуфіну експериментальним тваринам призводить до 

виражених змін на ультраструктурному рівні. У першу чергу, це проявляється 

змінами в морфології мітохондрій у вигляді наростання поліморфізму, 

деструкції крист, появі електроннощільного вмісту. Наступна ознака - набряк 

цитоплазми з появою великої кількості вакуолей та лізосом різних за 

розмірами та вмістом. Крім того, ми спостерігали апоптичні зміни ядер 

гепатоцитів у вигляді набряку ядерець, конденсації хроматину та подальшого 

каріопікнозу. Уже на ранніх термінах спостерігалось різке зменшення 

кількості гранул глікогену. 

Для ендотеліальної вистилки синусоїдних капілярів характерним був 

набряк периферійної частини ендотеліоцитів після 1-3 тижнів із подальшим 

набряком центральної частини після 4-6 тижнів експерименту, вакуолізація 

цитоплазми, деформація та набряк мітохондрій, зміни ядер. Проходила 

фрагментація периферійних відростків ендотеліоцитів, що призводило до 
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появи великих ділянок прямого контакту гепатоцитів із просвітом 

синусоїдного капіляра. 

Зміни спостерігались і в перисинусоїдному просторі. Після 1-2 тижнів 

відзначалось його розширення з набряком люменальних відростків 

гепатоцитів. Пізніше - звуження простору, зменшення кількості люменальних 

відростків, формування суцільної базальної мембрани та появою ділянок із 

накопиченням колагенових волокон у перисинусоїдному просторі та 

міграцією макрофагоцитів (клітин Купфера). Крім того, спостерігалось 

зменшення кількості ліпідних гранул у жиронакопичувальних клітинах 

перисинусоїдного простору та поява в їхній цитоплазмі колагенових волокон. 

У просвіті синусоїдних капілярів спостерігали адгезію еритроцитів та 

тромбоцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів, появу тромбів у пізні 

терміни експериментального впливу опіоїду. Це призводило до подальшого 

звуження просвіту синусоїдного капіляра за рахунок вищезазначених змін та 

за рахунок набряку ендотеліоцитів. 

 

Результати дослідження, викладені в розділі 4, опубліковані: 

1. Logash M. The effect of nalbuphine administration on the rat liver 

ultrastructure. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research. 2017 Sep 

1;6(4):305–312.  
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ БІОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВАТКИ 

КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ НОРМИ ТА ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІОЇДНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ 

 

У результаті проведених досліджень при введені піддослідним 

тваринам налбуфіну у дозі 8 мг/кг ваги протягом 1 тижня у крові 

спостерігались такі зміни: достовірне зростання активності АЛТ в 1,75 раза у 

порівнянні з контролем - до 1,40±0,08 ммоль/год. л, при показнику 

контрольної групи (0,80±0,13) ммоль/год л (р<0,001, t=8,94). Аналогічні зміни 

активності спостерігались і АСТ, зокрема її активність зростала у 2 рази - до 

2,20±0,37 ммоль/год. л, при показнику контрольної групи (1,10±0,16) 

ммоль/год. л (р<0,001, t = 6,17). Активність амілази зростала не суттєво 

(130,80±3,44) г/год. л, а у контролі вона відповідно становила (128,00±3,94) 

г/год. л (р = 0,26, t = 1,19). Концентарція глюкози становила (6,20±0,72) 

ммоль/л у контролі, а в піддослідних тварин відповідно дещо зменшувалась 

до (5,70±0,75) ммоль/л , однак різниця не була достовірною (р = 0,31, t = -

1,07). Зростав і коефіцієнт де Рітіса у контролі 1,38, а в піддослідних тварин 

1,57. Приведені результати свідчать про токсичну дію на клітини печінки 

даної сполуки, та, імовірно, спостерігалась несуттєва дія на функцію 

підшлункової залози, про що свідчили результати активності амілази та 

вмісту глюкози в крові. Спостерігалось також зниження показника білірубіну 

до (3,46±0,46) мкмоль/л (у групи контролю (4,56±0,38) мкмоль/л, р < 0,05, t = 

-4,13), і хоча абсолютна різниця не є великою, однак такі дані можуть 

свідчити про ймовірне зниження утилізуючої функції печінки. Інші 

показники (сечовина, креатинін, загальний білок, лужна фосфатаза) не мали 

статистично достовірної різниці в порівнянні з показниками контрольної 

групи. Узагальнені дані статистичних показників та перевірки t-критерію 

вказані в таблицях 5.1-5.6. 
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При введені цієї сполуки протягом 2-ох тижнів цим же піддослідним 

тваринам у дозі 15 мг/кг спостерігалось суттєве зменшення активності АЛТ у 

сироватці крові до (0,65±0,12) ммоль/год. л, у порівнянні з попереднім 

терміном, наблизившись до показника групи контролю (показник контрольної 

групи 0,80±0,13, р = 0,088, t = -1,93), що, імовірно, пов’язано з руйнуванням 

мембран гепатоцитів та деструкцією даного ензиму в крові. Також 

спостерігалось зменшення активності АСТ (рис. 5.1), яке становило 1,80±0,20 

ммоль/год. л, однак значення залишалось достовірно більшим за показник 

контрольної групи (показник контрольної групи 1,10±0,16, р<0,001, t = 6,13). 

 

 

Рис. 5.1. Зміни показника середнього значення рівня АЛС та АСТ у 

сироватці крові в динаміці експерименту. 

 

Імовірно, що такі зміни викликані токсичною дією на гепатоцити, яка 

включала не тільки вплив на мембрани цих клітин, але й на цитозольну 

фракцію та мітохондрії. Зниження отриманих показників спостерігалось 

стосовно 1 тижня проведення досліджень, хоча зниження активності АЛТ 

було нижчим і щодо контрольної групи тварин. Спостерігалось суттєве 
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зростання коефіцієнта де Рітіса. Одночасно спостерігались зміни в активності 

амілази (табл. 5.1). Її активність зменшувалась у 2,69 раза щодо контрольної 

групи і становила (47,60±4,63) г/год. л (контрольна група 128,00±3,94 г/год. л, 

р<0,001, t = -29,58), хоча концентрація глюкози змінювалась не суттєво – 

(5,9±0,64) ммоль/л (контрольна група 6,20±0,72 ммоль/л, р = 0,51, t = -0,69). 

Імовірно, це пов’язано з порушенням синтезу даного ензиму при дії даної 

сполуки у цей період або з активною деструкцією у крові, однак остаточні 

висновки потребують додаткових досліджень. Показники білірубіну 

повернулись майже до значення контрольної групи і дорівнювали (4,56±0,53) 

мкмоль/л. Інші показники (сечовина, креатинін, загальний білок, лужна 

фосфатаза) не мали статистично достовірної різниці в порівнянні з 

показниками контрольної групи. 

 

Табл.5.1 

Основні статистичні показники рівня АЛТ (ммоль/год. л), АСТ 

(ммоль/год. л ) та амілази сироватки крові (г/год. л ) у динаміці 

експерименту 

M — значення середнього, SD — стандартне відхилення. 

 

При введенні даної сполуки протягом 3-ох тижнів піддослідним 

тваринам у дозі 20 мг/кг спостерігалось суттєве зростання активності АЛТ в 

3,06 раза стосовно до контролю, і становило (2,45±0,20) ммоль/год. л 

(контрольна група 0,80±0,13 ммоль/год. л, р<0,001, t = 15,38). Спостерігалось 

М SD M SD M SD

Контроль 0.80 0.13 128.00 3.94 1.10 0.16

7 день 1.40 0.08 130.80 3.44 2.20 0.37

14 день 0.65 0.12 47.60 4.63 1.80 0.20

21 день 2.45 0.20 120.80 6.38 1.60 0.28

28 день 1.90 0.25 125.00 9.41 2.00 0.22

35 день 2.20 0.22 115.00 11.34 2.50 0.36

42 день 1.80 0.13 131.50 20.77 2.00 0.27

Алт Амілаза Аст
Групи
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і зростання АСТ, при цьому активність даного ензиму не була суттєво вищою, 

ніж після 2 тижня експерименту, проте, нижчою у 1,37 раза, ніж після 

першого тижня введення даної сполуки і становила (1,60±0,28) ммоль/год. л 

(контрольна група 1,10±0,16 ммоль/год. л, р<0,05, t = 3,51). Отримані 

результати, очевидно, свідчать про дозову залежність вказаних змін 

активності даних показників, а також залежність від тривалості введення 

даної сполуки. Отримані дані вказують на те, що спостерігався розвиток 

подальшого ураження гепатоцитів у піддослідних тварин. Коефіцієнт де 

Рітіса суттєво зменшувався у 2,1 раза щодо контрольних показників і в 4,26 

раза щодо 2 тижня введення. Показник білірубіну зростає до (6,80±0,73) 

мкмоль/л, досягнувши свого максимального значення протягом експерименту 

(контрольна група 4,56±0,38 мкмоль/л, р<0,001, t=6,08), що також 

підтверджує висновки про ураження гепатоцитів (табл. 5.2). 

 

Табл.5.2 

Основні статистичні показники рівня білірубіну (мкмоль/л), 

глюкози ( ммоль/л) та загального білку сироватки крові в динаміці 

експерименту 

 

M — значення середнього, SD — стандартне відхилення. 

 

У цей період суттєво зростала активність амілази крові і становила 

120,80±6,38 г/год. л, що практично відповідало показникам норми 

М SD M SD M SD

Контроль 4.56 0.38 6.20 0.72 66.00 7.00

7 день 3.46 0.46 5.70 0.75 58.00 8.06

14 день 4.56 0.53 5.90 0.64 55.00 5.24

21 день 6.80 0.73 7.40 0.42 64.00 6.75

28 день 3.42 0.43 6.10 1.29 66.00 6.44

35 день 3.40 0.67 6.28 0.95 65.00 6.96

42 день 3.40 1.19 7.80 1.83 62.00 5.15

Групи
Білірубін Глюкоза З/Білок
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128,00±3,94 г/год. л (р=0,06, t = -2,14) та показникам після 1 тижня введення 

даної сполуки. Імовірно така залежність спостерігалась у зв’язку з 

компенсаторно - адаптаційними механізмами у підшлунковій залозі, 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.  

Введення налбуфіну на 4-ому тижні у дозі 25 мг/кг цим же 

піддослідним тваринам призводило до таких змін: суттєве зменшення 

активності АЛТ у 1,32 раза, у порівнянні з 3 тижнем експерименту, проте, у 

порівнянні з 2-им тижнем введення цей показник виявився вищим у 2,92 раза, 

а щодо контрольних величин відповідно у 2,38 раза і становив (1,90±0,25) 

ммоль/год. л (контрольна група 0,08±0,13 ммоль/год. л, р<0,001, t=8,62). 

Приведені результати свідчать про стійкий негативний вплив налбуфіну на 

гепатоцити печінки піддослідних тварин. Дещо інші зміни спостерігаються в 

динаміці активності АСТ. Зокрема спостерігалось збільшення активності у 

порівнянні з 3-им тижнем введення даної сполуки у 1,25 раза, а щодо 

контрольних величин відповідно у 1,81 раза, і становило (2,00±0,22) 

ммоль/год. л (контрольна група 1,10±0,16 ммоль/год. л, р<0,001, t=7,53). 

Отримані результати вказують на те, що спостерігалось наростання й надалі 

глибоких деструктивних змін, які торкались не лише мембран гепатоцитів, 

але й цитоплазматичних органел клітин. Активність амілази не суттєво 

зменшувалась стосовно контрольних величин, що свідчило про 

компенсаторну стійкість метаболічних процесів у клітинах підшлункової 

залози, про це ж свідчила і концентрація глюкози в крові піддослідних 

тварин. Коефіцієнт де Рітіса був дещо нижчим від контрольних величин (у 

1,31 раза), проте, у 1,62 раза вищим у порівнянні з 3-ім тижнем введення 

налбуфіну, що свідчить про часткове компенсаторне відновлення 

функціональної здатності гепатоцитів, про це може свідчити і зниження 
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показника білірубіну до (3,42±0,43) мкмоль/л, в порівнянні з попереднім 

терміном. 

Ведення опіоїду в дозі 30 мг/кг піддослідним тваринам на 5-му тижні 

призводило до зростання активності АЛТ у 2,75 раза, у порівнянні з 

інтактними тварниами - до (2,20±0,22) ммоль/год. л (контрольна група 

0,80±0,13 ммоль/год.л, р<0,001, t=12,52), активність АСТ у порівнянні з 

інтактними тваринами зростала у 2,27 раза - до (2,50±0,36) ммоль/год. л 

(контрольна група 1,10±0,16 ммоль/год. л, р<0,001, t=7,98). Коефіцієнт де 

Рітіса знизився до значення 1,14 і був меншим від показника інтактної групи. 

Показник білірубіну залишався низьким та становив (3,40±0,67) мкмоль/л 

(контрольна група 4,56±0,38 мкмоль/л, р<0,05, t=3,38). 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) (табл. 5.3).  

 

Табл.5.3 

Основні статистичні показники рівня креатиніну (мкмоль/л), 

лужної фосфатази (мккат/л) та сечовини (ммоль/л) сироватки крові в 

динаміці експерименту 

 

M — значення середнього, SD — стандартне відхилення. 

 

М SD M SD M SD

Контроль 59.90 3.09 9.50 1.12 5.34 1.19

7 день 40.00 3.16 12.00 2.83 5.48 0.36

14 день 44.00 7.38 8.46 2.13 5.60 0.42

21 день 68.00 7.62 10.30 1.68 6.50 1.41

28 день 68.00 5.15 9.90 1.95 5.70 1.52

35 день 67.00 6.75 9.90 2.92 7.80 1.60

42 день 68.70 10.45 10.30 2.75 5.90 1.67

Групи
Креатинін Л/Фосфатаза Сечовина
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Це, в сукупності зі 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. 

Спостерігалось незначне, але статистично достовірне зниження активності 

амілази як стосовно показника інтактної групи тварин, так і до показника 

після 4-х тижнів введення налбуфіну і становило (115,00±11,34) г/год. л 

(контрольна група 128,00±3,94 г/год. л, р<0,05, t=-2,42). Концентрація 

глюкози ж залишалась у межах норми і становила (6,28±0,95) ммоль/л 

(показник контрольної групи 6,20±0,72 ммоль/л, р=0,88, t=0,15). 

При введенні налбуфіну піддослідним тваринам у дозі 35 мг/кг на 6-й 

тиждень спостерігались такі зміни: зниження активності АЛТ в 1,22 раза у 

порівнянні з 5-им тижнем введення і становило (1,80±0,13) ммоль/год. л 

(контрольна група 0,80±0,13 ммоль/год. л, р<0,001, t=12,4), спостерігалось й 

зниження активності АСТ у 1,25 раза, у порівнянні з 5-им тижнем введення 

даної сполуки. Проте порівняно з показником контрольної групи значення 

АСТ залишалось стабільно високими і становило (2,00±0,27) ммоль/год. л 

(показник контрольної групи 1,10±0,16 ммоль/год. л, р<0,001, t=6,36). 

Коефіцієнт де Рітіса знизився до значення 1,11 і був меншим від показника 

групи інтактних тварин. Активність амілази дещо зростала у порівнянні із 5-

им тижнем введення налбуфіну і становила (131,50±20,77) г/год. л, 

наблизившись до показника контрольної групи – (128,00±3,94) г/год. л 

(р=0,72, t=0,37). Проте концентрація глюкози зростала найбільше за весь 

термін введення сполуки і становила (7,80±1,83) ммоль/л. І, хоча різниця, в 

порівнянні з показником контрольної групи (6,20±0,72 ммоль/л), не була 

достовірною (р=0,11, t=1,81), таке підвищення рівня глюкози слід взяти до 

уваги, оскільки відсутність статистичної достовірності може бути пов’язана з 

невеликим об’ємом вибірки. 
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Висновки 

Отримані результати свідчать про достатньо токсичну дію налбуфіну. 

Очевидно, що це пов’язано з його дією на гепатоцити печінки. Тому для 

оцінки впливу набулфіну було вибрано ряд ензимів. Серед них найбільш 

інформативними є АЛТ і АСТ. Вміст цих ферментів у гепатоцитах дуже 

високий. АЛТ - фермент цитоплазматичний, АСТ локалізована в цитозолі і в 

мітохондріях. У результаті пошкодження клітин амінотрансферази 

потрапляють у кров'яне русло і, як показують отримані результати, 

сироваткові концентрації їх підвищуються.  

Проте підвищення активності АЛТ може бути не тільки токсичною 

дією на клітини печінки, тоді як збільшення активності АСТ можливо і при 

токсичному впливу на клітини серцевого м’яза. Підвищення сироваткової 

активності АЛТ, очевидно, свідчить про гострий токсичний влив на печінку і 

жовчні шляхи; АСТ більш чутлива та показова при хронічній дії даної 

сполуки. Тривале підвищення активності амінотрансфераз або збільшення її в 

пізні терміни захворювання може означати розвиток печінкового некрозу. 

Дуже висока активність АСТ, що перевищує активність АЛТ, припускає 

обширний некроз. Тривале незначне підвищення сироваткової ензиматичної 

активності в частині випадків свідчить про хронізації процесу (хронічний 

гепатит, цироз). Останнє і спостерігалось протягом експерименту, отже, зміни 

в печінці під впливом налбуфіну на підставі аналізу змін біохімічних 

показників сироватки крові можна охарактеризувати як неспецифічний 

медикаментозний хронічний гепатит. 

 

Результати дослідження, викладені в розділі 5, опубліковані: 

 

1. Логаш М, Покотило П, Федевич Ю, Кривко Ю. Зміни біохімічних 

показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу 

експерименту. Експериментальна і клінічна медицина. 2014;3(64):78–81. 

(Здобувачем проведено експеримент, сформовані основні завдання публікації 
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та проведено узагальнення отриманих результатів. Співавтори Покотило 

П.Б. провів пошук літератури, брав участь в експерименті та підготував 

матеріал до публікації, Федевич Ю.М. провів аналіз отриманих результатів 

та надавав консультативну допомогу, Кривко Ю.Я.  разом із здобувачем 

проводив узагальнення одержаних результатів та надавав консультативну 

допомогу) . 

2. Логаш М. Зміни деяких біохімічних показників крові щура під 

впливом опіоїдів в динаміці шеститижневого експерименту.  Міжнародна 

конференція «Літні наукові читання» Частина II. Центр наукових публікацій. 

Київ; 2013. p. 50–51.   
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

У 2017 році в США, серед більше ніж 72 000 смертельних випадків 

через передозування, найбільш різке зростання кількості смертей, близько 33 

000, було пов’язано з синтетичними опіоїдами - фентанілом та його 

аналогами [191]. Сукупність проблем, що пов’язані з медичним 

використанням опіоїдів, у США назвали «епідемією опіоїдів» [3,192–194]. За 

останні 10 років спостерігаються суттєві розбіжності між статистикою у 

сфері наркоманії в Україні та реальною картиною залежності населення від 

вживання наркотиків і психотропів. Однією з причин такої ситуації є 

відсутність цілеспрямованого та комплексного вивчення рівня наркотизації 

населення в державі. Згідно даних Державної установи «Український 

моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України» в 

Україні на кожні 100 тис. населення припадає 141 наркозалежний громадянин 

[195]. У процесі моніторингу ситуації авторами виявлено, що однією з 

небезпечних тенденцій щодо незаконного обігу наркотиків є насичення ринку 

різноманітними лікарськими засобами іноземного виробництва, що містять 

речовини наркотичної дії. Беззаперечна ефективність опіоїдів при 

використанні в якості знеболювальних препаратів є аксіомою [55,196], у тому 

числі і при лікуванні хронічного болю [12,197]. Однак сьогодні все більше 

авторів піддають сумніву доцільність тривалого використання опіоїдів - 

залежність, передозування, абстиненція, серцева недостатність - це лише 

частина ризиків, що може виникнути при цьому [198].  

Безперервний розвиток фармакотерапії наркотичними речовинами, 

зокрема опіоїдами, вимагає від сучасної науки превентивних кроків у 

прогнозуванні та профілактиці можливих ускладнень від використання цих 

препаратів. Особливо це стосується виявлення можливих ускладнень з боку 

гепатобіліарної системи, оскільки печінка, як орган, що має ведучу роль у 

метаболізмі та детоксикації любих медикаментів, насамперед потрапляє в 

зону ризику. Однак у літературних джерелах найчастіше трапляються роботи 
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щодо дослідження впливу на печінку морфіну та трамадолу 

[69,70,76,132,199–201]. Питання впливу опіоїду налбуфін на макро-, мікро- та 

ультраструктуру печінки залишається невивченим, що і зумовило вибір теми 

дослідження, його мети та задач.  

Проведене нами дослідження базується на аналізі структури печінки 

білого щура в нормі та за умов впливу опіоїду налбуфін. Для цього було 

використано 53 білих статевозрілих щурів-самців. Для досягнення мети 

дослідження в дисертації використано експериментальне моделювання 

хронічного опіоїдного впливу, гістологічний, електронномікроскопічний, 

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.  

 Отримані нами дані щодо структури печінки білого щура в нормі 

підтверджують відомості літератури про те, що печінкові часточки мали 

полігональну форму, міжчасточкові сполучнотканинні трабекули слабко 

розвинені [202]. Межі класичних печінкових часточок визначали через 

розташування портальних тріад, печінкових пластинок та синусоїдних 

капілярів, які мали радіальний напрямок, від центральної вени до портальних 

трактів. При порівняльному огляді гістологічного препарату печінки щура в 

субкапсулярній зоні та в глибині паренхіми печінки нами були виявлені 

відмінності в морфології цих зон. Зокрема, в субкапсулярній зоні, порівняно з 

ділянками в глибині паренхіми, гепатоцити характеризуються вираженою 

морфологічною гетерогенністю без зональної закономірності. Крім того, в 

субкапсулярній зоні частіше зустрічаються 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 
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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. Функціональна та морфологічна гетерогенність 

гепатоцитів, як і функціональні особливості окремих часток печінки, описані 

в літературі достатньо широко [184,203,204]. Привертає увагу науковців і 

субкапсулярна зона печінки [205–208], однак описані нами її морфологічні 

особливості в літературі раніше не зустрічалися. 

 Через 1 тиждень введення налбуфіну 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. 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. 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. Збільшення об’єму гепатоцитів на 7 день введення налбуфіну свідчить 

про компенсаторну гіпертрофію клітин паренхіми, що є первинною реакцією 

при токсичних впливах або при резекції частини печінки [209–211]. 

Результатом такої реакції є не тільки збільшення розмірів клітин, а й 

активація печінкових ферментів, що приймають участь в обмінних та 

окислювальних процесах [209].  

 Приведені результати дослідження змін деяких біохімічних показників 

сироватки крові свідчать про достатньо токсичну дію налбуфіну. Очевидно, 

що це пов’язано з його безпосередньою дією на гепатоцити печінки. Тому для 

оцінки впливу набулфіну було вибрано ряд ензимів. Серед них найбільш 

інформативними є аланінамінотрансфераза (АЛТ) й 
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аспартатамінотрансфераза (АСТ) [199,212,213]. Вміст цих ферментів у 

гепатоцитах дуже високий. АЛТ - фермент цитоплазматичний, АСТ 

локалізована в цитозолі і в мітохондріях. У результаті пошкодження клітин 

амінотрансферази потрапляють у кров'яне русло і, як наслідок, сироваткові 

концентрації їх підвищуються. Для оцінки жовчевивідної функції печінки 

визначалась лужна фосфатаза. Загальний білірубін визначали з метою оцінки 

токсичного впливу на гепатоцити та стану жовчних шляхів. Для аналізу 

можливого токсичного впливу на нирки визначали сечовину сироватки, 

креатинін та загальний білок. У результаті біохімічного дослідження 

сироватки крові виявлено наступні зміни після 1-го тижня введення 

налбуфіну - рівень АЛТ зріс у 1,75 раза, АСТ - у 2 рази (коефіцієнт Де-Рітіса 

становив 1,57), при цьому не виявлено значних змін інших біохімічних 

показників.  

 Через 2 тижні введення налбуфіну при дослідженні печінки щура на 

мікро та ультраструктурному рівні ми побачили як компенсаторно-

пристосувальні зміни - розширення просвіту синусоїдних капілярів, 

збільшення об'єму двоядерних гепатоцитів, так і появу та наростання ознак 

дистрофічно-запальних змін - збільшення кількості клітин 

лімфогістіоцитарного ряду, гідропічна дистрофія гепатоцитів субкапсулярних 

та перипортальних зон, збільшення ділянок із еритроцитарним стазом та 

поява крововиливів. 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. Цитоплазма в таких клітинах була набряклою, з явищами 

гідропічної дистрофії та поодинокими вакуолями. Нами виявлено 

моноцелюлярні та фокальні некрози, у той час як мостовидні та масивні 

некрози ми не спостерігали навіть у пізні терміни експериментального 

ураження, що є подібним до ураження печінки в наркоспоживачів, що 

споживають виключно опіоїди та не мають супутньої патології, що може 
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викликати зміни в печінці або посилити їхній розвиток [136,138,139]. 

Загальна кількість клітин лімфогістіоцитарного ряду різко зросла і складала 

(195600±21800) в 1 мм
3
 (в інтактних щурів 55900±8900 в 1 мм

3
, p<0,001). 

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

11,16) мкм у інтактних щурів (p<0,05). При цьому, окремі дилатовані 

синусоїдні капіляри в діаметрі досягали 29 мкм. При ультраструктурному 

дослідженні нами виявлено зміни на ультраструктурному рівні в усіх 

структурних компонентах печінки. Так, цитоплазма гепатоцитів була 

фрагментарно просвітлена, порівняно зі 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, їх матрикс 

просвітлений. У деяких мітохондріях зменшена чисельність крист. Ядра 

клітин паренхіми різні за розмірами та формою з ознаками набряку ядерець 

та фрагментацією хроматину. Ми 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. У просвітах 

синусоїдних капілярів виявлено розташовані зірчасті макрофагоцити, 

лімфоцити, поодинокі сладжі еритроцитів і тромбоцитів, які контактували з 

ендотеліоцитами.  

Після 2-х тижнів дослідження значення АЛТ сироватки крові 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), одночасно показник амілази крові 

знизився у 2,69 раза до значення 47,60 г/год. л. 

 На ранніх термінах експерименту, ураження переважає в 

субкапсулярній зоні та навколо портальних тріад, у подальшому формуючи 

порто-портальні містки з дистрофічно та дегенеративно змінених гепатоцитів 

І зони класичних печінкових часточок та субкапсулярної ділянки. Подібна 
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картина загалом не є характерною для медикаментозного гепатиту, де 

переважає активне ураження, в першу чергу, центролобулярної ділянки 

класичних печінкових часточок, що пов’язано з функціональною особливістю 

гепатоцитів ІІІ-ї зони, які мають більшу активність цитохрому Р-450, що є 

основним у метаболізмі більшості медикаментів, у тому числі й налбуфіну та 

інших опіоїдів [32,200]. Отже така зональна залежність дозволяє припустити, 

що патологічні зміни в печінці під впливом налбуфіну гідрохлориду пов’язані 

насамперед  із дією безпосередньо препарату, а не його метаболітів. 

Можливо, до зонального розподілу ураження причетні й анатомо-

функціональні особливості субкапсулярної ділянки, що було зазначено нами 

вище [214], однак остаточно роль субкапсулярної ділянки, зокрема її 

функціональні особливості та, можливо, особливості кровотоку, залишаються 

невизначеними. Слід підкреслити - реактивність субкапсулярної ділянки 

морфологічно відрізнялась від реактивності ділянок у глибині паренхіми 

печінки на всіх термінах експерименту. 

 На 21 добу експерименту спостерігали виражені зміни 

мікроциркуляторного русла, паренхіми та гепатоцитів у печінці щура. 

Синусоїдні капіляри та міжчасточкові вени були повнокровні, заповнені 

еритроцитами та лейкоцитами, в них спостерігали пристінкові тромби. 

Синусоїдні капіляри в субкапсулярній зоні та в 1 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 
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4,2 мкм. При цьому середній діаметр синусоїдних капілярів, порівняно з 

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

експериментальних щурів і 9,80 (8,75; 11,16) мкм у інтактних щурів 

(U=15700; p<0,05). Реакцію судинного русла органів, яка найчастіше 

проявляється розширенням артеріол на ранніх етапах із подальшим 

руйнуванням капілярної сітки та розвитком артеріоло-венулярних 

анастомозів із шунтуванням крові через них в обхід капілярної сітки, а також 

формуванням пристінкових тромбів та діапедезними крововиливами, було 

виявлено при експериментальних дослідженнях і в інших органах [215], 

зокрема в судинній оболонці ока [97,216,217], головному мозку [102,103,218], 

серці [109], підшлунковій залозі [99,100,219] та шкірі [111,112,220]. Такі 

результати корелюються з результатами нашого дослідження, однак 

необхідно взяти до уваги особливості будови судинного русла печінки. 

Зокрема, відсутність шунтів між гілками печінкової артерії, портальної вени 

та притоками печінкових вен. Крім того, принципова відмінність будови 

синусоїдних капілярів та чутливість їхнього просвіту до набряку гепатоцитів 

призводить до того, що фактично спроба шунтування крові в печінці 

відбувається шляхом розширення окремих синусоїдних капілярів та скидання 

крові через них. Зокрема цим можна пояснити розширення синусоїдних 

капілярів субкапсулярної ділянки, що спостерігали протягом експерименту, 

як варіант регіонального шунтування крові в обхід звужених синусоїдних 

капілярів у глибині паренхіми. Вірогідно при цьому підвищується тиск у 

басейні портальної вени із напруженням порто-кавальних анастомозів, однак 

це питання потребує додаткових досліджень. Подібність змін судинного русла 

в різних органах при експериментальних дослідженнях підтверджують 

припущення щодо системного характеру ураження під дією налбуфіну.  

 Спільною ознакою ураження під впливом налбуфіну, що зустрічається в 

багатьох дослідженнях, є й гідропічна дистрофія клітин, апоптичні зміни у 

вигляді пікнозу ядер клітин із подальшим каріорексисом, навколосудинні та 
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навколоклітинні набряки, а також розвиток фокального склерозу строми 

органів або периваскулярних просторів [113,221–225]. 

Після введення налбуфіну щурам протягом 3-х 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 у 2,1 раза в 

порівнянні із контрольною групою і в 4,26 раза у порівнянні із 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.  

 На 28 добу введення налбуфіну нами було виявлено зміни 

цитоархітектоники печінки. Зокрема в крайових ділянках печінкових часток 

та у субкапсулярній зоні в усіх досліджених зразках спостерігали порушення 

класичної будови печінкових часточок. Класична структура печінкових 

часточок залишалась повністю збереженою лише у глибині паренхіми. 

Гепатоцити в ділянках із порушеною цитоархітектонікою мали округлу 

форму із ознаками гідропічної дистрофії. Об’єм гепатоцитів через 28 днів 

експерименту становив 2669 (1589; 4609) мкм
3
 (в інтактних щурів 1880 (1208; 

3007) мкм
3
 , U=50872, p<0,001), а кількість гепатоцитів становила 

240480±9610 в 1 мм3 (в інтактних щурів 191020±11800 в 1 мм
3
, F=7,69, 

p<0,01). Під капсулою печінки спостерігали крововиливи із 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 
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спостерігався набряк цитоплазми та великий вміст аутофагозом, лізосом і 

фрагментів зруйнованих мітохондрій та інших органел. Канальці гранулярної 

та гладкої ендоплазматичної сітки були розширені, фрагментовані. Ліпідні 

вакуолі 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, в той же час виявляються поодинокі 

мітохондрії з електроннощільним вмістом. Деструктивні зміни в мітохондріях 

є однією з характерних ознак патологічних змін на ультраструктурному рівні 

під впливом налбуфіну - такі зміни в інших органах - серці, язику, кишки, 

шкірі та підшлунковій залозі, описані в літературі [110,112,226–228]. 

Просвіти жовчних канальців після 4 тижнів введення налбуфіну були 

неоднорідними - зустрічалися як розширені, так і звужені - останні виявляли 

частіше. Чисельність мікроворсинок гепатоцитів у них була значно зменшена. 

Ендотеліоцити в стінці синусоїдих капілярів були не однорідними за 

будовою. Поряд із ендотеліоцитами, ультраструктура яких була подібна до 

таких у інтактних щурів, виявляли ендотеліоцити, цитоплазма яких була 

просвітлена, мітохондрії набряклі, піноцитозних везикул у ній було більше, 

ніж в інтактних щурів. Ядра в таких ендотеліоцитах 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 за рахунок набряку цитоплазми ендотеліоцитів. 

Після 4-х тижнів експерименту показник АЛТ знизився до (1,90±0,25) 

ммоль/год. л, однак залишався у 2,38 раза вищім за показник контрольної 

групи. Рівень АСТ продовжував зростати і досяг значення (2,00±0,22) 

ммоль/год. л. 
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У щурів, яким 35 днів 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, з просвітленою 

нуклеоплазмою. В осередках некрозу гепатоцитів виявляли виражену 

гістіолімфоцитарну інфільтрацію, гіперплазію та гіпертрофію фібробластів та 

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
, F=29,60, 

p<0,001). Діаметр синусоїдних капілярів становив 7,94 (6,68; 9,70) мкм при 

9,80 (8,75; 11,16) мкм в інтактних щурів (U=14403, p<0,001). У стінках 

синусоїдних капілярів частина ендотеліоцитів була набрякла, їхня 

цитоплазма просвітлена, ядра вакуолізовані. Після 5-ти 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, в сукупності зі 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. 

У щурів, яким 42 доби вводили налбуфін, виявили порушення 

цитоархітектоніки печінки в усіх ділянках, була відсутня чітка балкова 

будова, гепатоцити часто розташовані хаотично або формували окремі 
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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, з просвітленою 

каріоплазмою, поліморфні за розмірами та формою - спостерігали як дрібні, 

так і гігантськи деформовані ядра. Подальше наростання дисемінованої та 

фокальної лімфогістіоцитарної інфільтрації, в сукупності зі зростанням 

чисельності зірчастих макрофагоцитів та лейкоцитів у просвітах синусоїдних 

капілярів та у 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
, F=53,9, 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 

(U=10533, 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 

деструктованих 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 із електроннощільним вмістом. Цитоплазма більшості 

гепатоцитів була просвітлена, із 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 
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як розширені (в них спостерігалось розростання колагенових волокон і 

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

характерно 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 гранул. 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 у просвіт синусоїдних капілярів, призводячи 

до ще більшого їх звуження в цих ділянках. 

Після 6-ти тижнів введення налбуфіну показники АСТ та АЛТ 

знизилися у порівнянні з попереднім терміном, однак залишались достовірно 

більшими за показники контрольної групи. Звертає увагу також і зниження 

показника загального білірубіну після 4-го, 5го та 6-го тижнів експерименту 

після незначного зростання на 3-му тижні. Якщо зростання білірубіну можна 

трактувати як показник ураження печінки, то його зниження зустрічається 

при анемії, голодуванні та нирковій недостатності. У даному випадку ми не 

можемо чітко відповісти на питання щодо причин, що викликали зниження 

білірубіну. 

 Визначене за допомогою PAS-реакції зниження накопичення глікогену 

в гепатоцитах печінки та підтверджене при ультраструктурному дослідженні, 

потребує подальших досліджень із метою вияснення патогенетичного впливу 

налбуфіну на вміст глікогену в гепатоцитах. При чому зниження рівня 

глікогену в гепатоцитах спостерігалося нами вже на першому тижні 

експерименту та продовжувалось до останнього. Оскільки це може буди 

пов’язано як із токсичним впливом препарату безпосередньо на гепатоцити, 

так і з впливом опіоїдів на процеси обміну глікогену в організмі в цілому, та в 

печінці зокрема [80]. Хоча слід підкреслити, що при дослідженні рівня 
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глюкози в сироватці крові не було виявлено значних змін у порівнянні із 

контрольною групою, однак певна тенденція до збільшення показника 

спостерігалася з 3-го тижня експерименту. Так само й показник амілази 

сироватки крові в нашому дослідження, що за виключенням 2-го тижня 

лишався наближеним до показника контрольної групи. Отже, попри наявний 

вплив на підшлункову залозу, як основний орган-регулятор обміну глюкози, 

задіяні компенсаторні механізми достатньо ефективно спрацьовують по 

відношенню до регуляції рівня глюкози в крові. Тому патогенетичний 

механізм, що викликає зниження глікогену в гепатоцитах, впливає виключно 

на концентрацію глікогену локально в печінці, однак чи це є проявом 

системного впливу, наприклад, через симпато-адреналову систему, чи є 

результатом прямого локального впливу на обмін глікогену в печінці, 

лишається не зрозуміло. 

 Оксидативний стрес є ключовим, у контексті розуміння механізмів 

впливу наркотичних анальгетиків на системи та органи [202, 203]. Питання 

реалізації токсичного впливу препаратів групи опіоїдів через ПОЛ-систему 

слід розглядати окремо для кожного препарату, оскільки кожен представник 

групи має свої особливості метаболізму, різну активність основної речовини 

та метаболітів, а деякі з них мають «скавенджер-ефект» - властивість 

молекули опіоїду зв’язувати молекули перекису водню. Зокрема, Мискевич 

Д.А. та співавтори [75], описали комплексний механізм впливу морфіну на 

вільнорадикальні процеси в печінці. У результаті дослідження, проведеного 

на щурах, яким вводили внутрішньоочеревинно 1 % розчин морфіну 

гідрохлорид протягом 3 тижнів, встановлено, що хронічна морфінова 

інтоксикація призводить до блокування пероксид-утилізуючої ланки 

ферментативної антиоксидантної системи печінки, що є одним із механізмів 

запуску реакцій ПОЛ, а саме, було встановлено, що при дослідах in vivo 

морфін активує основні ферменти гліколіза - гексокіназу, глюкокіназу, 

фосфофруктокіназу та лактатдегідрогіназу, однак ці дані не співпали з 

результатами in vitro, що підтверджує ключову роль саме метаболітів у 
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гепатотоксичності морфіну. Але з другого боку, відмічено, що морфін має 

здатність блокувати перекис водню, знижуючи потенційні прояви 

вільнорадикальних процесів, крім того, виявлено і здатність закису азоту, що 

утворюється внаслідок метаболізму морфіну, блокувати перекис водню. 

Тобто, певні компоненти метаболізму опіоїдів мають антиоксидантний ефект. 

Це було підтверджено й у роботах in vitro під час дослідження вплив опіоїдів 

на мітохондрії. Зокрема Cunha-Oliveira та співавтори [116,155] в дослідах на 

ізольованих мітохондріях печінки щура показали, що в експериментах in vitro 

морфін має антиоксидантні властивості, зокрема, запобігає перекисному 

окисленню ліпідів, знижує рівень перекису водню. Подібні результати були 

отримані й у дослідах на мітохондріях нейронів мозку щура, тобто, результат 

не є органозалежним [156,157]. Такі результати, що не співпадають із 

результатами дослідів in vivo, пояснюються тим, що токсичний вплив на 

мітохондрії мають метаболіти морфіну, а не сам морфін. Антиоксидантні 

властивості морфіну, як і деяких інших опіоїдів, більшість дослідників 

пов’язують якраз зі «скавенджер» ефектом, з чим і пов’язаний низький рівень 

пероксиду в дослідах, у порівнянні з активністю оксилювальних процесів. 

Вважається, що «скавенджер» ефект мають ті опіоїди, які мають вільну 

гідроксильну групу в складі бензольного кільця. У той же час ті, що не мають 

подібного елементу, мають вищі оксидантні властивості. Слід виділити також 

роль мітохондрій у реалізації токсичного впливу через ПОЛ-систему, адже 

цей шлях пов’язаний не тільки з опіоїдами [229]. 

 За хімічною структурою налбуфін (–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α-

epoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride близький за структурою до 

морфіну. Враховуючи особливості його структури можна зробити висновок, 

що реалізація дії даної сполуки може здійснюватись через підтримку або 

ініціювання процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). В основі 

протікання цих процесів лежить руйнування різних клітинних структур 

мембранної природи сполуками радикальної будови, про що свідчать 

отримані результати. На користь цього припущення свідчать виявлені нами 
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на ультраструктурному рівні зміни в мітохондріях, переважна загибель 

гепатоцитів шляхом апоптозу та зміни біохімічних показників сироватки 

крові, зокрема АЛТ та АСТ. Активна участь системи ПОЛ у розвитку 

патологічних змін під впливом налбуфіну підтверджується і результатами 

власних досліджень [115,230]. Однак відсутність змін малондиальдегіду, як 

основного маркера ураження ліпідів перекисом водню, у сукупності з 

відсутністю жирової дистрофії клітин печінки, при достатньо високих 

показниках активізації системи деактивації супероксиду, дає підстави 

стверджувати про наявність «скавенджер» ефекту і в молекули налбуфіну, 

подібно до морфіну, та пояснюється наявністю трьох гідроксильних груп, що 

можливо, здатні блокувати перекис водню. Як наслідок, відбувається 

накопичення внутрішньоклітинної рідини, як результат поступової 

деактивації перекису водню, що призводить до набряку цитоплазми та 

гідропічної дистрофії, однак без перекисного ураження ліпідів. Що і 

спостерігалося нами протягом експерименту як на мікро, так і на 

ультраструктурному рівні. Однак слід додати, що вищезазначене блокування 

молекули перекису водню призводить до низької активності запального 

процесу, оскільки пероксид є одним з основних його медіатором. Цим можна 

пояснити й низьку активність гепатиту з малою активність фіброзних 

процесів та відсутністю масивних лімфогістіоцитарних інфільтратів як у 

даному експерименті, так і при розвитку ураження печінки в опіоїдних 

наркоспоживачів. А реалізація токсичного впливу, найімовірніше, проходить 

через ураження клітинних компонентів супероксидом, що запускає механізм 

апоптозу. Однак у контексті даного питання, слід згадати й можливі ураження 

інших систем та органів, що можуть сприяти пригніченню компенсаторних та 

запальних процесів у печінці, зокрема мова іде про вплив опіоїдів на 

ендокринну та імунну системи з пригніченням останньої [136,137,231–234]. 

Усе це, як наслідок, і призводить до низької активності запальних процесів 

попри токсичний вплив на печінку та хронізації процесу без ознак цирозу. 
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Отже завдяки використанню гістологічних, електронномікроскопічних, 

біохімічних, морфометричних і статистичних методів дослідження нами 

встановлено, що патологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду 

налбуфін, протікають по типу медикаментозного, малоактивного, 

неспецифічного, портального гепатиту, з поступовим розвитком лобулярного 

гепатиту та тенденцією до формування порто-портальних септ. При чому 

фіброзні перетинки, вростаючи в паренхіму, сліпо закінчуються в ній 

недалеко від портальної тріади без формування суцільного порто-

портального містка, а інтенсивність їхнього формування не є високою. 

Водночас, на підставі аналізу результатів експериментальних досліджень із 

використанням налбуфіну, можна зробити висновок про системний характер 

патогенетичного впливу препарату, а також провести певне узагальнення 

щодо використання налбуфіну в медичній практиці. Безперечно, група 

опіоїдів залишається безальтернативною в питаннях лікування болю. Однак 

використання цих препаратів має проводитись не тільки на підставі клінічної 

доцільності, але й на підставі можливих ускладнень, на що вказує й ця 

робота. Можливі ризики від використання препарату протягом 7 діб та більше 

ставлять під сумнів можливість його використання як у якості препарату для 

тривалого знеболення, у тому числі при паліативному лікуванні, так і в якості 

замісної терапії при лікуванні залежності від інших препаратів опіоїдної 

групи. Особливо в контексті того, що в наркоспоживачів фіксується високий 

відсоток ін’єкційних гепатитів, часто діагностованих на пізніх стадіях. 

Зважений підхід вимагається навіть і при короткотривалому використанні в 

пацієнтів із патологією печінки, нирок та серця, а також при використанні 

інших гепатотоксичних препаратів - антибіотиків, нестероїдних 

протизапальних препаратів та інших. У цьому контексті слід знову звернути 

увагу на недоцільність використання комбінованих медикаментів із 

поєднанням нестороїдних протизапальних препаратів та препаратів опіоїдної 

групи, що є дуже популярним у сучасній фармакології, особливо в країнах 

пострадянського простору, однак, як правило є забороненим у багатьох 
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західних країнах. Ризики навіть від короткотривалого комбінованого 

використання цих препаратів значно перевищують сумнівний аналгетичний 

ефект від їхнього поєднання. 
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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 із 

поступовим формуванням пристінкових тромбів, апоптозом гепатоцитів, 

моноцелюлярними та фокальними некрозами, фокальним фіброзом 
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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 з 

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 
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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 
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крові вказують на розвиток хронічного, медикаментозного, неспецифічного, 

малоактивного, портального (після 6-ти тижнів - лобулярного) гепатиту. 
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Додаток К 

 Результати перевірки t-критерію для незалежних груп та значення р при 

перевірці достовірності різниці  між експериментальними групами та 

контрольною групою біохімічних показників сироватки крові. 

Табл.5.4 

Результати перевірки t-критерію для незалежних груп між 

експериментальними групами та контрольною групою показників АЛТ, АСТ 

та амілази сироватки крові 

p — точне значення р, t — значення t критерію при перевірці 

достовірності різниці між контрольною групою та експериментальною. 

 

Табл.5.5 

Результати перевірки t-критерію для незалежних груп між між 

експериментальними групами та контрольною групою показників білірубіну, 

глюкози та загального білка сироватки крові 

p — точне значення р, t — значення t критерію при перевірці 

достовірності різниці між контрольною групою та експериментальною. 

 

p t p t p t

7 день <0,001 8.94 <0,001 6.17 0.26 1.19

14 день 0.09 -1.93 <0,001 6.13 <0,001 -29.58

21 день <0,001 15.38 0.01 3.51 0.06 -2.14

28 день <0,001 8.62 <0,001 7.53 0.52 -0.65

35 день <0,001 12.52 <0,001 7.98 0.04 -2.42

42 день <0,001 12.40 <0,001 6.36 0.72 0.37

Група
АЛТ АСТ Амілаза

p t p t p t

7 день 0.00 -4.13 0.31 -1.07 0.13 -1.67

14 день 1.00 0.00 0.51 -0.69 0.02 -2.81

21 день <0,001 6.08 0.01 3.19 0.65 -0.46

28 день 0.00 -4.43 0.88 -0.15 1.00 0.00

35 день 0.01 3.38 0.88 0.15 0.82 -0.22

42 день 0.07 -2.07 0.11 1.81 0.33 -1.03

Група
Білірубін Глюкоза Заг.білок
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Табл.5.6 

Результати перевірки t-критерію для незалежних груп між між 

експериментальними групами та контрольною групою показників лужної 

фосфатази, сечовини та креатиніну сироватки крові 

p — точне значення р, t — значення t критерію при перевірці 

достовірності різниці між контрольною групою та експериментальною. 

 

p t p t p t

7 день 0.10 1.83 0.80 0.25 <0,001 -10.06

14 день 0.36 -0.96 0.65 0.45 2.16 -4.44

21 день 0.40 0.88 0.19 1.40 0.05 2.21

28 день 0.70 0.39 0.68 0.41 0.02 3.01

35 день 0.78 0.28 0.02 2.74 0.06 2.14

42 день 0.56 0.60 0.55 0.60 0.11 1.81

Група
Л.фосфатаза Сечовина Креатинін


