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АНОТАЦІЯ 

         Покотило В.Ю. Морфологічні особливості міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) 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 «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-

Франківськ, 2018. 

Актуальність. Наркоманія в Україні впродовж останнього десятиріччя 

набула стрімкого поширення. За даними ВООЗ вже на 2015 рік в Україні 

налічувалось близько 400 000 споживачів ін’єкційних наркотиків. Щорічно в 

Україні кількість наркозалежних осіб збільшується на 8-9 %. Негативним 

показником є і те, що 70-75 % наркоманів становить молодь віком до 25 років. 

На сьогоднішній день група опіоїдних анальгетиків широко використовується 

при лікуванні синдрому хронічного болю. Наркотичні анальгетики традиційно 

призначаються та дають безперечно позитивний ефект і при больовому 

синдромі після поранення на полі бою. Значне використання наркотичних 

речовин, зростання їх обігу та поширення наркоманії зумовлює необхідність 

детального вивчення впливу опіоїдів на організм людини. Проте більшість 

висновків ґрунтуються на клінічному використанні препаратів, без достатнього 

експериментального дослідження, зокрема щодо морфологічних змін, що є 

неприпустимим. Беручи до уваги фахову літературу можна зробити висновок, 

що існує ціла низка невирішених питань щодо морфологічної перебудови 

міокарда за умов впливу опіоїду. Недостатньо вивченими залишаються і 

питання особливостей макро-, мікро- та ультраструктури 

гемомікроциркуляторного русла міокарда. Тому дослідження морфологічних 

змін міокарда та його (ГМЦР) під впливом опіоїдів в експерименті є 

надзвичайно актуальним. 
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Мета дослідження – встановити особливості структурної організації 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла в різні терміни тривалого 

впливу налбуфіну в експерименті. 

Завдання дослідження: встановити гістологічні та ультрамікроскопічні 

особливості структури та гемомікроциркуляторного русла міокарда білого 

щура за умов фізіологічної норми; виявити морфологічні зміни ГМЦР та 

структурної організації міокарда білого щура під впливом опіоіду на 

мікроскопічному рівні; дослідити морфологічні зміни ГМЦР та структури 

міокарда  білого щура  під впливом опіоіду на ультраструктурному рівні; 

провести морфометричний аналіз змін ангіоархітектоніки та кількісних 

параметрів кардіоміоцитів (КМЦ) міокарда білого щура  під впливом опіоїду на 

мікро- та ультраструктурному рівні. 

Методи дослідження: гістологічні, електронномікроскопічні, метод 

скануючої електронної мікроскопії, морфометричні та статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

комплексне морфологічне дослідження міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла за допомогою гістологічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного методів, а також за допомогою 

методу скануючої електронної мікроскопії за умов перебігу шеститижневої 

експериментальної опіоїдної інтоксикації. Новими є дані про морфологічні 

зміни, які виникають у гемомікроциркуляторному руслі міокарда в різні 

терміни (впродовж 6-ти тижнів) при щоденному внутрішньом’язовому введенні 

налбуфіну в експерименті. Отримані нові морфометричні дані 

ангіоархітектоніки, діаметри та товщина ланок ГМЦР, співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита. Уперше 

встановлена залежність між тривалістю введення налбуфіну та глибиною змін 

структурної організації міокарда та його гемомікроциркуляторного русла в 

експерименті. Проведений статистичний аналіз дозволив систематизувати 

отримані експериментальні дані і подати порівняльну характеристику 
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структурної організації та гемомікроциркуляторного русла міокарда в нормі та 

за умов впливу опіоїду в експерименті.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження міокарда та його гемомікроциркуляторного 

русла впродовж 6 тижнів впливу опіоїду мають важливе значення не лише для 

морфологів, а й для клініцистів. Отримані результати дають змогу поглибити 

уявлення і вирішити питання щодо впливу опіоїду на структуру серця та його 

гемомікроциркуляторне русло, що створює морфологічне підґрунтя для 

розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних методів діагностики, 

профілактики та лікування кардіологічних захворювань у пацієнтів, які змушені 

тривалий час вживати опіоїди, а також у наркозалежних осіб.  

Результати. На рівні світлової та електронної мікроскопії 

підтверджено, що серцевий м’яз білого щура сформований м’язовими 

волокнами, які галузяться і переплітаються між собою, утворюючи своєрідну 

сітку. М’язові волокна міокарда утворені одно- або двоядерними 

кардіоміоцитами, що на поперечному зрізі мають прямокутну форму є 

скоротливими кардіоміоцитами, утворені пучками паралельно розташованих 

міофібрил, обмежених сарколемою. Міофібрили, в свою чергу, складаються з 

низки саркомерів, обмежених Z-лініями, на кожен з яких припадає 2-3 

мітохондрії. Кардіоміоцити з’єднуються між собою за допомогою вставних 

дисків. Щілини між кардіоміоцитами заповнені пухкою сполучною тканиною з 

нервами та ланками гемомікроциркуляторного русла, які представлені 

артеріолами, передкапілярними артеріолами, гемокапілярами соматичного, 

нефенестрованого типу, закапілярними венулами та венулами. Крім 

скоротливих (типових) кардіоміоцитів розрізняють і другий вид клітин 

міокарда – провідні (атипові) кардіоміцити, які утворюють провідну систему 

серця, а також секреторні кардіоміоцити. 

Уперше визначено закономірності морфологічних змін міокарда серця 

білого щура за умов тривалого впливу опіоїду.  Впродовж 42-х діб введення 

налбуфіну спостерігали ультраструктурні зміни міокарда та його 
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гемомікроциркуляторного русла. Через 7 діб виявлено набряк між пучками 

міофібрил кардіоміоцита, набряк між сусідніми кардіоміоцитами, поодинокі 

деструктивні зміни мітохондрій, у цитоплазмі ендотеліоцитів – помірний 

набряк, у мікросудинах – тромбоцитарно-еритроцитарні сладжі, ядра 

ендотеліоцитів – з ознаками апоптозу. Через 14 діб перебігу експерименту 

спостерігали наростаючі зміни структурних органел міокарда, зокрема 

виявлено внутрішньоклітинний набряк, часткове розволокнення сарколеми та 

міофібрил, маргінальне розміщення хроматину в ядрі, інвагінації ядерної 

оболонки; навколосудинний набряк, наявність лапатих мас плазми крові у 

просвіті судин, деформацію люменальної поверхні ендотеліоцита. Через 28 діб 

виявлено, що сарколема розволокнена, подекуди зруйнована, ядра 

кардіоміоцитів просвітлені, мітохондрії частково зруйновані, Z-лінії та М-лінії 

зруйновані, міофібрили фрагментовані, розірвані вставні диски; патологічні 

складки на люменальній поверхні ендотеліоцитів, змінені за формою та 

розміром еритроцити. На 42 добу експерименту виявлено розширення 

міжклітинного простору внаслідок набряку, мозаїчне ушкодження 

кардіоміоцитів, де поряд із збереженими кардіоміоцитами наявні зруйновані з 

ворсинчастою деформацією сарколеми, зруйнованими мітохондріями, Z-

лініями та М-лініями, стінки гемокапілярів набряклі, розшаровані, 

міжендотеліальні контакти пошкоджені. 

На рівні світлової та електронної мікроскопії підтверджено, що у 

саркоплазмі кардіоміоцитів розрізняють 3 типи мітохондрій: мітохондрії І типу 

видовженої форми, мають відносно великий об’єм та добре розвинений 

комплекс крист; мітохондрії ІІ типу круглої форми і по відношенню до 

мітохондрій І типу мають менший об’єм і меншу кількість крист; мітохондрії 

ІІІ типу дуже малого об’єму, проте мають велику кількість крист. На 7-му добу 

дослідження у щурів експериментальної групи виявлено тенденцію до 

збільшення показника співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита. Показник співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита становив 24,44 
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(19,75; 27,84) %, при чому переважно цей показник зріс за рахунок мітохондрій 

І типу, показник яких збільшився до 16,00 (10,71; 19,15) %. Через 14 діб 

експерименту показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита зріс до 26,74 (18,18; 31,87) %. І хоча знову 

переважали мітохондрії І типу із показником 16,28 (12,79; 20,45) %, однак на 14 

добу найбільше зростання в порівнянні із контрольною групою, було виявлено 

у мітохондрій ІІІ типу – показник зріс до 3,49 (2,22; 4,55) % при показнику 

контрольної групи 1,58 (1,28; 3,49) %. На 28-му добу дослідження виявлено 

багато зруйнованих мітохондрій, що призвело до подальшого зниження 

загальних показників співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита, тому їх показник становив 19,48 (12,74; 

28,7) %. Це зниження відбулося переважно за рахунок різкого падіння 

показника мітохондрій І типу до 13,33 (6,66; 23,03) %, наблизившись, таким 

чином, до показника співвідношення групи контролю. Однак, показник 

співвідношення площі перерізу мітохондрій ІІІ типу до площі перерізу 

цитоплазми кардіоміоцита залишився високими, в порівнянні із контрольною 

групою, і становив 4,12 (2,49; 7,93) %. На 35 добу показник співвідношення 

площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита, 

показники мітохондрій І та ІІ типів знизилися до показників контрольної групи 

і становили 16,09 (12,50; 23,21) %, 12,5 (9,09; 15,58) % та 5,49 (2,34; 8,12) % 

відповідно. Однак, показник співвідношення площі перерізу мітохондрій ІІІ 

типу до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита досяг свого максимуму 

протягом експерименту – його значення становило 5,68 (3,23; 12,79) %.   

Перші ознаки порушення мікроструктури міокарда помітні через 7 діб 

введення налбуфіну білим щурам. Упродовж наступних 35 діб у процесі 

перебігу експерименту патологічні зміни наростають і проявляються 

порушенням чіткої структурності, фрагментацією м’язових волокон, 

вираженим навколосудинним набряком, дифузним склерозом; у судинах 

дрібного діаметру – виражене повнокров’я, у просвіті мікросудин 

спостерігається сладж-синдром. Візуалізується дифузна поліморфна 
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інфільтрація навколосудинних просторів лімфоцитами, макрофагами та 

нейтрофільними лейкоцитами.  

При скануючій електронній мікроскопії серця білого щура впродовж 

перебігу експерименту виявлено зміни рельєфу внутрішньої поверхні камер 

серця: вкорочені мікроворсинки на початкових стадіях експерименту, а в 

подальшому і їх відсутність, ламелеподібні утворення. На внутрішній поверхні 

камер серця виявлено відкладення ниток фібрину, скупчення еритроцитів у 

вигляді різних еритроцитарних фігур та холестеринові кристали. Ендотеліоцити 

розміщені хаотично, зміненої форми і розмірів, міжендотеліальні контакти 

розширені, плазмолема деяких ендотеліальних клітин формує вирости, на їх 

поверхні багато мікровідростків та мікроміхурців, вся поверхня вкрита 

активованими тромбоцитами та скупченням видозмінених еритроцитів 

(ехіноцити, сферичні, куполоподібні, кільцеподібні). Характерними є   

формування сладжів еритроцитів та мікротромбів.  

Зробивши висновки на основі результатів нашого експериментального 

дослідження можна сказати, що при хронічній наркотичній інтоксикації у 

міокарді характерними є гострий розлад мікроциркуляції, ознаки 

кардіосклерозу та фібриляції передсердь. Нерідко трапляються і дистрофічні 

пошкодження кардіоміоцитів. Це дозволяє говорити про наркогенну 

кардіоміопатію. 

Ключові слова: міокард, гемомікроциркуляторне русло, білий щур, 

налбуфін. 

 

ABSTRACT 

Pokotylo V. Yu. Morphological peculiarities of the myocardium and its 
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 Topicality. Drug addiction has been widely spreading in Ukraine in the last 

decade. According to the WHO there were about 400 000 injection drug users in 

Ukraine. Each year the number of drug users in Ukraine increases by 8-9 %. The 

negative is the fact that 70-75% of the drug addicts are young people under 25 years 

of age. The group of opioid analgesics is widely used these days in cases of chronic 

pain syndrome. Narcotic analgesics are traditionally prescribed and produce a 

positive effect on the pain syndrome of the wounded in the battlefield. The wide use 

of narcotic substances, their growing distribution and the spread of drug addiction 

necessitates a detailed study of the effect of opioids on the human organism. 

However, most of the findings are based on the clinical use of the drugs without a 

sufficient experimental study, especially regarding the morphological changes, which 

is totally unacceptable. Taking into consideration professional literature one can 

come to the conclusion, that there is a whole range of unresolved problems 

concerning morphological restructuring of the myocardium under the effect of the 

opioid. Still insufficiently studied remain the issues of macro-, micro- and 

ultrastructural peculiarities of the myocardium hemomicrovasculature.  This is why 

the study of morphological changes in the myocardium and its hemomicrovasculature 

under the effect of opioids in the experiment remains to be exceptionally topical. 

Objective of the study: to establish peculiarities of changes in structural 

organization and hemomicrovasculature of the myocardium over time under the 

prolonged effect of nalbuphine in the experiment. 

Task of the study: to establish histological and ultramicroscopic peculiarities 

of the structure and hemomicrovasculature of the myocardium of the white rat in 

physiologically normal state; to determine morphological changes in the 

hemomicrovasculature and structural organization of the white rat’s myocardium 

under the effect of an opioid on the microscopic level; investigate morphological 

changes in the hemomicrovasculature and structure of the white rat’s myocardium 

under the effect of an opioid on the ultrastructural level; carry out morphometric 
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analysis of the changes in angioarchitecture and quantitative parameters of the white 

rat’s cardiomyocytes (CMC) under the effect of an opioid on the micro- and 

ultrastructural levels. 

Methods of the study: histological, electron-microscopic, scanning electron 

microscopy, morphometric and statistical methods. 

Scientific novelty of the obtained results. This comprehensive morphological 

study of the myocardium and its hemomicrovasculature was carried out for the first 

time using histological, electron-microscopic, morphometric anslysis and with the aid 

of the scanning electron microscopy in the course of the six weeks long experimental 

opioid intoxication. The new data have been obtained on the morphological changes 

appearing in the myocardium hemomicrovasculature in various periods (during 6 

weeks) under the conditions of daily intramuscular injection of nalbuphine in the 

experiment. There have been obtained new morphometric data on angioarchitecture, 

Mann-Whitney U-test, diameters and thickness of the hemomicrovasculature 

components, packing density of the cardiomycyte mitochondria. For the first time 

there was established dependence between the length of nalbuphine injections and the 

depth of the structural changes in the structural organization of myocardium and its 

hemomicrovasculature in the experiment. The statistical analysis carried out 

permitted to systematize the obtained experimental data and present the comparative 

characteristic of the structural organization and hemomicrovasculature of the 

myocardium under normal conditions and under the effect of an opioid in the 

experiment. 

 Practical value of the obtained results. The obtained results of micro- and 

ultrastructural study of the myocardium and its hemomicrovasculature under the 

effect of 6 weeks long injections of the opioid are important not only for the 

morphologists, but for the clinicians as well. The obtained results allow us to extend 

the view of and resolve the issue of the effect of an opioid on the structure of the 

heart and its hemomicrovasculature, which creates the morphological basis for 

understanding pathogenesis and, subsequently, for determination of the optimal 



10 
 

methods of diagnosing, prevention and treatment of cardiac diseases of patients, who 

had to use opioids for the prolonged periods of time, and that of the drug users.  

Results. By application of the optical and electron microscopy confirmed, that 

the white rat’s myocardium is formed by muscle fibers that branch out and intertwine 

between themselves thus forming a peculiar reticulum. The myocardium muscle 

fibers formed by mono- or binuclear cardiomyocytes that in their cross-section have a 

rectangular form are contractile cardiomyocytes, formed by the bundles of located in 

parallel myofibrils restricted by sarcolemma. Myofibrils in their turn consist of a 

chain of sarcomeres restricted by Z-lines, each containing 2-3 mitochondria. 

Cardiomyocytes are interconnected with the aid of the intercalated disks. Fissures 

between cardiomyocytes are filled with the loose connective tissue with the nerves 

and hemomicrovasculature components presented by arterioles, precapillary arteriole, 

hemocapillaries of somatic, non-fenestrated type, postcapillary venules and venules. 

Aside from the contractile (typical) cardiomyocytes there is distinguished another 

type of the myocardium cells – conductive (atypical) cardiomyocytes, that form the 

heart conduction system, and the secretory cardiomyocytes. 

For the first time regularities have been explained of the morphological 

changes in the white rat’s myocardium under the prolonged effect of the opioid. In 

the course of injecting nalbuphine during 42 days there are observed ultrastructural 

changes in the myocardium and its hemomicrovasculature.  

After 7 days of the experiment there were detected edemas between the 

bundles of cardiomyocyte myofibrils, between the neighboring cardiomyocytes, 

occasional destructive changes in mitochondria, a moderate edema in cytoplasm of 

endotheliocytes; in microvessels – platelet-erythrocytic sludges, nuclei of 

endotheliocytes with the signs of apoptosis; presence of cardiomyoblastsm which 

indicates a restorative processes in the myocardium. After 14 days of the experiment 

there are observed growing changes in the myocardium structural organelles, 

specifically, there was found a vacuolar degeneration, separation of sarcolemma and 

myofibrils, marginal location of chromatin in the nucleus, invagination of the nuclear 

membrane; perivascular edema, presence of spreading masses of blood plasma in the 
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vessels’ lumen, deformation of endotheliocyte luminal surface. After 28 days it was 

found, that sarcolemma is disassociated, destroyed in some places, cardiomyocytes’ 

nuclei translucent, mytochondria partially destroyed, Z-lies and M-lines destroyed, 

myofibrils fragmented, intercalated disks torn; pathologic folds on the luminal 

surface of endotheliocytes, erythrocytes with their change form and size. On the 42-

nd day of the experiment there was found expansion of the intercellular space, mosaic 

damages of cardiomyocytes where along with the preserved cardiomyocytes there are 

present destroyed sarcolemmas with villous deformation, destroyed mitochondria, Z-

lines and M-lines, hemocapillaries’ walls are swollen, delaminated, endothelial 

contacts damaged. 

By application of the optical and electron microscopy confirmed, that 3 types 

of mitochondria are distinguished in sarcoplasm of cardiomyocytes: type 1 

mitochondria of elongated form that have a relatively large volume and a well-

developed complex of cristae; type 2 mitochondria of round form that, compared with 

type І mitochondria have a smaller volume and a smaller number of cristae; type 3 

mitochondria of a very small volume but with a great number of cristae. On the 7
th
 

day of the experiment rats of the experimental group showed a tendency towards the 

increase of the packing density index of all types of cardiomyocyte mitochondria. 

After 7 days of the experiment the white rats of the experimental group showed a 

tendency towards the increase of the index of the ratio of mitochondria section area 

and the area of cardiomyocyte cytoplasm to 24.44 (19.75; 27.84) %, the control group 

showed 17.44 (12.16; 25.00) % with this index growing mainly owing to type 1 

mitochondria. After 14 days of the experiment index of the ratio of mitochondria 

section area and the area of cardiomyocyte cytoplasm grew up to 26.74 (18.18; 

31.87) % with greatest growth, compared with the control group, of type 3 

mitochondria index. After 28 days of the experiment destruction of mitochondria had 

led to a drop of the indices of the ratio of mitochondria section area and the section 

area of cardiomyocyte cytoplasm to 19.48 (12.74; 28.7) %. Such a drop occurred 

mainly owing to the abrupt fall of the ratio of type 1 mitochondria.  After 35 days 

indices of the ratio of the section area of type 1 and type 2 mitochondria and section 
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area of cardiomyocyte cytoplasm fell to 12.5 (9.09; 15.58) % and 5.49 (2.34; 8.12) % 

respectively. Index of the ratio of type 3 mitochondria section area and section area of 

cardiomyocyte cytoplasm attained its maximum during the experiment and made up 

5.68 (3.23; 12.7 ) %. 

The first signs of the disorders in the myocardium microstructure are 

noticeable after 7 days of nalbuphine injections to the white rats. During the 

following 35 days of the experiment pathological changes grow and are manifested 

through impairment of the well-defined structure, fragmentation of the muscle fibers, 

evident perivascular edema, diffuse sclerosis; the small caliber vessels are 

characterized by the evident hyperemia with the ―sludge syndrome‖ observed in the 

lumens of microvessels. Diffuse polymorphous infiltration is visualized of 

perivacscular spaces by lymphocytes, macrophages and neutrophils.   

Scanning electron microscopy of the white rat’s heart in the course of the 

experiment showed changes in the relief of the interior surfaces of the heart 

chambers: shortened microvilli at the initial stages of the experiment and their 

absence, laminiform formations at the later stages.  Deposits of fibrin strings, various 

erythrocytic figures and cholesterol crystals have been found on the interior surfaces 

of the heart chambers. Endotheliocytes are distributed chaotically, their form and 

sizes changed, endothelial contacts widened, plasmolemma of some endothelial cells 

forms processes with numerous microprocesses and microbubbles on their surfaces, 

the entire surface is covered with activated platelets and accumulations of altered 

erythrocytes (echinocytes, spherical, cupola-shaped, anular). Characteristic is the 

formation of erythrocytes and microthrombi sludges. 

Having made the conclusions based on the results of our experimental study we 

can say that in case of drug intoxication typical is an acute disorder of 

microcirculation, signs of cardiosclerosis and fibrillation of atriums. Dystrophic 

damages of cardiomyocytes occur rather often. This permits us to speak of the 

narcogenic cardiomyopathy.   

Key words: myocardium, hemomicrovasculature, white rat, nalbuphine. 
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ВСТУП 

Наркоманія в Україні впродовж останніх років набула стрімкого 

поширення [146, 217]. У 2016 році зареєстровано 115 170 осіб, яким уперше 

діагностовано психічні та поведінкові розлади, пов’язані з вживанням 

психоактивних речовин, що на 1,3% більше, ніж у 2015 році. Щорічно в Україні 

кількість наркозалежних осіб збільшується на 8-9 %. Негативним показником є 

і те, що 70-75 % наркоманів становить молодь віком до 25 років. Аналіз 

показника у гендерному розрізі свідчить, що хлопці частіше, ніж дівчата 

вживають наркотики. 73% споживачів наркотиків – міські мешканці, однак 

частка сільської молоді поступово збільшується. 97% наркоманів уперше 

спробували наркотики у віці з 12 до 19 років, а кожен п’ятий наркоман – жінка 

[19, 71, 96, 20, 128, 133, 145].  

За даними МВС України зареєстровано 107 тис. наркоманів, а насправді 

їх кількість в 10-15 разів більша: понад 1 млн. Третя частина всіх злочинів, 

пов’язана з незаконним обігом наркотиків, а більше половини засуджених – 

наркомани. Близько 120 тис. осіб щорічно помирають від наркоманії та її 

наслідків. Лише 2% наркозалежних виліковуються, інші 98% –  помирають. 

Статистика наведена в глобальному звіті Управління ООН з наркотиків і 

злочинності показує, що на 1 млн. дорослого населення в Україні припадає 43 

смертельних випадки внаслідок вживання наркотиків [117, 116, 173]. Серед 

речовин, що стали причиною смерті, пов'язаної з наркотиками, в тому числі і 

передозування [159, 188, 206, 218], найчастіше згадуються опіоїди. Згідно 

даних ООН сьогодні в світі є до 21 млн. споживачів опіоїдів [106, 112, 139, 17].  

На сьогоднішній день група опіоїдних анальгетиків широко 

використовується при лікуванні синдрому хронічного болю [98, 67, 105, 158, 

162, 194, 204]. Виходячи з можливостей сучасної клінічної медицини, слід 

вважати, що синдром хронічного болю може бути ефективно контрольований у 

більшості випадків клінічних ситуацій. Це, впершу чергу, відноситься до 

контингенту інкурабельних онкологічних хворих із синдромом нестерпного 

болю, який може бути ліквідовано у 80-90% пацієнтів, навіть у ІV стадії 
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розвитку пухлинного процесу. Для вирішення цього складного завдання 

розроблено цілий ряд медикаментозних шляхів та методів впливу на таке 

страждання, найефективнішим з яких є фармакотерапія із застосуванням 

наркотичних (опіоїдних) анальгетиків [4, 16, 27, 40, 39, 41, 127, 140, 163, 201].  

Наркотичні анальгетики традиційно призначаються і дають безперечно 

позитивний ефект при больовому синдромі після поранення на полі бою. Аналіз 

сучасної наукової літератури показав, що налбуфін синтезований на основі 

високоактивного похідного морфіну – оксиморфону i антагоніста опіоїдних 

рецепторів – налоксону та призначеннй виключно для парентерального 

застосування в ін’єкційних лікарських формах, що може бути використане в 

шприц-тюбиках аптечки індивідуальної (AI). Така лікарська форма зручна у 

використанні на полі бою та в інших польових умовах. Препарат мало впливає 

на тонус гладком'язових органів, завдяки чому не робитъ істотного впливу на 

гемодинаміку i на моторику шлунково-кишкового тракту і не пригнічує 

дихальний центр [135, 152, 155]. 

Значне використання наркотичних речовин, зростання їх обігу та 

поширення наркоманії зумовлює необхідність детального вивчення впливу 

опіоїдів на організм людини.  

Дані фахової літератури частіше торкаються питання впливу опіоїдів на 

нервову, гепатобіліарну системи, тимус, селезінку, нирки [6-8, 13, 21-24, 25, 56-

60]. Багатьма дослідниками описані також морфологічні зміни серця 

наркоспоживачів, як на мікро-, так і на ультраструктурному рівні, проте 

залишається незрозумілим остаточно ні патогенез впливу опіоїдів на міокард та 

його ГМЦР, ні те які мофологічні зміни викликають саме опіоїди, оскільки 

багато дослідників пов’язують зміни у внутрішніх органах наркоманів із 

способом життя та супутніми токсичними речовинами, які часто утворюються 

внаслідок самостійного виготовлення наркоречовини [109]. Більшість висновків 

ґрунтуються на клінічному використанні препаратів, без достатнього 

експериментального дослідження, зокрема щодо морфологічних змін, що є 

неприпустимим.  
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Отож, беручи до уваги фахову літературу можна зробити висновок, що 

існує ціла низка невирішених питань щодо морфологічної перебудови міокарда 

за умов впливу опіоїду. Недостатньо вивченими залишаються і питання 

особливостей макро-, мікро- та ультраструктури гемомікроциркуляторного 

русла міокарда. Тому дослідження морфологічних змін міокарда та його ГМЦР 

під впливом опіоїдів в експерименті є надзвичайно актуальним.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний 

напрямок дослідження є частиною планової наукової роботи кафедр 

нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

«Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні особливості 

органів у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку, за умов впливу 

екзо- та ендогенних факторів», № державної реєстрації 0115U000041, яка 

виконується у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького згідно з державним планом та програмою впродовж 2015 – 

2020 років. Здобувач є співвиконавцем цієї роботи. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої Ради медичного факультету №1 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 8 

від 18 травня 2016 року).  

Мета дослідження: Встановити особливості структурної організації 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла  в різні терміни тривалого 

впливу налбуфіну в експерименті.  

Завдання дослідження: 

1. Провести морфометричний аналіз мікро- й ультраструктури та 

гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура за умов фізіологічної 

норми. 

          2. Встановити особливості міокарда та рельєфу камер серця білого щура 

на сканограмах. 

3. Виявити морфологічні зміни ГМЦР та структурної організації міокарда 

білого щура під впливом опіоїду на мікроскопічному рівні.  

4. Дослідити морфологічні зміни ГМЦР та структури міокарда  білого 
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щура  під впливом опіоїду на ультраструктурному рівні. 

5. Провести морфометричний аналіз змін ангіоархітектоніки  та 

кількісних параметрів кардіоміоцитів міокарда білого щура  під впливом 

опіоїду на мікро- та ультраструктурному рівнях.  

Об’єкт дослідження – морфологічні особливості міокарда білого щура в 

нормі та за умов впливу налбуфіну. 

Предмет дослідження – морфологічна перебудова міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла в динаміці 6-тижневого впливу налбуфіну в 

експерименті. 

Методи дослідження: У дисертації використано морфологічні методи:  

гістологічні та електронномікроскопічні – для вивчення мікро- та 

ультраструктури міокарда білого щура в нормі та за умов впливу опіоїду, метод 

скануючої електронної мікроскопії за допомогою якого вивчали поверхневу 

структуру міокарда; морфометричні та статистичні методи дослідження, які 

дозволили об’єктивізувати результати дослідження особливостей 

гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури міокарда в нормі та 

закономірностей його змін в динаміці тривалого впливу опіоїду. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексне 

морфологічне дослідження міокарда та його гемомікроциркуляторного русла за 

допомогою гістологічного, електронномікроскопічного, морфометричного 

методів та методу скануючої електронної мікроскопії за умов перебігу 

шеститижневої експериментальної опіоїдної інтоксикації. Новими є дані про 

морфологічні зміни, які виникають у гемомікроциркуляторному руслі міокарда 

в різні терміни (впродовж 6-ти тижнів) при щоденному внутрішньом’язевому 

введенні налбуфіну в експерименті. Отримані нові морфометричні дані 

ангіоархітектоніки, діаметри та товщина ланок ГМЦР, показник 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита. Уперше встановлена залежність між тривалістю введення 

налбуфіну та глибиною змін структурної організації міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла в експерименті. Проведений статистичний 
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аналіз дозволив систематизувати отримані експериментальні дані і подати 

порівняльну характеристику структурної організації та 

гемомікроциркуляторного русла міокарда в нормі та за умов впливу опіоїду в 

експерименті. Встановлено, що перші ознаки порушення структури міокарда та 

його ГМЦР спостерігаються вже на 1-му тижні введення наркотичного 

середника.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження міокарда та його гемомікроциркуляторного 

русла впродовж 6 тижнів впливу опіоїду мають важливе значення не лише для 

морфологів, а й для клініцистів. Отримані результати дають змогу вирішити 

питання щодо впливу опіоїду на структуру серця і його гемомікроциркуляторне 

русло, що створює морфологічне підґрунтя для розуміння патогенезу та 

подальшого пошуку оптимальних методів діагностики, профілактики та 

лікування кардіологічних захворювань у пацієнтів, які змушені тривалий час 

вживати опіоїди, а також у наркозалежних осіб.  

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу кафедри анатомії людини 

(затв. 12 березня 2018 р.) та кафедри патологічної анатомії і судової медицини 

(затв. 31 січня 2018р.) ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

кафедри анатомії людини (затв. 01 березня 2018 р.), кафедри гістології, 

цитології та ембріології (затв. 20 лютого 2018 р.), кафедри клінічної анатомії та 

оперативної хірургії (затв. 17 лютого 2018 р.) ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», кафедри патологічної та топографічної 

анатомії (затв. 12 березня 2018 р.) та кафедри судової медицини (затв. 12 

березня 2018 р.) НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедри нормальної анатомії (затв. 

14 березня 2018р.), кафедри патологічної анатомії та судової медицини (затв. 1 

березня 2018 р.), кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією 

(затв. 28 лютого 2018 р.), кафедри гістології, цитології та ембріології (затв. 25 

січня 2018 р.) Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького, кафедри анатомії людини (затв. 7 березня 2018 р.), кафедри 
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гістології та ембріології (затв. 2 березня 2018 р.) ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», 

кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії (затв. 22 березня 2018р.), 

кафедри гістології, цитології та ембріології (затв. 20 березня 2018р.) та кафедри 

патологічної анатомії з секційним курсом (затв. 28 березня 2018р.)  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено етапи 

планування, інформаційно-патентний пошук, формулювання мети й завдань 

дослідження. Завдяки опанованим методикам здійснено відтворення моделі 

експериментального дослідження, забір матеріалу та всі морфологічні 

дослідження проведені здобувачем особисто. Деякі методики, а саме методи 

скануючої електронної мікроскопії були проведені у колаборації з 

лабораторією доктора Дж. Врани при Маунт Сінай Госпіталі (Торонто, Канада) 

за її повної фінансової підтримки та з використанням ліцензійного програмного 

забезпечення. Написання всіх розділів дисертаційної роботи, основні наукові 

положення належать здобувачу, формулювання висновків здійснено за участі 

наукового керівника.   

Висловлюємо подяку за допомогу при проведенні скануючої електронної 

мікроскопії серця щура лабораторії доктора Дж. Врани при Маунт Сінай 

Госпіталі (Торонто, Канада), зокрема п. Ірині Шніцар. 

 Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертації 

висвітлено та обговорено на засіданнях кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, V 

міжнародній конференції молодих вчених (Вінниця, 2014), міжнародній 

науково-практичній конференції «International scientific conference» (Ужгород, 

2015), міжнародній науковій конференції «Innovation technology in medicine: 

experience of Poland and Ukraine» (Люблін, 2017), ІІІ міжнародній науковій 

конференції «New trends in education end practice of health protection employеes» 

(Ostrowiec Swietokrzyski, 2017), IV науковій конференції (Lublin, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з 

яких 7 статей опубліковано у фахових наукових виданнях, рекомендованих 
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ДАК України, 1 стаття – у фаховому науковому виданні Німеччини, 5 робіт – у 

матеріалах і тезах конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено українською мовою 

на 194 сторінках друкованого тексту, з них 121 сторінка основного тексту. 

Дисертація містить такі розділи: вступ, аналітичний огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, два розділи з результатами власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, список 

використаних джерел, додатки (17). Робота ілюстрована 8 таблицями, 79 

рисунками. Список використаних джерел літератури складається з 221 джерела, 

з яких 150 кирилицею і 71 латиницею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТРУКТУРИ МІОКАРДА ТА 

ЙОГО ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В НОРМІ Й ЗА УМОВ 

ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Порівняльна анатомія серця людини і щура за умов фізіологічної 

норми та патології 

Як відомо, серце і людини, і щура є чотирикамерним м’язовим органом. 

Маса серця щура в середньому становить 1,1-1,5 г [104]. Особливістю будови 

серця щура є те, що у ліве передсердя впадають 5-6 легеневих вен, що описано 

у фаховій літературі [69]. З лівої легені зазвичай виходить 1 вена, інколи – 2, а з 

правої – 4 [104]. Ззовні серце щура, як і людини нагадує форму конуса, верхівка 

якого спрямована донизу, тобто в бік діафрагми. Серце щура дещо зміщене 

ліворуч відноcно серединної лінії і розташоване майже в горизонтальній 

площині [1, 44, 104]. На відміну від людини, у щура до груднини фіксується 9 

пар ребер (costae veraе), а у людини – 7 пар. Скелетотопічно серце у щура 

знаходиться між ІІІ-VII ребрами. Від верхівки серця щура відходить серцево-

діафрагмальна зв'язка [44].  

Стінка серця щура, як і людини, складається з трьох оболонок: 

зовнішньої – епікарда, середньої м’язової – міокарда та внутрішньої – 

ендокарда. Саме ж серце розміщене у волокнистому осерді –  перикарді [30, 

104, 118]. Ендокард зсередини вистелає камери серця, а також утворює стулки і 

півмісяцеві заслінки клапанів серця. Ендокард передсердь товстіший, ніж 

шлуночків, але найбільш товстий у лівих камерах серця [156, 183]. Міокард є 

найтовстішою оболонкою серцевої стінки і побудований з посмугованої 

серцевої м’язової тканини. Міокард і щура, і людини складається з двох типів 

м’язових клітин – кардіоміоцитів типових або скоротливих і атипових або 

провідних. Серцеві м’язові волокна утворені окремими одно- або двоядерними 

м’язовими клітинами – скоротливими (типовими) кардіоміоцитами. Ці клітини 

мають прямокутну форму (з бічними відростками), довжиною 50-120мкм і 
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діаметром 15-20мкм [30, 76]. Ядро локалізується у центрі клітини. У 

кардіоміоцитах є багато саркоплазми та мало міофібрил. Особливістю 

саркоплазми кардіоміоцитів є велика кількість мітохондрій. Саркоплазматична 

сітка розвинена слабо і не утворює великих термінальних цистерн. Т-трубочки 

кардіоміоцитів заходять всередину на рівні Z-ліній. Вони вистелені базальною 

мембраною, що розміщується ззовні від сарколеми. Функція Т-трубочок 

кардіоміоцитів – забезпечення одночасного скорочення всіх міофібрил. 

Кардіоміоцити з’єднуються між собою, утворюючи вставні диски. У 

поперечних ділянках вставного диска розрізняють 3 типи міжклітинних 

контактів: І – десмосомний, ІІ – нексуси та ІІІ – ділянки адгезії [43, 147]. 

Особливістю кардіоміоцитів передсердь людини є добре розвинена гранулярна 

ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі, а у щура –   агранулярна 

ендоплазматична сітка [76]. Міокард передсердь має два м’язові шари – 

поверхневий, який складається з колових (поперечних) м’язових пучків і 

глибокий, який має поздовжньо орієнтовані м’язові пучки. Міокард шлуночків 

складається з трьох шарів: поверхневого, середнього і внутрішнього 

(глибокого). Поверхневий шар є тонким і його волокна орієнтовані поздовжньо. 

Його м’язові пучки беруть початок від волокнистих кілець. На верхівці серця ці 

пучки закручуються і переходять у внутрішній (глибокий) поздовжній шар. 

Між поздовжніми зовнішнім і внутрішнім м’язовими шарами розміщується 

середній шар [70, 123].  

Будова міокарда передсердь щурів на електронно-мікроскопічному рівні 

підпорядковується будові серцевої м’язової тканини. Нем’язовий компонент 

представлений сполучною тканиною з великою кількістю кровоносних судин та 

нервів. М’язовий компонент утворений тісно пов’язаними між собою 

поперечно-посмугованими клітинами – кардіоміоцитами [26, 100, 147]. 

Щілинні контакти чергуються з десмосомами та виявляються між бічними 

поверхнями передсердних кардіоміоцитів. З боку інтерстицію, вздовж бічної 

поверхні м’язових клітин, виявлено множинні тонкі фібрили, один кінець яких 

вплітається в базальну мембрану кардіоміоцита, а інший – в базальну мембрану 
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ендотеліоцита капіляра або сусіднього кардіоміоцита. У просторах між 

м’язовими волокнами міокарда виявлено колагенові фібрили. На поверхні 

кардіоміоцитів виявлено значну кількість дрібних везикул. У передсердних 

кардіоміоцитах є безліч мітохондрій і міофібрил. Найбільш щільне 

розташування міофібрил спостерігали на периферії кардіоміоцитів, а в 

центральній зоні локалізується ядро, канальці агранулярної ендоплазматичної 

сітки, комплекс Гольджі, мітохондрії та секреторні гранули. Ядра переважно 

округлої та овальної форм, містять 1-2 ядерця і 3 різновиди хроматину у 

вигляді великих грудочок, оптично-щільні інтерхроматинові гранули та 

дрібнодисперсний хроматин. Мітохондрії округлої форми з численними 

кристами і світлим матриксом [61]. У просторах між мітохондріями 

розташовані елементи агранулярної ендоплазматичної сітки [172], апарата 

Гольджі і численні секреторні гранули. У саркоплазмі міститься незначна 

кількість гранул глікогену та поодинокі ліпідні включення [29, 55, 97, 147].  

Епікард щура, як і людини, утворений серозною оболонкою.  

Особливістю перикарда щура є те, що він з'єднується з грудниною за 

допомогою груднинно-перикардіальної зв'язки [104].  

Особливістю серця щурів є також навність лівої краніальної порожнистої 

вени та тривале зберігання після народження синусних клапанів, а в деяких 

гризунів їх залишки зберігаються пожиттєво. Значно виділений вгору конус 

правого шлуночка. Пристінкові стулки передсердно-шлуночкових клапанів, у 

більшості випадків, нечітко виділені. Дуга аорти дуже крута, від неї відходить 

2-3 стовбури [53].  

За даними ВООЗ ураження серцево-судинної системи є однією з 

визначальних проблем сучасної медицини [5, 36, 51, 68, 117, 171]. Найчастішою 

причиною смертності та інвалідизації населення розвинутих країн є 

захворювання серцево-судинної системи, які вражають майже 17-20% 

населення. В Україні за статистичними даними причиною 63 смертей зі 100 є 

серцево-судинні захворювання [37, 136, 69, 150, 203].  

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності 
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та інвалідності населення у більшості країн світу [214]. Очікується, що до 2030 

року понад 23 млн осіб помре від цих недуг. В Європі серцево-судинна 

патологія зумовлює близько 40 % усіх випадків смерті осіб віком менше 75 

років, з яких раптова серцева смерть становить понад 60 %. Україна ж посідає 

одне з перших місць в Європі за показниками смертності від захворювань 

серцево-судинної системи (459,48 на 100 000 населення) [5, 36, 51, 68, 117].  

Найбільш розповсюдженим захворюванням серцево-судинної системи є 

артеріальна гіпертензія. Частота її в загальній популяції становить 25-30%. 

Стійке і тривале підвищення артеріального тиску призводить до розвитку 

тяжких серцево-судинних захворювань, таких як: інфаркт міокарда, мозковий 

інсульт, хронічна серцева та ниркова недостатність і сприяє високій смертності 

та інвалідизації населення [49, 52, 75, 99]. Серце, як один з органів-мішеней 

втягується в патологічний процес вже на ранніх термінах захворювання. 

Морфологічні зміни в серці при гіпертонічній хворобі захоплюють всі рівні 

організації серцево-судинної системи: органний, тканинний, клітинний та 

субклітинний. Для макрорівня характерними є збільшення розмірів лівого 

передсердя, потовщення стінок лівого шлуночка та розширення його 

порожнини [87, 89]. На тканинному рівні морфологічним субстратом є 

дифузний міокардіофіброз, який проявляється збільшенням вмісту колагену і 

фіброзної тканини [89]. На ранніх стадіях гіпертрофія лівого шлуночка 

характеризується гіпертрофією кардіоміоцитів, що проявляється збільшенням 

діаметра кардіоміоцитів, кількості міофібрил і мітохондрій та розміру ядер. На 

пізніх термінах перебігу відбувається загибель частини кардіоміоцитів і 

заміщення їх фіброзною тканиною – вогнищевий міокардіофіброз [47]. Поряд із 

міокардіальними змінами відбуваються і порушення судинного русла серця. До 

них входять гіпертрофія гладких м’язів, проліферація ендотеліальних клітин, 

накопичення колагену, проліферація мікроциркуляторного русла і порушення 

відповіді судин на дію вазоактивних факторів.  Вказані зміни призводять до 

появи субендокардіальної ішемії міокарда [191, 180] і тяжкого ускладнення, 

такого як інфаркт міокарда [73, 62, 103, 215].   
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Згідно даних фахової літератури для діагностики гострої коронарної 

недостатності необхідною умовою є наявність однієї з патогномонічних ознак – 

контрактурних змін кардіоміоцитів 3-го ступеня [74]. Для встановлення 

діагнозу гострого інфаркту міокарда в донекротичній стадії необхідним є 

сполучення наступних патогномонічних ознак: контрактурних змін 

кардіоміоцитів 3-го ступеня, первинного брилчастого розкладання і 

внутрішньоклітинного міоцитолізу, а також наявність ознак хронічного 

ураження – розростання сполучної тканини між волокнами кардіоміоцитів 

[129]. З деяких джерел стало відомо про хвилеподібну деформацію 

кардіоміоцитів, як провідну морфологічну ознаку ішемічної хвороби серця 

(ІХС) [42, 94, 82]. Характерним для інфаркту міокарда є утворення вогнища 

ішемічного некрозу, який захоплює всі шари стінки серця (епікард, міокард та 

ендокард) в ділянці кровопостачання відповідної тромбованої ушкодженої 

коронарної артерії. Розвиток гострої коронарної недостатності обумовлений 

появою ішемії міокарда в результаті різкого порушення коронарного кровотоку 

в терміни до 40 хвилин з моменту його розвитку. При збільшенні часу стійкої 

ішемії більше 40 хвилин з моменту гострого порушення кровопостачання в 

серцевому м’язі розвивається інфаркт міокарда [74, 93]. Морфологія гострої 

коронарної недостатності представлена атеросклеротичними змінами 

коронарних судин однієї з основних коронарних артерій, гіпертрофією 

міокарда, а також появою в міокарді злегка блідого або точкового вогнища 

[198]. При мікроскопії в цих випадках відмічали спазм і парез судин, 

сегментарний набряк їхньої стінки [74]. При стійкій ішемії тривалістю від 40 

хвилин до 3 годин від початку приступу для інфаркту є характерним 

зникненням поперечної посмугованості м’язових волокон. При дослідженні 

мікросудин виявляли крайове стояння лейкоцитів і лейкоцитарні стази [93, 132, 

137, 186]. Через 6 годин стійкої ішемії відмічали некротичну стадію інфаркту 

міокарда. Мікроскопічно в цій зоні м’язові волокна набряклі, не мають 

поперечної посмугованості, гомогенізовані, по периферії кардіоміоцити 

перебувають в стані первинного розпаду. У стромі міокарда з’являються 
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поодинокі лейкоцити [49, 103]. На 2-3-тю добу при гістологічному дослідженні 

відмічали появу лейкоцитарних інфільтрацій. На 4-6-й день мікроскопічно 

міокард представлений зоною безструктурних білкових мас, які оточені зоною 

реактивної інфільтрації, в якій виявляли лейкоцити, лімфоцити, плазмоцити, 

фібробласти і макрофаги. Упродовж 2-х тижнів з моменту формування 

інфаркта міокарда (7-13 день) розвився процес організації. Мікроскопічно в цій 

стадії відмічали активний фагоцитоз макрофагами некротизованих м’язових 

волокон. Мертва тканина замінювалася фібробластами, лімфоцитами і 

плазмоцитами. Таким чином з’являлися тонкі сполучнотканинні волокна.  

Поступово по периферії інфаркту ідентифікувалася грануляційна тканина. На 3-

4-му тижні мікроскопічно новоутворена тканина представлена зрілими 

колагеновими волокнами, а також судинами синусоїдного типу [28, 45, 93, 148].  

Серед багатьох патологій значно впливають на серце і аутоімунні 

захворювання. Особливу увагу привертає системний червоний вовчак (СЧВ), 

що розвивається на тлі генетично обумовленої недосконалості 

імунорегуляторних механізмів і призводить до неконтрольованого синтезу 

широкого спектру аутоантитіл із розвитком аутоімунного ураження стінок 

судин та тромбозів, в результаті чого розвивається порушення трофіки тканин, 

запальні реакції та ураження багатьох органів та систем, в тому числі й серця. 

При клініко-морфологічному обстеженні припускається можливість ураження 

шкіри, слизових оболонок, суглобів, серозних оболонок, легень, нервової 

системи, нирок та серця. І, хоча з уражень серцево-судинної системи до 

критеріїв діагнозу СЧВ увійшов тільки перикардит, дослідження вказують на 

те, що спектр її уражень надзвичайно широкий [143]. Так, при біопсії виявляли 

гістологічні зміни в міокарді, які являють собою периваскулярну та/або 

інтерстиціальну інфільтрацію макрофагами та лімфоцитами. Можливі також 

дегенерація кардіоміоцитів, виявлення вогнищевої інфільтрації міокарда 

імунними клітинами та поява дифузного або вогнищевого склерозу чи фіброзу 

[12]. Звертають на себе увагу і дистрофічні процеси в міокарді при СЧВ. Вони 

виникають внаслідок порушення трофіки кардіоміоцитів через оклюзію дрібних 
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інтраміокардіальних судин на тлі васкуліту. При ехокардіоскопічному 

обстеженні у 60% хворих на СЧВ виявляються ураження клапанів серця різного 

ступеня: потовщення стулок клапанів, клапанні вегетації, недостатність 

клапанів. При гістологічному дослідженні виявляється, що вегетації 

складаються з тромбоцитів, фібрину, активних фібробластів, новоутворених 

судин та фіброзної тканини, клапани можуть мати ознаки фіброзу та 

кальцифікації [12, 143]. 

Морфологічні зміни в міокарді за умов цукрового діабету (ЦД) 

продемонстровані як у людей, так і у тварин шляхом дослідження біоптатів 

органа та посмертних препаратів [160, 63, 164]. Морфологічними 

особливостями діабетичного серця є інтерстиційний фіброз і гіпертрофія 

міоцитів [18, 195, 179, 213]. Вважають, що основним механізмом пошкодження 

міокарда при діабеті є глікозилювання білків. При діабетичному серці виявлено 

також зміни судин міокарда: зростання товщини базальної мембрани, зниження 

щільності капілярів, підвищення їх проникності, збільшення позаклітинного 

простору [220, 213]. При експериментальному дослідженні у щурів із ЦД 

порушене впорядковане розміщення м’язових волокон, подекуди вони 

розволокнені через набряк стромальної сполучної тканини. Морфометрично 

встановлено, що відносний показник м’язових волокон достовірно 

зменшується, а площа сполучної тканини збільшується [64, 138, 144]. Міокард 

представлений групами кардіоміоцитів з еозинофільною цитоплазмою, чіткими, 

рівними контурами, їх ядра – овоїдної і веретеноподібної форми. Траплялися 

ділянки з ознаками набряку інтерстиційної тканини. Подекуди наявні 

поодинокі кардіоміоцити з ознаками дистрофії, яка представлена нерівними, 

нечіткими контурами, світло зафарбованою цитоплазмою і наявністю вакуоль. 

У артеріолах міокарда спостерігали «сладж-синдром» – еритроцити між собою 

склеєні і розташовані в центральній частині. Внутрішня оболонка має 

фестончатий вигляд. Відмічали виражений периваскулярний набряк строми з 

екстравазальним розташуванням еритроцитів на одній ділянці між 

кардіоміоцитами (крововилив). В окремих ділянках міокарда відмічали різке 
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порушення кровообігу з переповненням судин кров’ю, їх просвіти розширені і 

заповнені еритроцитами, які склеюються між собою [43, 54]. У 

передсерсердних секреторних кардіоміоцитах експериментальний 

стрептозотоциніндукований цукровий діабет призводить до перебудови 

внутрішньоклітинних органел, а саме: гіпертрофії і гіперплазії комплексу 

Гольджі, розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, збільшення 

кількості і об'ємної щільності секреторних гранул [88]. 

При дослідженні серця експериментальних тварин, які піддавалися 

хронічній алкоголізації, та у серцях людей з алкогольною залежністю 

морфологічні зміни були подібними. Хронічна інтоксикація серця етанолом 

здатна викликати стан, який називають «алкогольною кардіоміопатією». У 

даному випадку спостерігається характерна для алкогольної кардіоміопатії 

строкатість морфологічних ознак у вигляді осередків атрофії і гіпертрофії 

кардіоміоцитів, контрактурних змін, дрібновогнищевого кардіосклерозу. При 

збереженні повнокров’я судин мікроциркуляторного русла спостерігється 

виражений периваскулярний склероз, а іноді – лімфогістіоцитарні інфільтрати 

[92]. Характерними є дилатація судин із стазом крові, сладж-феномен, 

периваскулярний набряк. Згідно даних літератури, комплексне морфометричне 

дослідження камер серця піддослідних тварин підтвердило дані, отримані при 

морфометрії сердець людей: наростання маси серця, у випадках пролонгованої 

алкоголізації – збільшення площі ендокардіальної поверхні як достовірної 

ознаки декомпенсації. Хронічна алкогольна інтоксикація спричиняє 

неспецифічні якісні та кількісні зміни всіх структурних компонентів серця: 

наростання маси колагенових фібрил, жирова інфільтрація в лівому шлуночку і 

міжшлуночковій перегородці, деструкція еластичних волокон, колагенізація 

аргірофільного компоненту, нагромадження глікозаміногліканів в основній 

речовині, які мають прогресуючий характер [92]. Також при хронічній 

алкогольній інтоксикації виникає перебудова лімфатичного русла серця, яка 

морфологічно проявляється розвитком послідовних компенсаторно-

пристосувальних змін: ростом нових лімфатичних капілярів з їхньою 
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дилатацією та деформацією, варикозом, формуванням нових лімфатичних сіток 

і збільшенням об`єму лімфатичного русла серця, які змінюються ознаками 

декомпенсації: склероз та редукція лімфокапілярних сіток [101]. Пошкодження 

гістогематичного бар’єру та тривала динамічна і резорбтивна недостатність 

лімфатичного русла серця спричиняють хронічний набряк строми, який 

призводить до розвитку прогредієнтного дифузного фіброзу строми. Застій 

лімфи, який є природнім склерогенним і пошкоджуючим паренхіму агентом, 

ускладнює і посилює перебіг патологічних процесів в ураженому алкоголем 

серці та сприяє декомпенсації серцевої діяльності [15, 33, 32].  

Актуальним і важливим є вивчення морфологічних змін серця при різних 

видах наркотичної інтоксикації в експерименті [111, 154]. Для вивчення впливу 

наркотичних середників більшість дослідників обирають експериментальні 

моделі опіоїдного впливу на щурах [108, 178, 165].  

При дослідженні впливу на міокард етанолу виникає стан, що отримав 

назву «алкогольна кардіоміопатія», яка супроводжується кардіоміодистрофією, 

атеросклерозом, що призводить до порушення провідності та скоротливої 

функції міокарда [92, 174, 10]. Вплив алкоголю на ультраструктурні 

компоненти кардіоміоцитів, зокрема на мітохондрії є негативним [91, 92], 

зовнішні мембрани мітохондрій зливаються в одну електроннощільну лінію. 

Міжмембранні простори заповнені електронно-щільною речовиною. В умовах 

експерименту було визначено ізольоване ущільнення окремих крист 

мітохондрій, так звану мітохондріальну дегенерацію. Безпосередньою 

причиною смерті при гострих інтоксикаціях етанолом є ураження скоротливого 

апарату міокарда через появу різкої деструкції зовнішніх і внутрішніх мембран 

мітохондрій, внаслідок чого розвивається загибель мітохондрій та жирове 

переродження кардіоміоцитів [182]. Так,  в експериментальному дослідженні 

Mashimo A. [199] малі дози етанолу спричиняють незначне збільшення 

мітохондрій та активацію лізосом, зменшення кількості АТФ та порушення 

дихальної функції. Використання середніх доз супроводжується зменшенням 

кількості мітохондрій та перебудовою метаболізму кардіоміоцитів. При дії 
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великих доз спостерігається утворення гігантських спустошених мітохондрій, 

накопичення гранул глікогену в кардіоміоцитах і формування аномального 

метаболізму. У розвитку токсичних уражень при хронічній інтоксикації 

етанолом значне місце належить процесам апоптозу [182]. Помірне вживання 

алкоголю щурами при обмеженні білків у дієті призводить до суттєвих змін 

ультраструктури мітохондрій [182] кардіоміоцитів та порушення морфології 

клітини в цілому. При мікроскопічному вивченні серця при алкогольних 

інтоксикаціях у судинах міокарда спостерігається малокров’я артерій на тлі 

дистонічного повнокров’я вен. На препаратах ГМЦР, а саме артерій 

спостерігались вип’ячування інтими, гіперхроматоз ядер ендотеліоцитів, 

плазморагії судинної стінки [102]. Проводячи морфо-функціональний аналіз 

міокарда при гострих та хронічних отруєннях етанолом [9, 33, 32] було 

встановлено, що при гострих отруєннях упродовж перших двох годин 

розпочинаються розлади кровообігу у ГМЦР з інтерстиціальним та 

периваскулярним набряком міокарда, порушенням балансу водно-

електролітного обміну, набряком та розширенням канальців саркоплазматичної 

сітки та збільшенням піноцитозної активності. В більш віддалені терміни 

порушувались структури міофібрилярного апарату, з’являлись ознаки 

дезорганізації мітохондрій та мало місце розходження вставних дисків. При 

хронічній алкогольній інтоксикації спостерігалась так звана «тріада»: 

гіпертрофія, атрофія та дистрофія кардіоміоцитів.  

Таким чином, у міокарді та його судинній системі при інтоксикації 

етанолом розвиваються патологічні процеси з порушенням метаболізму 

тканинних компонентів, синдромом ендотоксикозу на клітинному, тканинному 

та органному рівнях. Дані ознаки на гістологічному рівні проявлялись 

набуханням дисків, мікронекрозом м’язових волокон, крововиливами, 

некробіозом, що забезпечувало декомпенсацію роботи серця. Із боку 

мікроциркуляторного русла спостерігались ознаки порушення діаметра, 

довжини, цілісності стінки, наявність мікроаневризм і деформацій у гемо- і 

лімфомікросудинах [48]. 
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Серед наркотичних речовин, які найчастіше споживають наркозалежні 

особи, використовуються опійні алкалоїди та їхні синтетичні аналоги, часто у 

комбінації з етанолом [11, 13, 15, 48, 101, 102].  

Згідно даних фахової літератури внаслідок наркотичних інтоксикацій 

гістологічно у серцево-судинній системі було виявлено ряд змін, а саме: 

наявність численних дрібновогнищевих ділянок кардіосклерозу, рабдоміолізу, 

жирової трансформації кардіоміоцитів. Це свідчить про важливість 

некоронарогенних механізмів виникнення фіброзу серцевого м’яза, який, в 

свою чергу, причетний до розвитку фібриляції [142, 153, 210]. Окрім цього, 

виявлено фрагментацію пошкоджених кардіоміоцитів [119], парез 

мікроциркуляції, вогнища гострих крововиливів [209]. Згідно з забарвленням за 

Pero спостерігається нерівномірне сприйняття барвника, що свідчить про 

метаболічне пошкодження міокарда, швидше за все, ішемічного ґенезу. У 

мікроциркуляторному руслі відмічаються чіткі ознаки стазу і сладжі 

еритроцитів, формування фібриново-лейкоцитарних тромбів. При 

спостереженні септичного бактеріального ендокардиту при тривалому 

вживанні наркотичних середників у серцевому м’язі зустрічаються 

мікроабсцеси на тлі дифузного продуктивного міокардиту і деструктивних 

васкулітів. На клапанах, у зоні бородавчатих тромботичних відкладень, 

відмічаєься густа лейкоцитарна інфільтрація, зони грануляційної тканини. 

Таким чином, для серцево-судинної системи при отруєнні наркотичними 

речовинами характерний гострий розлад мікроциркуляції, ознаки 

кардіосклерозу та фібриляції передсердь [210]. Нерідко трапляються і 

дистрофічні пошкодження кардіоміоцитів. Це дозволяє говорити про 

наркогенну кардіоміопатію, яка проявляється вищеописаними морфологічними 

ознаками [38, 82, 101, 110, 151]. При експериментальному дослідженні 

мітохондріального апарату кардіоміоцитів щура наявні гігантські спустошені 

мітохондрії, які зустрічаються у перинуклеарному просторі і, значно рідше, під 

сарколемою або між міофібрилами. Враховуючи, що в зазначених 

внутрішньоклітинних локалізаціях переважають мітохондрії 2 типу, можна 
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стверджувати, що саме вони ушкоджуються найбільше при моделюванні 

хронічного отруєння опіатами [122, 184, 161, 205]. 

Так, при дослідженні серця у осіб, які споживали наркотики 2 і більше 

років було виявлено звичайні анатомічні структури з нерівномірною 

гіпертрофією і атрофією окремих волокон серцевого м’яза [3]. У 

навколосудинних зонах наявна пухка волокниста сполучна тканина. 

Кардіоміоцити дистрофічно змінені. У міокарді відмічено дифузний і 

периваскулярний кардіосклероз. Пухка сполучна тканина утворюється по 

периферії судин. У деяких випадках в них спостерігаються гематогенні 

елементи у вигляді хмаркоподібних, рідше – щільних інфільтратів. 

Кардіоміоцити частково атрофовані, хоча серед них є гіпертрофовані. Ядра 

кардіоміоцитів крупні, гіперхромні, розміщені центрально. Цитоплазма з 

ділянками нерівномірної фуксинофілії. Фіброзні кільця клапанів серця 

дилатовані, стулки дещо потовщені. Зміни міокарда носять характер 

псевдогіпертрофії, зокрема виявлялись типові емболітичні абсцеси по ходу 

дрібних гілок коронарних артерій. У ГМЦР при цьому визначались невеликі 

тромби, стінки артерій просякнуті плазмою, ШИК-реакія різко посилена. У 

периваскулярному просторі скупчення сегментоядерних нейтрофілів та 

лейкоцитів. Спостерігається різка дистрофія елементів міокарда. Ядра 

кардіоміоцитів бліді, у деяких не визначались, іноді дефрагментовані. В 

інтерстиції міокарду спостерігали скупчення гістіоцитарних клітин та 

поодинокі лімфоцити [114, 119, 120-122]. При морфологічному дослідженню 

серця у наркозалежних осіб спостерігали слабку вираженість атеросклерозу при 

наявності макроскопічно вогнищ кардіосклерозу [63, 66, 113, 131]. Однією з 

найбільш частих ознак є інтерстиційний набряк, що проявляється 

розволокненням пучків кардіоміоцитів, периваскулярної сполучнотканинної 

строми. У периваскулярних ділянках спостерігалось розростання пухкої 

сполучної тканини. Другою патогномонічною ознакою в міокарді було 

зменшення вираженості поперечної посмугованості в кардіоміоцитах. Часто 

спостерігали контрактурні зміни кардіоміоцитів, в тому числі, брилковий 
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розпад міофібрил [142, 193].  При дослідженні ГМЦР спостерігали склероз 

дрібних інтрамуральних артерій міокарда, а також дрібновогнищевий або 

дифузний кардіосклероз з переходом у фіброз. Згідно даних багатьох 

досліджень, в основі розвитку атеросклерозу лежить послідовна взаємодія 

багатьох етіопатогенетичних чинників, що в кінцевому рахунку, призводить до 

утворення атеросклеротичної бляшки, яка в процесі свого розвитку проходить 

ряд стадій – від ліпідної плями до атероматозу, кальцинозу і фіброзування з 

розвитком ускладнень у вигляді виразки, крововиливу, тромбозу [126].   

Чимале значення в наркозалежних осіб при внутрішньовенному введенні 

наркотичних середників мають септичні ускладнення. Найчастіше 

спостерігається інфекційний ендокардит [71] бактеріального ґенезу, який 

викликається золотистим або зеленявим стафілококом. Найчастіше 

ушкоджується тристулковий клапан, що можна пояснити гемодинамічними 

факторами [131].  

 

1.2. Патогенетичний механізм дії наркотичних середників на організм  

За даними ВООЗ наркотик – це хімічний  агент, що викликає ступор, 

кому або нечутливість до болю. Офіційним визнанням речовини наркотичною в 

Україні є її включення до переліку наркотиків наказом міністра охорони 

здоров’я України. Нерідко у визначення наркотичного засобу (НЗ) вноситься 

сенс здатності викликати психічну або фізичну залежність, поняття тяги до 

отримання препарату, розвитку толерантності до нього тощо. Під наркоманією 

розуміється різко виражена, болісна тяга до однієї або кількох речовин 

рослинного або синтетичного походження, які діють переважно на центральну 

нервову систему і викликають у малих дозах відчуття психічного і соматичного 

«благополуччя», заспокоєння, ейфорії, а в порівняно великих дозах – стан 

вираженого сп’яніння, оглушення, анальгезії, наркотичного сну. Дані стани 

виникають за рахунок взаємодії наркотичної речовини з рецепторним апаратом. 

За сучасними уявленнями, дія опіатів відбувається через стимуляцію 

ендорфінної системи головного мозку. В організмі людини існують 4 види 
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опіатних рецепторів: μ-(мю), δ-(дельта), κ-(капа) і ноцицептивні рецептори [78, 

216, 219].  

μ-рецептори переважно зв’язують морфін і знаходяться у ділянках 

головного мозку, які відповідають за аналгезію – сірій речовині, навколо 

водопроводу мозку, присередній частині таламуса та задньому розі спинного 

мозку. Ці рецептори беруть участь у процесах виникнення стану ейфорії, міозу 

і пригнічення дихання [219, 221].  

κ – опіатні рецептори, відповідальні, як вважають, за "класичні" ефекти 

опіоїдів (знеболювання, закреп, пригнічення дихання) поряд із седативним 

ефектом і дією на ендокринну систему. Для κ-рецепторів прототипною 

речовиною є кетоциклазоцин. Дані рецептори знаходяться в задньому розі 

спинного мозку, глибоких шарах кори та деяких ділянках нюхового мозку. Їх 

активація призводить до спінальної аналгезії, міозу і загального седативного 

впливу на організм.  

δ-рецептори мають високу спорідненість до енкефалінів, наприклад, 

дельторфінів і локалізуються в лімбічній системі та задньому розі спинного 

мозку. Разом з капа-рецепторами вони беруть участь у процесах аналгезії на 

рівні спинного мозку, а також задіяні в розвитку міозу і гіпотензії [208]. 

Існує також особливий четвертий клас опіоїдних рецепторів, так званий, 

ноціцептін-орфановий рецептор (НОР, orphanin FQ), що бере участь в регуляції 

больової чутливості. 

Таким чином, за даними фахової літератури μ-опіоїдні рецептори можна 

вважати основними рецепторами, що беруть участь у виникненні ефекту 

залежності та підвищення порогу чутливості до наркотичних речовин.   

При вживанні наркотичних речовин їх вплив значно переважає над 

ендогенним синтезом ендорфінів головним мозком людини за принципом 

зворотного зв’язку. Оскільки ж опіоїди впливають на μ-опіоїдні рецептори, що 

призводить до ейфоричного стану організму, хронічне вживання цих препаратів 

призводить до втрати здатності отримувати позитивні відчуття за рахунок лише 

ендогенних морфінів та зумовлює в наркозалежних осіб необхідність 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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підвищення дози та кількості введення препаратів для отримання бажаних 

ефектів. Даний ефект виникає за рахунок збільшення кількості μ-опіоїдних 

рецепторів, що зв’язують діючу речовину. 

За умов впливу короткотривалої або хронічної наркотичної інтоксикації в 

біологічних об’єктах визначають зміни метаболічних параметрів організму [18]. 

Наркотик взаємодіє з опіатними рецепторами, розміщення яких асоційоване з 

ліпідами клітинних мембран, тому основою порушення функцій  нервових 

клітин і опіатних рецепторів є зміна структурно-метаболічних характеристик 

ліпопротеїдних мембран в умовах опійної залежності [31, 141, 202]. 

Наркотичній інтоксикації властивий дисбаланс ліпідного обміну, 

зареєстрований у мозку, крові, печінці, легенях і зумовлений розладами 

енергетичного метаболізму. Цілеспрямованим вважають визначення 

метаболічних показників сироватки крові для оцінювання інтенсивності 

процесів цитолізу в тканинах печінки, холестазу, білково-синтетичної функції 

та порушення холестеринового обміну [2]. 

Як у наркозалежних осіб, так і у тварин  при введенні їм різноманітних 

наркотичних речовин спостерігаються суттєві зміни обміну речовин (білкового, 

вуглеводно-енергетичного, ліпідного) [2]. Як гостре, так і хронічне введення 

наркотиків впливає на метаболізм білків, амінокислот, вуглеводів та ліпідів. 

Загальним моментом при розвитку фізичної наркотичної залежності, як у 

тварин, так і у людей, які споживають наркотики, є підвищення в печінці рівня 

триацилгліцеринів, збільшення активності амінотрансфераз сироватки (АЛТ, 

АСТ, ГГТП) і активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у 

тканинах, що в кінцевому результаті призводить до ушкодження органів і 

тканин та порушення їх функції [14].  

Установлено, що період гострої інтоксикації у хворих з опіоїдною 

залежністю супроводжується зростанням активності цитолітичних ферментів 

сироватки крові – АЛТ, АСТ, показників холестазу, а саме лужної фосфатази і 

гамма-глутамілтранспептидази. Доведено також залежність рівня активності 

креатинінфосфокінази МВ і аспартатамінотрансферази в сироватці крові 
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пацієнтів з опійною наркоманією в різні фази захворювання [17]. 

В експериментах на щурах встановлено, що морфін як при гострому, так і 

при хронічному введенні стимулює ПОЛ в тканинах печінки, головного мозку і 

серця [35, 169, 196]. При цьому збільшується проникність мембран гепатоцитів, 

що сприяє виходу в систему циркуляції перекисей ліпідів і амінотрансфераз 

сироватки. Відміна наркотика або одночасне введення антиоксиданту альфа-

токоферолу призводить до нормалізації біохімічного стану печінки і зменшує 

активність ПОЛ. Через 24 години після відміни морфіну або промедолу 

відмічається активація ПОЛ в мембранах печінки і мозку щурів.  В даному 

випадку в плазмі крові відбувається різке зниження вмісту вітаміну Е, 

аскорбінової кислоти та SH-груп [166]. 

При дії різних наркотиків в організмі експериментальних тварин, як 

правило, посилюються процеси ПОЛ. Аналогічні зміни виявлені і в плазмі 

крові хворих наркоманією. Активація ПОЛ при введенні наркотичних 

анальгетиків призводить, в більшості випадків, до виснаження в клітині 

розчинних в ліпідах антиоксидантів, а також аскорбату та відновленого 

глутатіону, що супроводжується порушенням проникності біологічних мембран 

та їх бар’єрної функції, і в кінцевому результаті, до загибелі самої клітини 

[166]. 

Налбуфін має достатньо токсичну дію, що пов’язано з його впливом на 

гепатоцити печінки [189, 207, 211]. Для оцінки цього впливу було вибрано 

ензими – АЛТ і АСТ. Вміст цих ферментів у гепатоцитах є дуже високий. АЛТ 

є цитоплазматичним ферментом, АсАТ локалізується в цитозолі і мітохондріях. 

У результаті пошкодження клітин амінотрансферази потрапляють у кровяне 

русло і їх сироваткові концентрації підвищуються. Проте підвищення 

активності АЛТ може бути не тільки токсичною дією на клітини печінки, тоді 

як збільшення активності АСТ можливе і при токсичному впливі на клітини 

серцевого м’яза. Підвищення сироваткової активності АЛТ свідчить про 

гострий токсичний вплив на печінку і жовчні шляхи; АСТ більш чутлива при 

хронічній дії даної сполуки. Тривале підвищення активності амінотрансфераз 
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або збільшення її в пізні терміни захворювання може свідчити про розвиток 

печінкового некрозу. Тривале незначне підвищення сироваткової ензиматичної 

активності в більшості експериментальних випадків свідчить про хронізацію 

процесу (хронічний гепатит, цироз). Таким чином, реалізація дії налбуфіну 

може здійснюватися через підтримку або ініціювання процесів перекисного 

окиснення ліпідів [107, 79, 83]. 

Класифікація наркотичних засобів грунтується на декількох принципах. 

Достатньо поширеною є класифікація за походженням, згідно якої наркотичні 

засоби розділяються на наркотичні засоби природного походження, 

напівсинтетичні та синтетичні.  

Відомою є класифікація наркотичних середників за хімічною будовою. 

Вона припускає виділення опійних алкалоїдів фенантренового ряду, 

амфетамінів, барбітуратів, препаратів фенотіазинового ряду, пептидів (ЛСД і 

т.п.) тощо. 

Класифікація за направленістю дії наркотичних засобів має переважно 

клінічне значення. Тут виділяють наркотичні анальгетики (морфін, кодеїн і 

т.п.), атропіноподібні наркотичні засоби (каннабіноїди), психостимулятори 

(ефедрон, кокаїн, амфетаміни та ін.), снодійні і седативні засоби (наприклад, 

барбітурати), антидепресанти (амітриптилін) тощо.  

Достатньо популярні змішані класифікації. Так, наприклад, деякі автори 

поділяють НЗ на опіати, стимулятори, галюциногени, наркотичні засоби групи 

фенциклідину, синтетичні похідні фентанілу, метилендиоксипохідні 

амфетаміну [110, 157]. 

Більшість науковців та лікарів вважають доцільним дотримуватися 

наступної класифікації, яка запропонована Піголкіним Ю. І. із співавтор. [110]: 

1.Опіоїди – засоби, що впливають на µ-опіоїдні рецептори та є за своїм 

клінічним ефектом наркотичними анальгетиками, що викликають ейфорію в 

поєднанні із заспокоєнням. До них належать: опіати – алкалоїди 

фенантренового ряду (добуваються з молочного соку снодійного маку і 

напівсинтетичні), героїн – синтетичний опіум, метадон, фентаніл та його 
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аналоги, бупренорфін, трамадол, ендогенні пептиди типу ендорфінів і 

енкефалінів, інші.  

2. Психостимулятори – речовини, які також викликають ейфорію, але в 

поєднанні із збудженням нервової системи: кокаїн (метилбензоілекгонін), 

ефедрин і речовини, подібні їм за  структурою і дією (ефедрон, катин - алкалоїд 

рослини Catha edulis, амфетаміни – фенамін, первітин та ін.), кофеїн, інші.  

3. Галюциногени (речовини, що здатні викликати не тільки ейфорію, а й 

галюцинації): канабіноїди, похідні лізергіновій кислоті (ЛСД та ін.), псилоцибін 

і псилоцин, метоксипохідні амфетаміну (включаючи мескалін), фенциклідин та 

його структурні аналоги, кетамін, циклодол, інші.  

4. Речовини, що викликають поєднання ейфорії з підсиленням емоцій і 

підвищенням комунікабельності (така дія є специфічною для 

метилендиоксипохідних амфетаміну).  

5. Одурманюючі (леткі, частіше за все ароматичні речовини, особливо 

токсичні для нервової системи і відносно швидко викликають зниження 

інтелекту: ксилол, толуол, ацетон, бензин, галогенізований водень, клей тощо). 

6. Снодійні: похідні барбітурової кислоти, бензодіазепіни (нітразепам 

тощо), похідні піперидину (ноксирон), похідні піридину (тетридін), інші.  

7. Транквілізатори: бензодіазепіни, похідні пропандіолу (мепротан тощо), 

похідні дифенілметану (амізил), інші.  

8. Нейролептики: похідні фенотіазину, похідні бутирофенону, інші. 

9. Антидепресанти: інгібітори моноаміноксидази (мають різну 

структуру), трициклічні антидепресанти, інші.  

 

1.3. Морфологічні особливості  внутрішніх органів при різних видах 

наркотичної інтоксикації 

Макроскопічно уражені наркотичними речовинами органи нагадують 

картину, характерну для хронічних запальних захворювань. При цьому 

внутрішні органи нерівномірно кровонаповнені, більшість кровоносних судин – 



43 
 

спазмовані, кров у них переважно рідка, темна, з поодинокими пухкими 

згустками [84, 77, 177]. 

Деякі дослідники, вивчивши вісцеральну патологію в опійних 

наркоманів, встановили, що в 70% секційних спостережень безпосередньою 

причиною смерті є гостре отруєння опіатами, танатогенез якого визначається 

мозковою комою, паралічем дихального центру [17, 109, 110, 111]. Смерть від 

гострої недостатності настає при морфологічних ознаках токсичної 

кардіоміопатії гіпертрофічно-дилатаційного типу, вираженого набряку і 

повнокрів’я легенів. Гостра судинна недостатність як причина смерті 

відмічається при тривалій інтоксикації опіоїдами, що зумовила морфо-

функціональне послаблення коркового і мозкового шару надниркових залоз. 

Для наднирникових залоз при наркотичній інтоксикації макроскопічно 

характерна світло-жовта кіркова речовина та коричнева мозкова без ознак 

розплавлення. Мікроскопічно спостерігаються ділянки з втраченою структурою 

клубочкової зони, відсутністю границі між зонами кори, виявленням 

вогнищевої деліпоїдизації. Гемодинамічні порушення характеризуються 

повнокров’ям, проявами стазу еритроцитів, формуванням сладжів і 

тромбоутворенням. Окрім цього, спостерігаються пікнотичні щільні ядра 

хромафінних і підтримувальних клітин, вакуолізація цитоплазми [13, 34].   

Для гострих отруєнь опіоїдами з внутрішньовенним методом введення 

характерна зміна реологічних властивостей крові і проникності судинної стінки 

у вигляді стазів і сладжів в судинах селезінки, набухання ендотелію і набряку 

судинної стінки, повнокров’я фолікулярних артерій, діапедезних крововиливів. 

Для хронічної інтоксикації опіатами характерні гіперплазія лімфоїдних 

фолікулів  селезінки, збільшення кількості плазмоцидів та еозинофілів в білій 

пульпі, помірно виражені нерівномірні склеротичні процеси в 

сполучнотканинних структурах органа [25]. 

 Для морфологічних проявів у травній системі характерні наступні зміни: 

поширений карієс, втрата зубної емалі, пародонтоз. Досить рідко зустрічається 

ерозивний стоматит, езофагіт, гастрит. Для печінки є характерними ознаки 
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жирової дистрофії і застійне повнокрівя портальних трактів [168, 170, 185]. 

Гістологічно відмічається картина хронічного персистуючого гепатиту. Під час 

цього спостерігається перипортальна клітинна запальна інфільтрація і 

дистрофічні зміни гепатоцитів, аж до вогнищевих некрозів. При гістологічному 

дослідженні печінки також визначається інфільтрація портальних трактів 

лімфогістіоцитарними елементами у вигляді дрібних вогнищ. У цих вогнищах 

знаходили у невеликій кількості плазматичні клітини та сегментоядерні 

нейтрофільні лейкоцити. Відмічали внутрішньочасточкову інфільтрацію.  

Всередині часточок між печінковими пластинами наявні колагенові волокна. 

По ходу синусоїдів на деяких препаратах виявляли сегментоядерні лейкоцити, 

моноцити та колагенові волокна. В окремих місцях замість синусоїдів видні 

кровоносні капіляри звичайного типу, а в їхніх стінках також визначалися 

колагенові волокна. Гепатоцити дистрофічно змінені, що проявлялось 

помірним набряком клітин печінки з наявністю в їх цитоплазмі зернистості, що 

свідчило про зернисту дистрофію гепатоцитів. Ядра клітин – різної величини. У 

багатьох випадках спостерігали жирову дистрофію, доказом якої була наявність 

дрібних та середніх крапель жиру, які локалізувалися в центрі часточок. У 

деяких препаратах визначали незначний холестаз, про що свідчило скупчення 

жовтуватих гранул жовчного пігменту в окремих гепатоцитах та визначалась 

дистрофія і злущений епітелій жовчних ходів [81]. 

При хронічній наркотичній інтоксикації у патологічний процес 

залучається і підшлункова залоза, яка є невід’ємною частиною травної системи. 

На початкових термінах експериментального введення налбуфіну на 

ін’єкованих та просвітлених препаратах спостерігали незначні зміни ланок 

кровоносного русла підшлункової залози піддослідних тварин. У всіх частинах 

(дванадцятипалій, жовчній та шлунково-селезінковій) підшлункової залози 

щура відзначали розширення просвіту артеріол і венул. У подальшому 

спостерігали звивистість гілок органних артерій підшлункової залози, 

нерівномірний їхній калібр на пізніх термінах експерименту. Просвіт артерій 

гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози звужений, а венули – 
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розширені. У дванадцятипалій частині підшлункової залози подекуди 

спостерігали облітерацію капілярів, геморагії, нерівномірність калібру судин, 

розрідження судинної сітки, звивистість збережених судин. У шлунково-

селезінковій частині підшлункової залози спостерігали розширення венул, 

звивистість і нерівномірність калібру артеріол, деформацію капілярів. Також 

було відмічено глибокі деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла 

підшлункової залози. Капілярні сплетення дванадцятипалої частини 

підшлункової залози втрачали ніжний, звивистий малюнок і часто обривалися, 

оскільки руйнувався капілярний компонент. Розширювалися артеріоло-

венулярні анастомози і кров з артеріол скидалася у венозне русло, минаючи 

зруйновані капіляри. Спостерігали зміни калібру і щільності судин, порушення 

їх цілості [124, 125]. 

Наркоречовини чинять альтеративний  патологічний вплив на нервову 

систему [7, 170, 176]. При секційному  дослідженні центральної нервової 

системи виявляли інфаркти головного мозку і крововиливи в його речовину або 

під оболонки. Для гострого отруєння наркоречовинами характерна гіперемія 

оболонок мозку і крововиливи в його речовину. Хронічна наркотична 

інтоксикація супроводжується дистрофічними змінами нейронів, з явищами 

гіпертрофії гліальних клітин і ендотелію судин, випадінням нейронів в 

третьому шарі кори мозку [8, 6, 86]. Особливо цікавими є результати 

дослідження впливу налбуфіну на білу речовину кінцевого мозку [59, 85]. 

Автор описує, що через 2 тижні введення налбуфіну в експериментальних 

тварин виявлено перші зміни ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого 

мозку. Артеріоли мали нерівномірний просвіт, звивисті. Капілярна сітка на 

ін’єкованих препаратах кінцевого мозку щура цього періоду експерименту 

гіперемована. Зменшення щільності пакування обмінних судин мозолистого 

тіла та променистого вінця кінцевого мозку, питомої площі поверхні та 

питомого об’єму капілярів, а також збільшення  показника трофічної активності 

тканини через 6 тижнів перебігу експерименту свідчить про значне 

розрідження капілярної сітки білої речовини кінцевого мозку, що призводить 
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до різкого порушення ії кровопостачання. Перші ознаки порушення 

мікроструктури білої речовини кінцевого мозку помітні через 2 тижні введення 

налбуфіну білим щурам. Упродовж наступних 4 тижнів в процесі перебігу 

експерименту патологічні зміни наростали і проявлялися порушенням чіткої 

структурності, втратою лінійної впорядкованості розташування та гідропічною 

вакуолізацією нервових волокон, фрагментацією мієлінової оболонки, 

порушенням орієнтації та вогнищевою проліферацією гліальних клітин на тлі 

перицелюлярного набряку, потовщенням септ, розвитком ангіопатії септальних 

мікросудин, формуванням периваскулярних лімфоцитарних інфільтратів, 

утворенням вогнищ діапедезу еритроцитів. Упродовж 6 тижнів введення 

налбуфіну відбувалися глибокі зміни ультраструктурної організації 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого щура. Через 2 

тижні експерименту виявлено потовщення і дезорганізацію мієлінової 

оболонки, набряк ендотеліоцитів  артеріол і капілярів. Через 4 тижні 

експерименту спостерігали набряк осьових циліндрів нервових волокон, гліоз, 

потовщення стінки артеріол, розташування ендотеліоцитів частоколом, змінену 

форму просвіту капілярів. Через 6 тижнів експериментального впливу 

налбуфіну виявлено всі ознаки нейропатії, відбувається гідропічна вакуолізація 

нервових волокон, відшарування мієлінової оболонки, руйнування нейролеми, 

збільшення кількості аморфної речовини між пучками нервових волокон, 

процеси дегенерації астроцитів та олігодендроцитів, вогнищева проліферація 

клітинних елементів глії на тлі периваскулярного та перицелюлярного набряку. 

Вказане вище свідчить, що ангіопатія при тривалому впливі налбуфіну є 

пусковим механізмом розвитку нейропатії [56-58, 60]. 

Під дією наркотичних середників у головному мозку також виявляються 

ознаки набряку та набухання його тканин. Проведені дослідження показують, 

що вже через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам виникають перші зміни 

ангіоархітектоніки кори мозочка. Введення опіоїду впродовж 4 тижнів значно 

порушує мікроструктурну організацію судин кори мозочка. Зміни 

морфометричних показників свідчать про деструкцію ланок 
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гемомікроциркуляторного русла внаслідок впливу налбуфіну. Макро-, мікро- та 

електронно-мікроскопічне дослідження кори мозочка щура після 6-тижневого 

введення налбуфіну показали патологічні зміни ангіоархітектоніки та 

структури нейроцитів усіх шарів кори мозочка. Виявлено глибокі деструктивні 

зміни нейроцитів, їх органел, просвітлення цитоплазми, формування вакуоль, а 

також розвиток мікроангіопатій. Гістологічно, окрім набряку дренажної глії, що 

проявляється периваскулярним та перицелюлярним набряком, виявлено і 

порушення мікроциркуляції у вигляді стазу еритроцитів у капілярах, загального 

венозного повнокрів’я, сладжу еритроцитів. Зрідка крововиливи захоплюють 

м’яку мозкову оболонку [200]. 

Лікарі судово-медичні експерти у своїй практиці досить часто 

зустрічають ураження головного мозку внаслідок комбінованого вживання 

алкоголю і наркотичних речовин. При експериментальній алкогольно-

морфінній інтоксикації щурів виявлено ряд ультраструктурних перетворень у 

головному мозку, таких, як набряк, деформація нервових волокон за типом 

деструкції осьових циліндрів, руйнування нейролеми, деструктивні ураження 

органел гліальних клітин, що є доказом одного з ймовірного варіанту 

танатогенезу [11, 190].  

У легенях при макроскопічному дослідженні виявлено ознаки масивного 

набряку [176]. Досить часто наявні крововиливи як субплеврально, так і в 

глибоких відділах легень. На гістологічних препаратах визначалось повнокрів’я 

судин з явищами стазів та набряками. У паренхімі легень виявлялись ділянки 

емфіземи, які чергувались з ділянками дисателектазу. Досить часто 

зустрічаються групи набряклих альвеол з домішками нейтрофільних 

лейкоцитів. У цих ділянках виявлено велику кількість альвеолоцитів та 

макрофагів, які свідчать про наявність у легенях дрібних пневмонійних вогнищ 

[109]. Виявлена гістологічна картина стромального та інтерстиційного набряку, 

повнокров’я, інтраальвеолярні субсегментарні гострі крововиливи і явища стазу 

та сладжування еритроцитів у судинах гемомікроциркуляторного русла, 

пов’язані з порушенням регуляції функції кровообігу. Патологія легень 
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характеризується мікро- та макроінфільтратами, які представлені 

гранулоцитами, лімфоцитами, що супроводжується локальними некрозами 

судинної стінки й тромбоемболіями дрібних гілок легеневої артерії. Значно 

рідше спостерігаються мікроінфаркти з бактеріальними мікроабсцесами [130]. 

Патологія нирок в основному носить вторинний характер, що пов’язано з 

приєданням різного роду інфекції – бактеріальної, вірусної чи грибкової [197]. 

Зміни здебільшого виявлені в корі представлені вогнищами продуктивного 

запалення. При такому процесі виявляють фібробласти, макрофаги, поодинокі 

еозинофіли та нерідко епітеліоїдні клітини. Відмічаються також вторинні 

дрібновогнищеві некрози уротелію [22]. 

При експериментальному шеститижневому введенні налбуфіну в нирках 

спостерігаються судинні реакції клубочків субкапсулярної та юкстамедулярної 

зони кори нирки у вигляді гіперцелюлярності, розширення та перенаповнення 

еритроцитами капілярних петель. Із другого тижня експерименту 

спостерігається розширення мезангіального матриксу ниркових клубочків, а з 

четвертого тижня експерименту – проліферативні зміни мезангіоцитів. 

Найбільш виражені зміни судинних клубочків спостерігали через шість тижнів 

експерименту, а саме злиття капілярних петель, зрощення їх із зовнішнім 

листком капсули клубочка, розширення мезангіального матриксу. Уперше 

через шість тижнів експерименту виявлено потовщення колагенових волокон 

зовнішнього листка капсули клубочка та лімфогістіоцитарна інфільтрація 

навколоклубочкової строми [24, 23, 21]. При дослідженні ж нирок наркоманів, 

які вживають опіоїдні наркотики з проведення пункційної біопсії виявлено, що 

гістологічний матеріал характеризувався розвитком вогнищевого некротичного 

нефрозу. При цьому епітелій головних відділів нефронів високий, містить 

гідропічну дистрофію, просвіт канальців звужений, нефроцити багатьох 

проксимальних і дистальних звивистих канальців гомогенізовані, судини 

повнокровні, виражений набряк інтерстицію, інфільтрація лейкоцитів [134]. 

Також слід зауважити, що, окрім змін структури внутрішніх органів, при 

експериментальному дослідженні спостерігали ознаки порушення 
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мікроструктури шкіри та її кровоносного русла, які проявились набряком та 

інфільтрацією гіподерми і сітчастого шару дерми, деструктуризацуією сальних 

і потових залоз, епідермісу, а також глибокими деструктивними змінами ланок 

гемомікроциркуляторного русла шкіри [46].   

Таким чином, аналіз фахової літератури засвідчив, що вивчення 

структури міокарда в нормі, а також за умов патології залишається актуальним 

і важливим для сучасної медичної науки. У науковій літературі трапляються 

лише поодинокі, часто суперечливі відомості про структуру та 

гемомікроциркуляторне русло міокарда експериментальних тварин, практично 

відсутні дані про морфометричний аналіз ланок кровоносного русла міокарда. 

Існує ціла низка невирішених питань щодо морфологічної перебудови міокарда 

та його гемомікроциркуляторного русла за умов впливу опіоїду. 

 

Матеріали, викладені в розділі 1, опубліковані: 

 

1. Покотило ВЮ. Порівняльна анатомія серця людини і щура за умов 

фізіологічної норми та впливу опіоїдних наркотичних середників. 

Вісник проблем біології і медицини. 2016;3-1(131):27-32. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1 Матеріал дослідження  

Дослідження виконані на 106 статевозрілих білих щурах-самцях, масою 

180 – 200 г, віком 5,5–7,5 місяців. Тварин для проведення дослідження ретельно 

відбирали. Кожну тварину оглядали, зважували та проводили маркування. Усіх 

тварин утримували в умовах віварію Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Відібрану групу тварин утримували в 

окремій клітці на стандартному харчовому раціоні віварію. Ретельний огляд 

сприяв запобіганню попадання тварин з проявами внутрішньовіварійної 

інфекції у групи контролю та експерименту. Есперименти 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». Матеріали роботи 

розглянуто членами комісії з питань біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, які дійшли узгодженої 

думки, що надані для експертизи матеріали науково обґрунтовані (протокол № 

3 від 26 березня 2018 року). Матеріал для дослідження представлений 

препаратами сердець білих щурів, гістопрепаратами, сканограмами та 

ультрамікроскопічними зрізами серця. У піддослідній групі тварин з масою тіла 

180-200г маса серця становить 0,7-1,1г; довжина становить 1,1-1,3см, діаметр – 

0,75-0,87см.   

Характеристика матеріалу наведена у таблиці 2.1. 

Ангіоархітектоніка міокарду білих щурів, його мікро- та 

ультраструктурні особливості   в нормі досліджено на 10 інтактних тваринах. 

 Перша серія дослідів (16 щурів) дозволила вивчити стан гемомікро-

циркуляторного русла серця та його структурних компонентів  на 7 добу 

перебігу експерименту.  
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 Друга серія дослідів (16 щурів) проведена з метою встановлення змін 

ангіоархітектоніки серця, його мікро- та ультраструктури через 14 діб перебігу 

експерименту. 

 Третя серія дослідів (16 щурів) дозволила вивчити стан гемомікроцир-

куляторного русла серця та його структурних компонентів на 21 добу перебігу 

експерименту на мікро- та ультраструктурному рівнях.  

 Четверта серія дослідів (16 щурів) проведена з метою встановлення змін 

ангіоархітектоніки серця, його мікро- та ультраструктури через 28 діб перебігу 

експерименту. 

 П'ята серія дослідів (16 щурів) дозволила вивчити стан гемомікроцирку-

ляторного русла серця та його структурних компонентів на 35 добу перебігу 

експерименту. 

       Шоста серія дослідів (16 щурів) проведена з метою встановлення змін 

ангіоархітектоніки серця, його мікро- та ультраструктури через 42 діб перебігу 

експерименту. 

                                                                                                                 Таблиця 2.1 

Характеристика матеріалу дослідження 

Матеріал Методи дослідження, кількість експериментальних тварин 

 

Експериментальні 

тварини, 

терміни 

експерименту 

Препарування, 

гістологічне, 

електронно-

мікроскопічне 

дослідження, 

морфометрія 

Скануюча 

електронна 

мікроскопія 

 

Разом 

Інтактні щурі 5 5 10 

Через 7 діб 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Через 14 діб 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Через 21 добу 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Через 28 діб 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Через 35 діб 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Через 42 доби 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 16 

Разом 53 53 106 
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Терміни спостереження за експериментальними тваринами становили від 

1 до 42 доби.  

Евтаназію проводили з використанням диетил ефіру. Проводили розтин 

вентральної стінки грудної порожнини з подальшим забором матеріалу. 

Контролем слугували 36 щурів, яким вводили 0,9% розчин хлориду 

натрію в об’ємі 1мл.  

 

 2.2. Методи дослідження  

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження:  

1. Біологічне моделювання опіоїдної інтоксикації.  

2. Дослідження гістологічних зрізів серця. 

3. Морфометрія структур серця. 

4. Електронно-мікроскопічне дослідження серця та його ГМЦР. 

5. Скануюча електронна мікроскопія серця.  

6. Статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою 

програми EXCEL для Windows ХР. 

 

2.2.1. Біологічне моделювання довготривалої опіоїдної інтоксикації в 

щурів 

Для моделювання тривалого впливу опіоїду застосовували запатентовану 

методику фізичної опіоїдної залежності в щурів, модельованої шляхом 

щоденного (1 раз на добу в однаковий проміжок часу) застосування 

наркотичного анальгетика [108]. Налбуфін вводили внутрішньом’язово за 

наступною схемою: І тиждень – 8мг/кг, ІІ тиждень – 15мг/кг, ІІІ тиждень – 

20мг/кг, IV тиждень – 25мг/кг, V тиждень – 30мг/кг, VІ тиждень – 35мг/кг. 

Терміни експериментального впливу опіоїду складали 7, 14, 21, 28, 35 та 42 

доби від початку експерименту. За допомогою цієї моделі, шляхом поступового 

підвищення доз доступного опіоїдного анальгетика, є можливим подальше 

вивчення його впливу на організм експериментальних тварин та дослідження 
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плавності динамічного наростання морфологічних змін у тканинах. 

Запропонований спосіб (з поступовим підвищенням доз кожні 7 діб) дозволяє 

забезпечити поступове тренування опіоїдних рецепторів. Інтактні тварини 

відповідного віку складали контрольні групи.  

Налбуфін – nalbuphine hydrochloride – напівсинтетичний опіоїдний 

анальгетик групи агоністів – антагоністів оплатних рецепторів групи фенатрену 

(агоніст ҡ-рецепторів і антагоніст µ-рецепторів). Згідно своєї хімічної будови 

відноситься до широко використовуваних опіоїдних антагоністів, налоксону і 

налтрексону, і сильного опіоїдного анальгетика оксиморфону – 

високоактивного похідного морфіну. Анальгетичний ефект налбуфіну 

пов’язаний з активацією опіодних рецепторів κ (каппа). 

 

2.2.2.  Гістологічне дослідження міокарда серця білого щура 

Як матеріал для гістологічного дослідження використовували зрізи серця 

щура. Перед фіксацією матеріал промивали у теплому фізіологічному розчині. 

Фіксували матеріал у 10% розчині нейтрального формаліну протягом 24 годин. 

Після фіксації матеріал промивали у проточній воді. Пронумеровані і зашиті у 

марлеві мішочки шматочки тканини промивали під водопровідною водою. 

Зневоднення проводили в етиловому спирті зростаючої концентрації впродовж 

20 годин:  просвітлення та видалення спирту проводили в органічному 

розчиннику (ксилол - 2 порції по 1 годині в кожній). 

Просочування препаратів парафіном проводили у 2 чашках – термостатах 

при температурі 56˚ упродовж 2 годин і заливали у парафінові блоки. Із 

парафінових блоків виготовляли гістологічні зрізи на санному мікротомі моделі  

МС – 1 товщиною 5-7 мкм. Гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном та 

еозином за загальноприйнятою методикою та фуксилін-пікрофуксином (за 

методикою Вейгерта), азаном. Препарати заключали у канадський бальзам і 

висушували у витяжній шафі. Гістологічні препарати аналізували на 

світлооптичному мікроскопі Meiji MT4300 LED з імерсійним об’єктивом х100, 

та об’єктивами х40, х20 та х10 серії ―планахромат‖, окуляр х10. Фотографували 



54 
 

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. 

Всі подальші морфометричні дослідження проводили виключно із первинними, 

нередагованими фотографіями формату Jpeg роздільною здатністю 5184*3456 

із однаковими калібровальними даними для кожного збільшення. 

 

  2.2.3. Морфометрія структур міокарда серця білого щура 

Для дослідження змін мітохондрій кардіоміоцитів серця щурів на 

ультраструктурному рівні було проведено дослідження співвідношення площі 

перерізу мітохондрії до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита. З цією 

метою було використано тестову сітку на 100 тестових точок. Сітку накладали 

на електронно-мікроскопічні фотографії та відмічали потрапляння точок 

тестової сітки на мітохондрії та на цитоплазму міокардіоцитів. Крім того, 

мітохондрії диференціювали за типами. Після отримання первинної таблиці з 

результатами проводили статистичний аналіз отриманих даних. Дані 

представляли у вигляді співвідношення площі перерізу мітохондрії до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита, в подальшому проводячи їх порівняння в 

динаміці експерименту за термінами. Оскільки дані отриманої вибірки за 

характеристиками ексцесу та асиметрії, а також за формою розподілення 

гістограми відрізнялись від нормального розподілення, дані представляли у 

вигляді Me(25%; 75%), крім того, вказували та аналізували міжквартильний 

розмах (IQR). Для аналізу достовірності різниці результатів між групами було 

використано непараметричні критерії – U-критерій Мана-Уітні (для порівняння 

двох вибірок) та H-критерій Крускала-Уолліса (для порівняння декількох 

вибірок). Для проведення морфометричного дослідження було використане 

програмне забезпечення Stepanizer V1.0. 

Для проведення морфометричного дослідження артеріол та капілярів 

міокарда щура було отримано серію знімків гістологічних препаратів. Ділянки 
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для фотографування обирали випадково-систематичним методом – першу 

ділянку на краю гістологічного препарату обирали випадково, всі наступні 

знімки робилися із однаковим кроком по всій поверхні гістопрепарату. Таким 

чином, із кожного препарату було отримано 15-30 знімків різного збільшення. 

Для проведення замірів товщини стінки артеріол та їх внутрішнього 

діаметра використовували знімки, отримані при збільшенні х400, для 

проведення замірів діаметра капілярів використовували знімки із збільшенням 

х1000. Всі заміри проводили із використанням виключно первинних, не 

редагованих знімків роздільною здатністю 5184х3456 пікселів. Для проведення 

замірів використовували програмне забезпечення ImageJ v.1.48u із 

застосуванням інструменту ―straight line‖. Знімки із збільшенням х400 

калібрували із коефіцієнтом 12,53 пікселя на мікрометр, знімки із збільшенням 

х1000 калібрували із коефіцієнтом 31,32 пікселя на мікрометр. Отримані в 

результаті дані конвертували в електронні таблиці для подальшого аналізу. 

 

2.2.4. Електронномікроскопічне дослідження міокарда щура 

Для отримання ультратонких зрізів за допомогою леза вирізали 

фрагменти тканини серця  щура, яку відразу ж поміщали у велику краплю 2% 

розчину чотириокису осмію на  0,1 М фосфатному буфері (рН 7,36) з 

сахарозою. Після цього, знежиреним в ацетоні лезом, вирізали смужки тканини 

серця розміром 0,80,10,1см і швидко переносили їх в іншу краплю 

фіксуючого розчину цього ж складу, розміщеного на пластинці зуболікарського 

воску, що була розташована на льодяній плиті [65, 90].  

Зі смужок вирізали шматочки (тканинні блоки)  тканини серця кубічної 

форми  об’ємом 1мм
3
. Тканинні блоки  фіксували у 2%  розчині чотириокису 

осмію на 0,1 М фосфатному буфері (рН 7,36) з доданням сахарози  впродовж 2 

год. Після цього їх відмивали буферним розчином цього ж складу (4 свіжі 

порції по 15 хвилин у кожній). Для дегідратації і підготовки до просякнення 

водонерозчинними смолами відмиті від залишків фіксаторів тканинні блоки  

проводили через спирти висхідної концентрації і абсолютний ацетон. Схема 
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проведення в розчинах етилового спирту: 40 % - три свіжі порції по 10 хвилин; 

70% - три свіжі порції по 10 хвилин; 96% - дві свіжі порції по 20 хвилин. Схема 

проведення в ацетоні: ацетон марки ―особливо чистий ‖ (абсолютно чистий) – 

шість  свіжих порції по 15 хвилин. Потім зневоднені шматочки поміщали в 

суміш епоксидних смол  епон-аралдіт. Склад водонерозчинного заливного 

середовища (смоли) містить епон 812 і аралдіт [181] : епон 812 — 5 мл, аралдіт 

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

Тканинні блоки поміщали в епон-аралдіт шляхом проведення через 

розчини смоли зростаючої концентрації ( схема проведення: суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 1:1– одна  свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; чиста смола – 

одна свіжа порція на дванадцять годин при кімнатній температурі). Для 

кращого просякнення матеріал разом із сумішшю смола–ацетон ставили у 

гнізда центрифуги з 10 обертами на хвилину. Потім блоки тканин поміщали 

шляхом самовтоплення в епон-аралдіт, що знаходився в гліцеринових капсулах. 

Полімеризацію матеріалу проводили поетапно при температурі 36, 45, 

60˚С впродовж 24 годин при кожному температурному режимі. Ультратонкі 

зрізи готували на ультрамікротомі УМТП-3М за допомогою скляних ножів, 

виготовлених на приладі ССН-1. Для дослідження відбирали зрізи сріблястого 

або ніжно-лимонного кольору. Зрізи контрастували спочатку в 2% розчині 

уранілацетату, а потім – цитрату свинцю [212]. Вивчення і фотографування 

матеріалу проводили за допомогою мікроскопа УЕМВ–100К (Україна) при 

прискорюючій напрузі 75кВ і збільшеннях на екрані мікроскопа 4000 – 12000 х.    

 

2.2.5. Скануюча електронна мікроскопія 

Зразки для скануючої електронної мікроскопії фіксували в 2% 

глутаральдегіді на какодилатному буфері, промивали в буфері і зневоднювали в 

серії градуйованих розчинів етанолу. Зразки для видалення залишків рідини 

осушували в сушарці  Bal-ТЕС CPD030 до критичної точки, встановлювали на 
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алюмінієвих підставках покритих золотом  для покриття розпиленням Denton і 

досліджували в скануючому електронному мікроскопі FEI XL30 SEM при 

збільшеннях 200, 500, 1000, 2000.  

 

2.2.6. Статистичне опрацювання результатів дослідження 

Для перевірки характеристики вибірки проводили аналіз гістограм, 

показників ексцесу та асиметрії, а також аналіз нормограми розподілення. 

Оскільки отримані нами дані за характеристикою розподілення відрізнялись від 

нормального розподілення, результати були представлені у вигляді Ме (25%; 

75%), де Ме – медіана, 25% - 25-й процентіль, 75% – 75-й процентіль, крім того 

в загальній таблиці вказувались показники міжквартильного розмаху (IQR), 

мінімальне та максимальне значення показника. Для перевірки достовірності 

різниці різних показників між групами експериментальних тварин 

використовувався U-критерій Мана-Уіттні. Рівень достовірності встановлений 

на рівні (р<0,05).  

Для первинного аналізу та оформлення даних у вигляді таблиць та 

графіків були використані електронні таблиці LibreOffice Calc v.5.2.2.2. 

Microsoft Office Excel 2007, для проведення статистичної обробки було 

використано програмне забезпечення InVivoStat ver.3.0 [178, 165] та SofaStat 

v.1.4.6. [187]. 

Для перевірки достовірності різниці різних показників між групами 

експериментальних тварин використовували критерій Мана-Уіттні.  
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДА ТА ЙОГО 

ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ 

 

3.1. Мікроструктурна організація міокарда серця білого щура та його 

гемомікроциркуляторного русла в нормі  

Серцевий м’яз щура побудований із м’язових волокон, які 

розгалужуються і переплітаються між собою, утворюючи своєрідну сітку. 

Щілини між м’язовими волокнами заповнені пухкою сполучною тканиною 

(чітко видно ядра фіброцитів) із судинами та нервами. Сполучна тканина в 

нормі виражена слабко. М’язові волокна міокарда утворені кардіоміоцитами, 

що на поперечному зрізі мають прямокутну форму (рис. 3.1).  

 

 

 

Рис. 3.1. Ділянка міокарда інтактного щура. Мікрофотографія. 

Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. Зб.:  ×  100. Позначення:    1 – 

прошарки сполучної тканини;  2  – судина;    3 – типові кардіоміоцити.  
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Міокард передсердь складається з двох м’язових шарів – поверхневого і 

глибокого. Поверхневий шар складається з колових поперечних м’язових 

пучків, що суцільно покривають два передсердя. Глибокий шар – із поздовжніх 

м’язових пучків і є окремим для кожного передсердя. Міокард шлуночків 

складається з трьох шарів: поверхневого, середнього та глибокого. Волокна 

поверхневого шару розташовуються поздовжньо. Між зовнішнім і внутрішнім 

м’язовими шарами знаходиться середній шар, пучки якого окремо огортають 

кожний шлуночок. М’язові пучки внутрішнього шару утворюють м’ясисті 

перекладки шлуночків серця. М’язові волокна міокарда утворені одно- або 

двоядерними м’язовими клітинами, які контактують між собою у вигляді 

ланцюжків і називаються  кардіоміоцитами, що забезпечують скоротливу 

функцію (рис.3.2). Кардіоміоцити шлуночків мають циліндричну форму, а 

кардіоміоцити передсердь мають відростки.. 

 

 

 

Рис. 3.2. Ділянка міокарда лівого шлуночка інтактного білого щура. 

Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. Зб.:  ×  400. 

Позначення: 1 – одноядерний кардіоміоцит;    2 – двоядерний кардіоміоцит;      

3 – ядро ендотеліоцита; 4 – стінка артеріоли. 
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Ядра кардіоміоцитів овоїдної або веретеноподібної форми і, зазвичай, 

розміщуються по центру клітини. Кардіоміоцити шлуночків містять багато 

саркоплазми, незначну кількість міофібрил.  

Між кардіоміоцитами спостерігалися прошарки сполучної тканини, в 

товщі якої візуалізувалися судини різного діаметру з невеликою кількістю 

еритроцитів. Внутрішня оболонка артеріальних судин подекуди звивиста, 

представлена стоншеними ендотеліоцитами з витягнутими гіперхромними 

ядрами (рис. 3.3 – рис. 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.3. Ділянка міокарда інтактного щура. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.:  ×  200. Позначення: 

1 – прошарки сполучної тканини;  2 – артеріола;  3 – передкапілярна 

артеріола;  4 – кардіоміоцити. 

 

Внутрішній діаметр артеріол міокарда білого щура становить  13,36  

(9,69; 16,03) мкм, товщина стінки артеріол – 2,98 (2,40; 3,22) мкм, діаметр 

капілярів – 4,40 (3,91; 5,54) мкм. 
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Рис. 3.4. Ділянка міокарда інтактного щура. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: × 400. Позначення: 1 – просвіт 

артерії з форменими елементами крові; 2 – інтерстиційна сполучна тканина. 

 

           

 

 Рис. 3.5. Артерія з форменими елементами крові (1) міокарда передсердя 

інтактного щура. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Зб.: × 200. Позначення: 2 – інтерстиційна сполучна тканина. 
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На поперечному зрізі м’язової тканини міофібрили організовані 

радіальними пластами, навколоядерні простори вільні від фібрил, заповнені 

саркоплазмою. У клітинах міокарда спостерігалися мало забарвлені ядра, 

розташовані в центрі клітини. У тонкому прошарку сполучної тканини між 

кардіоміоцитами локалізувалися фіброцити і капіляри (рис. 3.6). 

  

 

 

Рис. 3.6. Ділянка міжпередсердної перегородки. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.:  ×  200. Позначення:  1 – ядро 

кардіоміоцита;  2 – капіляр.  

 

Крім скоротливих (типових) кардіоміоцитів ми розрізняли і другий вид 

клітин міокарда – провідні (атипові) кардіоміцити, які утворювали провідну 

систему серця і поділялися на 3 типи. Перший тип – Р-клітини (пейсмейкерні 

клітини) невеликих розмірів, багатокутної форми, мали  багато піноцитозних 

пухирців та кавеол, Т-система в них була відсутня, саркоплазматична сітка 

розвинена слабко. Другий тип – перехідні клітини – невеликі клітини 

витягнутої форми, за діаметром менші, ніж типові скоротливі кардіоміоцити. 

Клітини третього типу – волокна Пуркіньє – великі клітини з периферійним 
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розташуванням міофібрил у вигляді світлих тяжів, які містили багато 

саркоплазми, мало міофібрил і багато глікогену (рис. 3.7).  

 

 

 

Рис. 3.7. Клітини атріовентрикулярного вузла. Мікрофотографія. 

Забарвлення азаном. Зб.:  ×  400. Позначення:  1 – атипові кардіоміоцити; 2 – 

ядро провідного кардіоміоцита; 3 – ядра фібробластів.                    

 

3.2. Ультраструктурна організація міокарда серця білого щура в 

нормі 

У результаті ультраструктурного дослідження  міокарда білого щура в 

нормі підтверджено, що тканина серцевого м’яза є посмугованою. 

Кардіоміоцити мали видовжену, циліндричну форму. Така особливість 

визначалася міофібрилами, які розташовувалися паралельно пучками. 

Кардіоміоцити були оточені сарколемою. Міофібрили складалися з низки 

саркомерів, обмежених Z-лініями. Довжина міофібрил залежала від кількості 

саркомерів, які їх утворювали. Також слід відмітити, що міофібрили займали 

найбільшу площу кардіоміоцита – близько 60-70%  (рис. 3.8).  



64 
 

 

 

 

Рис. 3.8. Ділянка кардіоміоцита серця білого щура контрольної групи. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10 000. Позначення: 1 – саркомер;                 

2 – мітохондрія;     3 – Z-лінія;     4 – М-лінія. 

 

Кардіоміоцити передсердь мали добре розвинену гранулярну 

ендоплазматичну сітку, канали якої прослідковувалися між Z-лініями сусідніх 

саркомерів, виразний комплекс Гольджі, незначну кількість мітохондрій та 

міофібрил. Між саркомерами та Z-лініями ми спостерігали з’єднання за 

допомогою міофіламентів. Така властивість зумовлює аркоподібний вигляд 

сарколеми. Кардіоміоцити шлуночків містили велику кількість саркоплазми, в 

якій розміщувалося багато мітохондрій і незначна кількість міофібрил. Ми 

спостерігали мітохондрії різних типів та розмірів, серед яких переважали 

мітохондрії з чіткими контурами. На кожен саркомер з обох боків в середньому 

припадало 2-3 мітохондрії, які розташовувалися колонами між пучками 

мікрофіламентів і займали 15-20% площі кардіоміоцита. Переважно вони мали 

видовжену форму, а їх довжина досить часто співпадала з висотою саркомерів. 

У саркоплазмі кардіоміоцитів ми розрізняли 3 типи мітохондрій. Мітохондрії І 
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типу видовженої форми, мали відносно великий об’єм та добре розвинутий 

комплекс крист. Мітохондрії ІІ типу – круглої форми і по відношенню до 

мітохондрій І типу мали менший об’єм і меншу кількість крист. Мітохондрії ІІІ 

типу – дуже малого об’єму, проте мали велику кількість крист (рис. 3.9).  

 

     

 

Рис. 3.9. Ділянка кардіоміоцита серця білого щура контрольної групи. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10 000. Позначення: 1 – мітохондрія І типу; 

2 – мітохондрія ІІ типу;   3 – мітохондрія ІІІ типу;    4 – Z-лінія;  5 – саркомер;     

6 – сарколема. 

 

У білих щурів за умов фізіологічної норми співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита становила 

17,44 (12,16; 25,00) %, при чому переважали мітохондрії І типу – 10,94 (6,94; 

16,30) %, а співвідношення площі перерізу мітохондрій ІІ типу до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита склало 5,68 (3,49; 6,90) %, ІІІ типу – 1,58 

(1,28; 3,49)%. 

У навколоядерному просторі виявлено товстий шар саркоплазми. У 

саркоплазматичних цистернах кардіоміоцита візуалізувалася велика кількість 
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гранул глікогену. Гранули глікогену в кардіоміоциті розташовувалися 

поодиноко. Ядро кардіоміоцита, в більшості випадків, локалізувалося в центрі 

клітини і розташовувалося паралельно до поздовжньої осі міофібрил. Ядро 

мало переважно округлу, овальну або видовжену форму і обмежене ядерною 

оболонкою (рис. 3.10).   

 

           

 

Рис. 3.10. Фрагмент міокарда шлуночка серця білого щура контрольної 

групи. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10 000. Позначення: 1 – ядро 

кардіоміоцита; 2 – ядерна оболонка з інвагінаціями. 

 

На кінцях контактуючих кардіоміоцитів спостерігали пальцеподібні 

випини і заглиблення (інтердигітації). Випин однієї клітини заходив у 

заглиблення іншої. Таким чином, кардіоміоцити з’єднувалися між собою з 

утворенням вставних дисків, які чітко помітні у вигляді темних смужок. На 

ультраструктурному рівні було видно, що вони розташовані впоперек волокна.  

Вставні диски щільні, впорядковані, охоплювали все волокно по ширині. 

Особливістю вставного диску міокарда була його східчастість. У поперечних 

ділянках вставного диску (на кінці виступів кардіоміоцитів) розрізняли 2 типи 
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міжклітинних контактів: 1 тип – десмосоми і 2 тип – адгезивні контакти. На 

бічній поверхні виступу були множинні контакти – нексуси. До кардіоміоцитів 

щільно прилягали кровоносні капіляри соматичного типу (рис. 3.11).  

 

           

 

Рис. 3.11. Ділянка міокарда серця білого щура контрольної групи з 

капіляром. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10 000. Позначення: 1 – 

вставний диск;   2 – мітохондрія;   3 – просвіт капіляра; 4 – еритроцит у просвіті 

капіляра;    5 – ядро ендотеліоцита. 

 

Кровоносні капіляри мали тонку стінку, утворену ендотелієм, базальною 

мембраною та перицитами. Уздовж поверхонь ендотеліальних клітин 

(внутрішньої та зовнішньої) розташовувалися піноцитозні пухирці. Іззовні до 

ендотеліальної клітини прилягала базальна мембрана. Ендотеліоцити зв’язані 

між собою щільними замикальними контактами (нексусами). У просвіті деяких 

капілярів містилися один-два еритроцити. Більша ж частина капілярів мала 

щілиноподібний просвіт, у якому містилася тільки плазма  крові (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12 Капіляр, у просвіті якого знаходиться еритроцит. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 10 000. Позначення: 

 1 – ядро ендотеліоцита;                        

 2 – еритроцит;  

 3 – мітохондрія кардіоміоцита;  

 4 – піноцитозний пухирець.  

 

Кардіоміоцити передсердь, які виконують функції секреторного 

ендокринного апарату серця, містили осміофільні гранули. Невелика кількість 

цих клітин містили і в шлуночках, зокрема, в  міжшлуночковій перегородці. 

Секреторні передсердні кардіоміоцити містили багато саркоплазми, мало 

міофібрил, великі мітохондрії, добре розвинений комплекс Гольджі. Секреторні 

гранули досить часто розташовувалися ланцюжками в просторі між 

міофібрилами або скупчувалися невеликими групами (рис. 3.13) у ділянках 

комплексу Гольджі або поблизу ядра (рис. 3.14).  

Проте інколи ми спостерігали і поодинокі секреторні гранули, які 

розміщувалися і в інших частинах цитоплазми (рис. 3.15).  
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                     Рис. 3.13. Секреторні передсердні кардіоміоцити правого передсердя. 

Скупчення секреторних гранул. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 11 000. 

Позначення: 1 – ядро секреторного передсердного кардіоміоцита; 2 – апарат 

Гольджі; 3 – секреторна гранула; 4 – мітохондрія; 5 – вставний диск. 

 

 
 

Рис. 3.14. Секреторний передсердний кардіоміоцит. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 18 000. Позначення: 1 – ядро; 2 – секреторні гранули. 
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Рис. 3.15. Секреторний передсердний кардіоміоцит правого передсердя. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 18 000. Позначення: 1 – ядро; 2 – 

секреторна гранула; 3 – комплекс Гольджі. 

 

3.3. Скануюча електронна мікроскопія серця білого щура в нормі  

При скануючій електронній мікроскопії встановлено, що внутрішня 

поверхня камер серця щура відрізняється за своїми морфологічними 

характеристиками в залежності від їх належності до передсердь або шлуночків. 

У правому передсерді у ділянці синуса порожнистих вен внутрішня 

поверхня  гладка, на відміну від правої та краніальної ділянки, де розташовані 

м’язові волокна – гребенясті м’язи. На поверхні ендотеліальних клітин  були 

виявлені численні ниткоподібні утворення – короткі та довгі, які вільно 

виступали у просвіт порожнини, так звані мікроворсинки, що з’єднували між 

собою поверхні навколишніх ендотеліоцитів (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Сканограма внутрішньої поверхні правого передсердя білого 

щура. Зб.: х 1000. Позначення:  

1 – мікроворсинка; 

2 – еритроцит; 

3 – активований тромбоцит. 

 

Мікроворсинки тонкі, мають паличкоподібну форму, прямий хід. 

Поодинокі мікроворсинки розгалужувалися. Еритроцити, які прилягали до 

поверхні передсердя – двояковвігнутої форми з гладкою поверхнею без 

рельєфних утворень.  

Окремими нечисленними структурними утвореннями, які також 

виступали у просвіт камери серця, були ламелоподібні утворення, що на 

сканограмах мали вигляд «зірочок» (рис. 3.17).  

Внутрішня поверхня лівого передсердя мала виражену рельєфність. У 

порожнинах правого та лівого шлуночків серця внутрішній рельєф переважно 

сформований численними м’ясистими перекладками та сухожилковими 

струнами (рис. 3.18). У шлуночках поверхня мала переважно вигляд «гофри» за 

рахунок складок, гребенеподібних випинів, сферичних утворень та заглибин. 
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Рис. 3.17. Сканограма внутрішньої поверхні правого передсердя щура. 

Зб.: х 500. Позначення: 1 – гребенясті м’язи;  2 – нитки фібрину;  3 – 

еритроцити. 
 

 

Рис. 3.18. Сканограма внутрішньої поверхні лівого шлуночка щура.            

Зб.: х 500. Позначення: 1 – м’ясиста перекладка;  2 – сухожилкова струна;                         

3 – еритроцит;   4 – активований тромбоцит;   5 – нитка фібрину. 

 

Неперервна внутрішня оболонка серця – ендокард покривала сосочкові та 
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гребенясті  м’язи.  

Внутрішній шар ендокарду сформований ендотелієм, який складався з 

неперервного шару ендотеліальних клітин. Окремі клітини ідентифікували за 

рахунок овоїдних, сфероподібних та веретеноподібних випинів у порожнину, 

які відповідали ядрам та були відмежовані одна від одної міжклітинними 

борознами. Інтимальна поверхня цих клітин була відносно гладкою, але інколи 

зустрічалися поперечно-розташовані гребені та вирости, складки з численними 

пухирцями. Середній шар ендокарда – підендотеліальний шар був 

представлений, переважно, щільними волоконними елементами сполучної 

тканини – колагеновими та еластичними волокнами, які були розташовані 

здебільшого паралельно поверхні (рис. 3.19).  

 

 

Рис. 3.19. Сканограма внутрішньої поверхні лівого шлуночка серця білого 

щура. Зб.: х 500. Позначення:  1 – колагенові волокна;  2 – еритроцити;                          

3 – активований тромбоцит. 

Глибокий шар ендокарда – м’язово-еластичний містив у невеликому 

обсязі елементи сполучної тканини, жирові клітини, кровоносні судини, нервові 

елементи, волокна провідної системи серця. 
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Міокард сформований одноядерними кардіоміоцитами, які орієнтовані в 

різних напрямках і, переплітаючись, утворювали густу сітку, в просвіті якої 

містилися капіляри. Капіляри орієнтовані вздовж пучків кардіоміоцитів. Між 

пучками кардіоміоцитів ледь помітні сполучнотканинні прошарки (рис. 3.20, 

рис. 3.21). Майже весь об’єм кардіоміоцитів заповнений міофібрилами. 

Скануюча електронна мікроскопія підтверджує, що кардіоміоцити містили 

багато мітохондрій, а саркоплазматична сітка розвинена слабко.  

 

 

 

Рис. 3.20. Сканограма міокарда лівого шлуночка. Зб.: х 1000. Позначення: 

1 – еритроцит;  2 – активований тромбоцит. 

 

Артеріоли та венули напрямлені косо. В артеріолах ендотеліоцити 

простягаються вздовж стінки судини, формують, переважно, гладкий рельєф 

внутрішньої поверхні судини, містять поодинокі мікроворсинки. Міоцити 

стінки артеріол щільно прилягали один до одного, розміщувалися циркулярно 

або спіралеподібно. У прекапілярних артеріолах між міоцитами були проміжки, 

клітини розміщені косо і навіть поздовжньо, з’являлися перицити. Для рельєфу 

внутрішньої поверхні капілярів характерні підвищення, які містили ядра. У 
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венулах ендотеліоцити ширші, ніж в артеріолах, орієнтовані в різних напрямках 

по відношенню до осі судини, для рельєфу поверхні ендотелію характерні 

мікровідростки, кавеоли, фенестри, пори. Гладком’язові клітини стінки венул, 

як і артеріол, розміщені циркулярно-спірально. Виявлено багато артеріоло-

артеріолярних анастомозів між судинами гемомікроциркуляторного русла, 

розміщених поперечно, тобто перпендикулярно до судин, які вони зв’язують. 

 

 

 

Рис. 3.21. Сканограма внутрішньої поверхні лівого передсердя. Зб.: х 200. 

Позначення: 1 – пучок кардіоміоцитів; 2 – еритроцит; 3 – активований 

тромбоцит.  

 

Таким чином, серцевий м’яз білого щура побудований з м’язових волокон, 

які галузяться і переплітаються між собою, утворюючи своєрідну сітку. Щілини 

між м’язовими волокнами заповнені пухкою сполучною тканиною (чітко видно 

ядра фіброцитів) із судинами та нервами. Встановлені наступні значення 

морфометричних показників судин гемомікроциркуляторного русла міокарда 

білого щура: внутрішній діаметр артеріол міокарда білого щура становить  

(13,36 ± 6,34) мкм, товщина стінки артеріол – (2,98 ± 0,82) мкм, діаметр 
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капілярів – (4,40 ± 1,64) мкм. У результаті ультраструктурного дослідження  

міокарда білого щура в нормі підтверджено, що тканина серцевого м’яза є 

посмугованою. Кардіоміоцити мають видовжену, циліндричну форму. Така 

особливість визначається міофібрилами, які розташовуються паралельно 

пучками. Міофібрили займають найбільшу площу кардіоміоцита – близько 60-

70% . На кожен саркомер з обох боків, в середньому, припадає 2-3 мітохондрії, 

які розташовуються колонами між пучками мікрофіламентів і займають 15-20% 

площі кардіоміоцита. У саркоплазмі кардіоміоцитів розрізняють 3 типи 

мітохондрій. Мітохондрії І типу видовженої форми, мають відносно великий 

об’єм та добре розвинутий комплекс крист. Мітохондрії ІІ типу круглої форми і 

по відношенню до мітохондрій І типу мають менший об’єм і меншу кількість 

крист. Мітохондрії ІІІ типу дуже малого об’єму, проте мають велику кількість 

крист. При скануючій електронній мікроскопії встановлено, що внутрішня 

поверхня камер серця щура відрізняється за своїми морфологічними 

характеристиками в залежності від їх приналежності до передсердь або 

шлуночків. Внутрішня поверхня лівого передсердя має більш виражену 

рельєфність. У порожнинах правого та лівого шлуночків серця внутрішній 

рельєф переважно сформований численними м’ясистими перекладками та 

сухожилковими струнами. У шлуночках поверхня має переважно вигляд 

«гофри» за рахунок складок, гребенеподібних випинів, сферичних утворень та 

заглибин. 
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІОКАРДА 

ТА ЙОГО ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЗА УМОВ 

ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ 

 

4.1 Мікроструктурні зміни міокарда серця білого щура в різні 

терміни експериментального впливу налбуфіну 

 

У щурів, яким упродовж тижня вводили внутрішньом’язово опіоїд 

«Налбуфін» у дозі 8 мг/кг маси тіла, при гістологічному дослідженні лівого 

шлуночка виявили навколосудинний набряк (рис. 4.1, рис. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.1. Навколосудинний набряк з лейкоцитарною інфільтрацією стінки 

судини (1) міокарда лівого шлуночка білого щура через 7 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. 

Зб.: × 100. Позначення:  

2 – артерія дрібного діаметру;  

3 – ділянка фрагментації поодиноких кардіоміоцитів.  
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Рис. 4.2. Навколосудинний набряк (1) у міокарді білого щура через 7 діб 

впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Зб.: × 100. Позначення: 

2 – артеріола; 

3 – венула; 

4 – лімфатична судина; 

5 – прошарки сполучної тканини; 

6- розширений прошарок сполучної тканини; 

7 – ядро кардіоміоцита; 

8 – еритроцит в просвіті венули. 

 

Також виявлено фрагментацію поодиноких кардіоміоцитів. Навколо 

дрібних судин – слабко виражена інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та 

нейтрофільними лейкоцитами. У судинах дрібного діаметру міокарда 

спостерігається помірно виражене повнокров’я та набряк їх стінки. Прошарки 

сполучної тканини між пучками кардіоміоцитів розширені за рахунок набряку 

(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Розширення прошарків сполучної тканини між пучками 

кардіоміоцитів (1) у міокарді білого щура через 7 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення азаном. Зб.: × 100. Позначення:  

2 – артеріола; 

3 – потовщена стінка артеріоли;                  

4 – ділянка розшарування кардіоміоцитів;  

5 – поліморфна інфільтрація міокарда; 

6 – навколосудинний набряк. 

 

Через 14 діб експерименту  гістологічна структура міокарда була 

збережена. Подекуди спостерігалася помірно виражена фрагментація 

кардіоміоцитів. Інколи спостерігалася хвилеподібна деформація м’язових 

волокон. Об’єм сполучнотканинних прошарків був незначно збільшений 

внаслідок набряку.  Навколо судин відмічали ознаки фіброзу, нерівномірний 

набряк міжм’язової строми. Також в цей період експерименту спостерігали 

нерівномірне потовщення стінки артеріол внаслідок незначного набряку 

ендотелію та базальної мембрани (рис. 4.4, рис. 4.5).  
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Рис. 4.4.  Набряк сполучної тканини міокарда (1) білого щура через 14 діб 

впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном та 

пікрофуксином. Зб.: × 100. Позначення:   

2 – ділянка фрагментованих кардіоміоцитів; 

3 – лімфатична судина; 

4 – ознаки фіброзу сполучнотканинних прошарків міокарда; 

5 – потовщена стінка артеріоли. 

 

У стромі, переважно навколо дрібних судин, була більш виражена 

поліморфна інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та нейтрофільними 

лейкоцитами. Спостерігалася дрібновогнищева фрагментація м’язових волокон 

міокарда, що ми розцінили, як ознаку можливого порушення ритму серця, 

скупчення адипоцитів в прошарках сполучної тканини, гіаліноз стінки 

артеріоли. Нерівномірно виражений набряк міжм’язової строми  варіював від 

помірного до різко вираженого (рис. 4.6).  

У судинах дрібного діаметру – помірно виражене повнокров’я, 

периваскулярний фіброз (рис. 4.7).  
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Рис. 4.5. Ділянка фрагментації кардіоміоцитів (1) міокарда щура через 14 

діб впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном 

та пікрофуксином. Зб.: × 400. Позначення:  

2 – навколосудинний набряк; 

3 – потовщена стінка артеріоли міокарда; 

4 – ділянка хвилеподібної деформації м’язових волокон; 

5 – фіброз навколосудинного простору. 

 

Через 14 діб експерименту внутрішній діаметр артеріол міокарда білого 

щура становив 13,70 (12,13; 19,42) мкм, що не суттєво відрізнявся від показника 

тварин контрольної групи – 13,36 (9,69; 16, 03) мкм. Однак, деякі артеріоли 

мали діаметр більший за 26,00 мкм, а збільшення 25 та 75 процентилів свідчило 

про тенденцію до збільшення показника діаметра артеріол в цілому. 

Товщина стінки артеріол міокарда через 14 діб дослідження становила 

4,79 (3,51; 7,81) мкм, що було суттєво більше за показник товщини стінки 

артеріол тварин контрольної групи – 2,98 (2,40; 3,22) мкм (різниця статистично 

достовірна, р<0,05 при U=101,00). При цьому слід відмітити велике значення  
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інтерквартильного розмаху (IQR) – 4,30 (показник контрольної групи 0,82), що 

підтверджує нерівномірність потовщення стінки артеріол, яке було відмічено 

візуально. А в деяких місцях товщина стінки артеріол міокарда була більше 

11,00 мкм. Діаметр капілярів міокарда білого щура через 14 діб введення 

налбуфіну незначно збільшився, проте суттєво не відрізнявся від діаметра 

капілярів міокарда тварин контрольної групи і становив 4,45 (3,60; 5,65) мкм, 

контроль – 4,40 (3,91; 5,54) мкм. 

 

 

 

Рис. 4.6.  Дистрофічні зміни міокарда щура через 14 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: 

×100. Позначення:   

1 – венула; 

2 – лімфатична судина; 

3 – артерія дрібного калібру; 

4 – адипоцити;  

5 – гіаліноз стінки артеріоли;    

6 – набряк міжм’язової строми. 
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Рис. 4.7.  Периваскулярний фіброз (1) міокарда лівого шлуночка щура 

через 14 діб впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. Забарвлення 

азаном. Зб.: ×100. Позначення:  

2 – розширений сполучнотканинний прошарок;  

3 – потовщена стінка артеріоли. 

 

Через 21 добу дослідження внутрішній діаметр артеріол міокарда лівого 

шлуночка білого щура різко збільшився до 28,41 (19,32; 33,32) мкм (різниця 

статистично достовірна в порівнянні із діаметром артеріол лівого шлуночка 

міокарда тварин контрольної групи, р<0,05, U=32,00). При цьому діаметр 

окремих судин перевищував 46,00 мкм, а мінімальний показник не опускався 

нижче 11,00 мкм. Товщина стінки артеріол міокарда білого щура на цьому 

терміні експерименту не відрізнялася суттєво від попереднього терміну і 

становила 4,09 (3,08; 5,42) мкм, що було достовірно більше товщини стінки 

артеріол тварин контрольної групи (р<0,05 при U=84,50). Для капілярів 

міокарда експериментальних тварин через 21 добу дослідження характерним 

було зменшення діаметра до 3,45 (2,78; 4,62) мкм, що було достовірно менше 

діаметра капілярів міокарда контрольної групи (р<0,05 при U=1127,00). 
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Через 28 діб перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації 

спостерігалося «мозаїчне» порушення гістологічної структури міокарда: групи 

ушкоджених кардіоміоцитів чергувалися з незміненими ділянками міокарда. 

Подекуди – виражена фрагментація кардіоміоцитів (рис. 4.8).  

 

 

 

Рис. 4.8.  «Мозаїчне» пошкодження кардіоміоцитів міокарда лівого 

шлуночка білого щура через 28 діб впливу опіоїду в експерименті. 

Фрагментація кардіоміоцитів. Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном та 

пікрофуксином. Зб.: × 400. Позначення:  

1 – ділянка фрагментованих кардіоміоцитів; 

2 – потовщена стінка артеріоли; 

3 – формені елементи крові в міжклітинному просторі; 

4 – склероз навколосудинного простору. 

 

Спостерігали виражений навколосудинний набряк, як дрібних, так і більш 

крупних судин, виражену дифузну поліморфну інфільтрацію. На даному етапі 

експерименту спостерігали ознаки вираженого фіброзу та розвитку склерозу 

(рис. 4.9, рис. 4.10).  
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Рис. 4.9. Збільшення об'єму строми внаслідок розвитку склерозу в 

міокарді лівого шлуночка білого щура через 28 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Помірно виражене повнокров'я дрібних судин. Мікрофотографія. 

Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. Зб.: × 100. Позначення: 

1 – просвіт артерії дрібного ліаметру;                            

2 – розширений прошарок сполучної тканини між пучками 

кардіоміоцитів; 

3 – склероз навколосудинного простору 

4 – ділянка фрагментованих м’язових волокон; 

 

У просвіті мікросудин відбувається адгезія еритроцитів до їх стінки, 

з’являються «монетні стовпчики» –  так званий «сладж-синдром» (рис. 4.11). 

При експериментальному  дослідженні міокарда щура та його 

гемомікроциркуляторного русла на 42 добу спостерігалася виражена 

фрагментація м’язових волокон, виражений навколосудинний набряк, 

дифузний склероз. В артеріях відмічали руйнування внутрішньої оболонки 

стінки та крайове розташування ядер ендотеліоцитів (рис. 4.12, рис. 4.13).  



87 
 

 

 

Рис. 4.10. Навколосудинний склероз (1) та жирова дистрофія міокарда 

(2)лівого шлуночка білого щура через 28 діб впливу опіоїду в експерименті. 

Мікрофотографія. Забарвлення азаном. Зб.: ×100.  

 

 

Рис. 4.11.  «Сладж-синдром» (1) у просвіті артерії дрібного діаметру в 

міокарді білого щура на 28 добу впливу опіоїду в експерименті. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: × 200.  



88 
 

 

 

Рис. 4.12. Склероз периваскулярного простору (1) міокарда лівого 

шлуночка білого щура через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. 

Мікрофотографія. Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. Зб.: × 200. 

Позначення:   

2 – пристінковий тромб у просвіті вени;  

3 – просвіт артерії дрібного діаметру; 

4 – потовщена стінка артерії дрібного діаметру;  

5 – лімфатична судина; 

6 – скупчення адипоцитів. 

 

Через 42 доби експерименту внутрішній діаметр артеріол міокарда лівого 

шлуночка білого щура дещо зменшився і становив 10,52 (7,98; 14,89) мкм, і 

хоча різниця в порівнянні із показником тварин контрольної групи не була 

статистично достовірною (р>0,05 при U=375), однак слід відмітити тенденцію 

до зниження не тільки показника медіани, а і мінімальне значення серед усіх 

груп першого та третього квартилей. Товщина стінки артеріол міокарда лівого 

шлуночка білого щура хоча і дещо зменшилась, у порівнянні з попереднім 
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терміном, і становила 6,88 (4,46; 9,20) мкм, однак і надалі залишалася суттєво 

більшою за товщину стінки артеріол міокарда лівого шлуночка тварин 

контрольної групи і ця різниця була статистично достовірною (р<0,05 при 

U=61). 

 

 

Рис. 4.13. Виражений склероз навколосудинного простору (1) міокарда 

білого щура через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. 

Забарвлення фуксиліном та пікрофуксином. Зб.: × 400. Позначення:   

2 – зруйнована внутрішня оболонка стінки артерії; 

3 – крайове розміщення ядра ендотеліоцита; 

4 – формені елементи крові в навколосудинному просторі; 

5 – ділянка ущільнення стінки артерії; 

6 – пучок серцевого м’язового волокна. 

 

У збережених ділянках міокарда спостерігалися неоднорідні за формою 

та розмірами пучки м’язових волокон. Подекуди зустрічалися групи 

кардіоміоцитів  у стані помірної гіпертрофії та невеликі ділянки пучків 

м’язових волокон, стоншених за рахунок вираженої атрофії. Спостерігалося 

звуження просвіту венул при потовщенні їх стінки за рахунок розвитку 
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склерозу (рис. 4.14).  

 

 

Рис. 4.14. Просякання формених елементів крові у строму міокарда білого 

щура через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. Мікрофотографія. 

Забарвлення азаном. Зб.: × 100. Позначення:   

1 – формені елементи крові; 

2 – артеріола;   

3 – венула; 

4 – розширений прошарок сполучної тканини. 

 

Подекуди спостерігався склероз між пучками кардіоміоцитів. 

Зустрічалися ділянки перескорочених кардіоміоцитів, що може свідчити про 

порушення скоротливої функції серця. У судинах  дрібного діаметру – 

виражене повнокров’я. Візуалізувалася дифузна поліморфна інфільтрація 

навколосудинних просторів лімфоцитами, макрофагами та нейтрофільними 

лейкоцитами, а також виражений навколосудинний склероз (рис. 4.15). 

Відмічається гіаліноз стінки артерії, внаслідок чого було наявне її потовщення 

та звуження просвіту.  
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Рис. 4.15. Виражений периваскулярний склероз (1) міокарда білого щура 

через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. Просякання формених елементів 

крові у периваскулярний простір (2). Мікрофотографія. Забарвлення азаном.              

Зб.: × 400.  

      Різниця показників внутрішнього діаметра артеріол у різні терміни 

представлена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Різниця показників внутрішнього діаметра артеріол міокарда білого щура 

впродовж тривалого введення налбуфіну 

Група Ме Мін Макс 25% 75% IQR р U 

Норма 13,36 6,71 21,95 9,69 16,03 6,34   

 7 діб 13,70 9,31 26,21 12,13 19,42 7,29 0,27 160,00 

 14 діб 28,41 11,03 46,98 19,32 33,32 14,00 <0,05 32,00 

 21 доба 12,73 5,18 27,15 9,30 15,02 5,72 0,60 318,50 

 35 діб 13,77 9,96 25,81 12,06 17,16 5,10 0,33 140,00 

 42 доба 10,52 6,71 25,09 7,98 14,89 6,91 0,27 375,00 
 

Ме – медіана, Мін. – мінімальне значення, Макс. – максимальне значення, 

25% - 25 процентіль (перший квартиль), 75% - 75 процентіль (третій квартиль), 

IQR – міжквартильний розмах, р – значення р, U – значення критерію               

Мана-Уіттні. 
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Графічне відображення динаміки внутрішнього діаметра артеріол 

представлено на рис. 4.16. 

 

 
 

Рис. 4.16. Динаміка зміни внутрішнього діаметра артеріол міокарда білого 

щура впродовж 42 діб введення налбуфіну. 

 

Динаміка зміни товщини стінки артеріол міокарда білого щура впродовж 

42 діб введення налбуфіну представлена в таблиці 4.2 

Таблиця 4.2 

Динаміка зміни товщини стінки артеріол міокарда білого щура 

впродовж тривалого введення налбуфіну 

 

Група Ме Мін Макс 25% 75% IQR р U 

Норма 2.98 1.45 5.51 2.40 3.22 0.82   

7 діб 4.79 2.40 11.45 3.51 7.81 4.30 <0,05 101.00 

14 діб 4.09 2.04 11.07 3.08 5.42 2.34 <0,05 84.50 

21доба 6.33 3.71 19.66 5.51 9.01 3.49 <0,05 11.00 

35 діб 10.86 3.01 16.51 9.46 14.41 4.95 <0,05 18.00 

42 доби 6.88 2.88 15.58 4.66 9.20 4.54 <0,05 61.00 
 

Ме – медіана, Мін. – мінімальне значення, Макс. – максимальне значення, 

25% - 25 процентіль (перший квартиль), 75% - 75 процентіль (третій квартиль), IQR 

– міжквартильний розмах, р – значення р, U – значення критерію Мана-Уіттні. 
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Графічне відображення динаміки змін товщини стінки артеріол міокарда 

білого щура впродовж тривалого введення налбуфіну представлено на                   

рис. 4.17. 

 

 
 

Рис. 4.17. Динаміка зміни товщини стінки артеріол міокарда білого щура 

впродовж тривалого введення налбуфіну. 
 

Динаміка зміни внутрішнього діаметра капілярів міокарда білого щура 

впродовж 42 діб введення налбуфіну представлена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Динаміка зміни внутрішнього діаметра капілярів міокарда білого щура 

впродовж тривалого введення налбуфіну 

 

Група Ме Мін Макс 25% 75% IQR р U 

Норма 4.40 2.51 8.10 3.91 5.54 1.64   

 7 діб 4.55 2.56 6.95 3.60 5.65 2.05 0.94 1117.00 

14 діб 3.45 1.86 8.14 2.78 4.62 1.84 <0,05 1127.00 

21 доба 4.54 2.83 11.45 3.75 5.28 1.53 0.91 1249.50 

35 доба 2.52 1.44 9.07 2.09 3.92 1.83 <0,05 581.00 

42 доба 4.03 1.63 7.63 3.38 4.68 1.29 <0,05 665.00 
 

Ме – медіана, Мін. – мінімальне значення, Макс. – максимальне значення, 25% - 

25 процентіль (перший квартиль), 75% - 75 процентіль (третій квартиль), IQR – 

міжквартильний розмах, р – рівень достовірності, U – значення критерію Мана-Уіттні. 
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Графічне відображення динаміки змін внутрішнього діаметра капілярів 

міокарда білого щура впродовж тривалого введення налбуфіну представлено на                   

рис. 4.18. 

 

 

 

Рис. 4.18. Динаміка зміни внутрішнього діаметра капілярів міокарда 

білого щура впродовж 42 діб впливу опіоїду в експерименті. 

 

4.2 Вплив налбуфіну на ультраструктуру міокарда серця білого                

щура 

У щурів, яким протягом тижня вводили дом’язово опіоїд «Налбуфін» у 

дозі 8мг/кг ваги тіла, при ультраструктурному дослідженні міокарда виявляли 

зміни у вигляді мозаїчного пошкодження кардіоміоцитів: поряд із збереженими 

кардіоміоцитами розміщувалися частково пошкоджені. Збережений 

кардіоміоцит з ознаками внутрішньоклітинного набряку. У пошкоджених 

кардіоміоцитах спостерігалося порушення типової будови саркомерів, які 

набували різної поширеності і виразності, субсарколемальне розташування                                  

мітохондрій (рис. 4.19).   
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Рис. 4.19. Ділянка міокарда з мозаїчним пошкодженням кардіоміоцитів 

міокарда передсердь білого щура через 7 діб впливу опіоїду в експерименті. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 5 000. Позначення:  

1 – збережений кардіоміоцит;  

2 – пошкоджений кардіоміоцит;   

3 – набряк строми;   

4 – гістогематичний бар’єр міокарда;              

5 – еритроцитарний сладж в просвіті венули;   

6 – пошкоджена базальна мембрана гемокапіляра.  

 

Ядра кардіоміоцитів із помірно вираженими інвагінаціями та випинами 

ядерної оболонки, з маргінальним розміщенням ядерця і ознаками конденсації 

еухроматину були розміщені як в центральній частині ядра, так і на його 

периферії. Виявлено набряк сполучнотканних прошарків між пучками 

кардіоміоцитів. Подекуди спостерігалися ознаки розволокнення міофібрил.                 

М-лінії, Z-лінії були збережені, проте Т-трубочки розширені та частково 

деструктуровані. Мітохондрії – різні за формою та розмірами, поодинокі з них з 

ознаками часткової деструкції, просвітленням матриксу (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Внутрішньоклітинний набряк кардіоміоцита міокарда білого 

щура через 7 діб впливу опіоїду в експерименті.  Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 5 000. Позначення: 

1 – ядро кардіоміоцита;  

2 – ядерце кардіоміоцита;   

3 – випин ядерної оболонки; 

4 – конденсований еухроматин; 

5 – Z-лінія;                                

6 – мітохондрія. 

 

Сарколема кардіоміоцитів через 7 діб перебігу експериментального 

впливу опіоїду була збережена, з поодинокими деструктивними змінами в 

мітохондріях у ділянці прилягання їх до сарколеми. Між двома сусідніми 

кардіоміоцитами часто виявлялися фібробласти, які щільно прилягали до них. 

Їхні ядра були з конденсацією еухроматину, маргінальним розміщення ядерця, 

нерівномірною ядерною оболонкою, що свідчило про явище апоптозу (рис. 

4.21). У структурно збереженому кардіоміоциті спостерігався набряк між 

пучками міофібрил (рис. 4.22). 
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Рис. 4.21. Ділянка міокарда з фібробластом (1) через 7 діб впливу опіоїду 

в експерименті. Елетронна мікрофотографія. Зб.: х 8 000. Позначення:  

2 – ядро фібробласта;  3 – ядерце фібробласта. 

 

 
 

Рис. 4.22. Внутрішньоклітинний набряк (1) на 7-му добу перебігу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8 000. Позначення:   

2 – мітохондрія в стані набряку.     
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Просвіт багатьох кровоносних мікросудин був заповнений форменими 

елементами крові та коагульованою плазмою, що було ознакою розвитку 

гіпоксичного стану в міокарді. У просвіт судин випиналися різні за формою та 

розмірами ендотеліоцити. Ядра ендотеліоцитів – з ознаками апоптозу: 

маргінальне розміщення хроматину, інвагінації та випини ядерної оболонки. 

Ядерця частково зруйновані. Плазмолема з пальцеподібними випинами та 

інвагінаціями. Утворювалися тромбоцитарно-еритроцитарні згустки (рис. 4.23). 

 

 

 

Рис. 4.23. Тромбоцитарно-еритроцитарний сладж у просвіті артеріоли на 

7-му добу перебігу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4 000. 

Позначення:   

1 – тромбоцит;   

2 – еритроцит;  

3 – пальцеподібний випин плазмолеми ендотеліоцита; 

4 – ядро ендотеліоцита з ознаками апоптозу. 

 

Між кардіоміоцитами був наявний набряк, що ми розцінили, як  

порушення кровообігу в ділянці кардіоміоцитів. Характерним було щільне 



99 
 

прилягання судин до кардіоміоцитів. У ділянці контакту ендотеліоцитів з 

кардіоміоцитами спостерігалося потовщення базальної мембрани 

ендотеліоцита. У ній виявлялися структури невизначеної природи, що 

нагадували залишки органел. Дані зміни характерні для ранніх ішемічних 

проявів у кардіоміоцитах передсердь та судинах, що його кровопостачають. У 

просвіті збережених судин – адгезовані еритроцити, пальцеподібні випини 

цитоплазми ендотеліоцитів, зменшення щільності гранул глікогену. 

Спостерігали незначний навколосудинний набряк. У просвіті судин виявлено 

лапаті маси плазми крові. Цитоплазма ендотеліоцитів була набрякла, з великою 

кількістю піноцитозних пухирців, з пальцеподібними випинами. (рис. 4.24). 

 

 

 

Рис. 4.24. Зона гістогематичного бар’єру з нервовим пучком (1) серця 

щура через 7 діб впливу опіоїду в ескприменті. У просвіті артеріоли – 

десквамовані мікроворсинки ендотеліоцита (2). Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 5000. Позначення:   

3 – піноцитозний пухирець;   

4 – набрякла цитоплазма ендотеліоцита. 
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На базальній поверхні ендотеліоцитів – складки, випини, незначно 

вакуолізована цитоплазма, незначне збільшення піноцитозних пухирців. На 

люменальній поверхні ендотеліоцитів були випини, але без складок. Наявні 

ознаки кисневого голодування, а саме: пальцеподібні випини цитоплазми 

ендотеліоцитів у просвіт судин. Також спостерігалися ознаки енергетичного 

голодування, які проявлялися зменшенням кількості гранул глікогену між 

мітохондріями, просвітленням цитоплазми. Мітохондріальний матрикс був 

переважно збережений. У просвіті розширених гемокапілярів виявлено 

еритроцити різної електронної щільності, адгезовані до стінки гемокапілярів. 

Базальна мембрана – частково розволокнена (рис. 4.25).  

 

           
 

 

Рис. 4.25. Адгезія еритроцита до ендотелію гемокапіляра (1) через 7 діб 

впливу опіоїду в експерименті. Сладж-синдром еритроцитів. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5 000. Позначення:  

2 – пальцеподібний випин цитоплазми на люменальній поверхні 

ендотеліоцита; 

3 – деструктурований кардіоміоцит. 
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На 7-му добу дослідження у щурів експериментальної групи виявлено 

тенденцію до збільшення показника співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита (таб. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7).                                                                                                         

                                                                                                  Таблиця 4.4 

Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура 

  Me 25% 75% МКР U p 

Контроль 17.44 12.16 25 12.84     

7 доба 24.44 19.75 27.84 8.09 140 0,078 

14 доба 26.74 18.18 31.87 13.69 132 0,029 

21 доба  21.69 15.29 36.36 21.07 169 0,21 

28 доба 19.48 12.74 28.7 15.96 133 0,58 

35 доба 16.09 12.5 23.21 10.71 157 0,90 

42 доба 16.13 7.97 26.82 18.85 139 0,72 

             

                                                                                                  Таблиця 4.5   

Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій І типу до 

площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура 

  Me 25% 75% МКР U p 

Контроль 10.94 6.94 16.3 9.36     

7 доба 16 10.71 19.15 8.44 155 0,17 

14 доба 16.28 12.79 20.45 7.66 146 0,068 

21 доба  19.59 10.59 33.33 22.74 130 0,025 

28 доба 13.33 6.66 23.03 16.38 130 0,52 

35 доба 12.5 9.09 15.58 6.49 151 0,75 

42 доба 12.5 6.71 17.88 11.17 149 0,98 
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                                                                                                   Таблиця 4.6 

Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій ІІ типу до 

площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура 

  Me 25% 75% МКР U p 

Контроль 5.68 3.49 6.9 3.41     

7 доба 6.74 3.57 10.59 7.02 118 0,53 

14 доба 7.69 4.83 10.38 5.55 111 0,17 

21 доба  2.69 2.06 7.35 5.29 55 0,09 

28 доба 5.02 3.49 7.02 3.53 76 0,51 

35 доба 5.49 2.34 8.12 5.77 71 0,60 

42 доба 6.95 2.5 10.22 7.73 67 0,80 

 

                                                                                                           Таблиця 4.7 

Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій ІІІ типу до   

площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура 

  Me 25% 75% МКР U p 

Контроль 1.58 1.28 3.49 2.21     

7 доба 1.64 1.15 2.05 0.9 72 0,55 

14 доба 3.49 2.22 4.55 2.33 54 0,025 

21 доба  2.94 1.26 3.97 2.71 31 0,74 

28 доба 4.12 2.49 7.93 5.44 13 0,041 

35 доба 5.68 3.23 12.79 9.56 14 0,049 

42 доба 1.77 1.08 3.96 2.89 22 0,52 

 

Схематичне відображення показників співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура 

впродовж 42 діб введення налбуфіну  представлено на рис. 4.26. 
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Рис. 4.26. Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура впродовж 42 діб 

введення налбуфіну.  

 

Показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу 

цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура через 7 діб перебігу 

експериментального впливу опіоїду становив 24,44 (19,75; 27,84) %, при чому 

переважно цей показник зріс за рахунок мітохондрій І типу, показник яких 

збільшився до 16,00 (10,71; 19,15) %, хоча при перевірці статистичної 

достовірності при порівнянні показників із контрольною групою в усіх 

випадках (р>0,05). 

Через 14 діб перебігу експерименту на ультраструктурному рівні 

спостерігалися наростаючі зміни структурних органел міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла. Зокрема, виявлено внутрішньоклітинний 

набряк, частково збережені гранули глікогену, розширення саркоплазматичної 

сітки, частково розволокнену сарколему кардіоміоцитів. Ядерна оболонка 

кардіоміоцитів мала значну кількість інвагінацій. Маргінальне розміщення 

хроматину в ядрі є однією з ознак апоптозу. Ядерце було зруйноване. 

Візуалізувалася інволюція ядерної оболонки. У цитоплазмі спостерігалася  

вакуолізація, багато лізосом (рис. 4.27).  
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Рис. 4.27. Крайове розміщення ядра кардіоміоцита (1) через 14 діб впливу 

опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 18 000.        

Позначення:  

2 – мітохондрія з пошкодженими кристами; 

3 – конденсований хроматин на периферії ядра; 

4 – ділянка розволокнення сарколеми. 

 

У саркоплазмі кардіоміоцита наявні піноцитозні пухирці та вакуолі. 

Міофібрили розволокнені, пошкоджені. Z-лінії, М-лінії пошкоджені, проте 

траплялися кардіоміоцити, в яких Z-лінії, М-лінії збережені. Слід відмітити, що, 

всі ці зміни відбувалися на тлі ушкоджень енергетичного апарата 

кардіоміоцитів – мітохондрій, які виявлялися різні за формою та розмірами, 

подекуди зруйновані. Їх матрикс просвітлений,  кристи пошкоджені. 

Характерним було крайове розміщення мітохондрій  (рис. 4.28). 

Так, показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита серця білого щура склав 26,74 (18,18; 31,87) 

%, що було більшим і статистично достовірним, в порівнянні із контрольною 

групою (U=132, p<0,05). Крім того, міжквартильний розмах за значенням був 
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наближений до показника контрольної групи, що свідчило про рівномірність 

змін мітохондрій в усіх зразках, що досліджувалися. І, хоча знову переважали 

мітохондрії І типу з показником 16,28 (12,78; 20,45) %, однак на 14 добу 

найбільше зростання в порівнянні із контрольною групою, було виявлено у 

мітохондрій ІІІ типу – показник зріс до 3,49 (2,22; 4,55) % при показнику 

контрольної групи 1,58 (1,28; 3,49) %. Різниця статистично достовірна, U=54,             

(p < 0,025).  

 

 

 

Рис. 4.28. Розширений міжклітинний простір (1) у ділянці сусідніх 

кардіоміоцитів і гемокапіляра через 14 діб впливу опіоїду в експерименті. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: × 5000. Позначення:  

2 – розволокнення міофіламентів саркомера;  

3 – крайове розташування мітохондрій; 

4 – еритроцит зміненої форми в просвіті гемокапіляра.  

 

Виявлено значний навколосудинний набряк у ділянці гістогематичного 

бар’єру. Колагенові волокна набряклі, деякі зруйновані (руйнування 

сполучнотканинного компоненту міокарда передсердь). Дрібні судини 
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м’язового типу (артеріоли) з потовщеною та зруйнованою стінкою, піноцитозні 

пухирці і вакуолі різної форми та розмірів. Ми відмітили адгезію еритроцитів 

до стінки судин (рис. 4.29). 

 

 

 

Рис. 4.29. Набряк у ділянці гістогематичного барʼєру (1) через 14 діб 

впливу опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: × 5000. 

Позначення: 

2 – набряк цитоплазми ендотеліоцита;   

3 – ділянка адгезії еритроцита до ендотелію;   

4 – набряк інтерстицію.  

 

Стінка гемокапілярів зруйнована, на всьому протязі потовщена, з 

піноцитозними пухирцями і великими вакуолями. Ядра ендотеліоцитів 

деформовані з маргінально розміщеним хроматином та з інвагінаціями ядерної 

оболонки. Матрикс цитоплазми ендотеліоцитів в одному й тому ж гемокапілярі 

в одних клітинах був різко просвітлений, що свідчило про набряк цитоплазми, в 

інших – став гіперосмованим, що свідчило про порушення білкового                 

обміну (рис. 4.30).  
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Рис. 4.30. Ділянка міокарда з гемокапіляром через 14 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Фрагментація ядра ендотеліоцита гемокапіляра (1). Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 4 000. Позначення:  

2 – стінка гемокапіляра;  

3 – міжклітинний набряк;   

4 – еритроцит в просвіті гемокапіляра; 

5 – ендотеліоцит з просвітленою цитоплазмою; 

6 – деструкція мітохондрій. 

 

Ендотеліоцити мозаїчні за ультраструктурою, внаслідок появи клітин з 

підвищеною електронною щільністю, в яких неможливо розрізнити органели, 

що є однією з ознак апоптозу. На люменальній поверхні ендотеліоцита – 

інвагінації, випини. Виявлено також розволокнення базальної  мембрани (рис. 

4.31). Стінка гемокапіляра нерівномірно потовщена. У просвіті мікросудин 

наявна велика кількість лапатих мас плазми крові та змінені за формою 

еритроцити. Люменальна поверхня ендотеліоцита деформована. Наявна велика 

кількість піноцитозних пухирців та вакуолей у цитоплазмі ендотеліоцита (рис. 

4.32). 
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Рис. 4.31. Розволокнення базальної мембрани ендотеліоцита (1) через 14 

діб впливу опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: × 4 000. 

Позначення: 2 – ядро ендотеліоцита з інвагінаціями ядерної оболонки. 

 

 

 

 

Рис. 4.32. Деформація люменальної поверхні ендотеліоцита (1) через 14 

діб впливу опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: × 4 000. 

Позначення: 2 – набрякла цитоплазма ендотеліоцита; 3 – вакуоля. 
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У щурів, яким упродовж 28 діб експерименту вводили внутрішньом’язово 

опіоїд «Налбуфін», при ультрамікроскопічному дослідженні виявлено, що ядра  

кардіоміоцитів просвітлені, зміщені в субсарколемальну зону, вирізнялися 

поліморфізмом, мали значну кількість інвагінацій нуклеолеми, містили 

зменшену кількість еухроматину (рис 4.33).  

 

 

 

 

Рис. 4.33. Деструктурований кардіоміоцит щура через 28 діб впливу 

опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: 12 000. Позначення:     

1 – ядро кардіоміоцита;  

2 – інвагінація ядерної оболонки;  

3 – Z-лінія; 

4 – мітохондрія.   

 

Міофібрили частково зруйновані, місцями спостерігалися зони їх лізису. 

Візуалізувався інтрацелюлярний набряк та руйнування міофібрил, Z-ліній і М-

ліній. Елементи саркоплазматичної системи різко розширені, в її трубочках і 

цистернах накопичувалася гомогенна речовина. Ці зміни саркоплазматичної 

сітки, яка акумулює кальцій, могли зумовлювати порушення функції міофібрил 
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та мітохондрій. Виявлялася значна кількість зруйнованих мітохондрій, а 

мітохондрії, які збереглись, були змінені за розміром та формою, їхній 

мітохондріальний матрикс ущільнений. Гранули глікогену відсутні  (рис. 4.34). 

 

 
 

Рис. 4.34. Інтрацелюлярний набряк у кардіоміоциті через 28 діб впливу 

опіоїду в експерименті. Виражена фрагментація міофібрил. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×10 000. Позначення: 

1 – ділянка фрагментації міофібрил; 

2 – деформована мітохондрія з просвітленим матриксом. 

 

На 28-му добу дослідження виявлено багато зруйнованих мітохондрій, 

що призвело до меншого значення загальних показників співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита і становив 

19,48 (12,74; 28,70) %. Це відбулося переважно за рахунок різкого падіння 

показника співвідношення мітохондрій І типу до 13,33 (6,66; 23,03) %, 

наблизившись, таким чином, до показника співвідношення групи контролю. 

Однак, показники ІІІ типу мітохондрій були високими, в порівнянні з 

контрольною групою, і становили 4,12 (2,49; 7,93) %. Ця різниця була 
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статистично достовірна (U=13, p<0,05). Виявлено значне пошкодження 

саркоплазматичної сітки між міофібрилами. Відсутні гранули глікогену, що ми 

розцінили, як декомпенсаторні процеси в клітинах міокарда. Більшість 

вставних дисків зберігали східчастий профіль, проте, виявлено розриви 

вставних дисків, пошкодження міжклітинних сполучень, зокрема, в поперечних 

ділянках вставних дисків – деформація десмосомоподібних контактів, у 

поздовжніх ділянках вставних дисків – щілинних контаків. Між Z-лініями 

сусідніх саркомерів було видно канали поперечної системи зернистої 

ендоплазматичної сітки (рис. 4.35).  

 

 

 

Рис. 4.35. Лізис міофібрил у центральній частині кардіоміоцита щура 

через 28 діб впливу опіоїду в експерименті.  Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

10 000. Позначення:  

1 – канали  ендоплазматичної сітки;  

2 – збережена Z-лінія;  

3 – частково деструктурований вставний диск;                              

 4 – збережений вставний диск. 
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Проте, в деяких ділянках кардіоміоцитів на цьому етапі експерименту Z-

лінії, М-лінії були збережені (рис. 4.36).  

У ділянці гістогематичного бар’єру гемокапіляри щільно прилягали до 

сусідніх кардіоміоцитів. На люменальній поверхні ендотеліоцитів спостерігали 

інвагінації та виступи цитоплазми. У просвіті гемокапілярів змінені за формою 

та розміром еритроцити, між якими визначали адгезовані до люменальної 

поверхні ендотеліоцитів тромбоцити. Базальна мембрана більшості капілярів 

розшарована, подекуди зруйнована.  

 

 

 

Рис. 4.36. Ділянка збережених вставних дисків кардіоміоцитів (1) через 28 

діб впливу опіоїду в експерименті.  Електронна мікрофотографія. Зб.: х 5000. 

Позначення:  

2 – саркомер;  

3 – мітохондрія зміненої форми;  

4 – просвіт венули;  

5 – адгезія еритроцита  до ендотелію;   

6 – ядро ендотеліоцита. 
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У цей термін експерименту просвіт мікросудин був заповнений лапатими 

масами плазми крові (рис. 4.37). Люменальна поверхня ендотеліоцитів 

видозмінена, що представлено численними складками та інвагінаціями. У 

цитоплазмі ендотеліоцитів наявні численні піноцитозні пухирці і лізосоми та 

руйнування мітохондріального апарату. На люменальній поверхні 

ендотеліоцитів – патологічні складки, що в 3-4 рази більші, ніж за умов 

фізіологічної норми.  

 

 

 

Рис. 4.37. Щільне прилягання кардіоміоцита до венули, просвіт якої 

заповнений лапатими масами плазми крові через 28 діб впливу опіоїду в 

експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: × 8000. Позначення:  

1 – пальцеподібний випин на люменальній поверхні ендотеліоцита;  

2 – піноцитозні пухирці в цитоплазмі ендотеліоцита;  

3 – мітохондрія із зруйнованими кристами. 

 

На 35 добу показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до 

площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита, показники мітохондрій І  та ІІ типів 

були нижчими і становили 16,09 (12,50; 23,21) %,  12,50 (9,09; 15,58) % та  5,49 
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(2,34; 8,12) відповідно. Однак, показники мітохондрій ІІІ типу досягли свого 

максимуму протягом експерименту – їх значення становило 5,68 (3,23; 12,79)%, 

що було статистично достовірно, в порівнянні із контрольною групою (U=14, 

p<0,05). 

На  42 добу експерименту виявлено розширення міжклітинного простору 

внаслідок набряку, деформацію сарколеми, між волокнами міофібрил набряк з 

руйнуванням саркоплазматичної сітки, більшість мітохондрій зруйновані. У 

деяких кардіоміоцитах виявляли значні скупчення мітохондрій у приядерній 

зоні та під сарколемою. У ділянках поодиноких збережених кардіоміоцитів 

спостерігали розширені міжклітинні простори (рис. 4.38).  

 

 

 

Рис. 4.38. Розширений міжклітинний простір (1) у міокарді через 42 доби 

впливу опіоїду в експерименті. Електронна мікрофотографія.  Зб.: х 5000. 

Позначення:  

2 – кардіоміоцит;  

3 – збережена Z-лінія;  

4 – збережена мітохондрія; 

5 – зруйнована мітохондрія. 
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Руйнування частини мітохондрій призвело до того, що морфометричні 

показники співвідношення мітохондрій кожного типу окремо, як і показник 

співвідношення всіх типів разом, наблизилися до показників контрольної групи 

та достовірної різниці з останніми виявлено не було.  

Більшість мітохондрій – неправильної форми, різні за розмірами. Ми 

відзначали різноманітність розташування та кількості крист: у частини 

мітохондрій вони добре диференціювалися, розташовані паралельно або 

дугоподібно визначалися ділянки руйнування крист, їх матрикс просвітлений, 

проте в більшості випадків між міофібрилами і під сарколемою спостерігали 

вакуолізацію та деструкцію мітохондрій (рис. 4.39). 

 

 

 

Рис. 4.39. Руйнування сарколеми кардіоміоцита та вакуолізація 

цитоплазми кардіоміоцита щура через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. 

Електронна мікрофотографія. Зб.:  х 5000. Позначення:  

1 – ділянка зруйнованої сарколеми;   

2 – ділянка лізису міофібрил;  

3 – дезорганізована мітохондрія. 
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У ділянках центральних частин кардіоміоцитів спостерігали мозаїчне 

ураження сусідніх кардіоміоцитів, де поряд із ураженим кардіоміоцитом, 

спостерігається практично неушкоджений, розшарування міофібрил, 

руйнування Z-ліній, М-ліній із одночасним збереженням цих структур у 

сусідніх міофібрилах, руйнування крист мітохондрій (рис. 4.40).  Виявлено 

також розширення трубочок Т-системи. У ділянці гістогематичного бар’єру – 

значний периваскулярний набряк, сарколема кардіоміоцитів зруйнована, між 

міофібрилами Z-лінії зруйновані. Сарколема кардіоміоцита складчаста, з 

ознаками набряку, гранули глікогену відсутні, кристи мітохондрій зруйновані. 

Спостерігали лізис міофібрил кардіоміоцитів, розширення трубочок Т-системи 

(рис. 4.41).  

 

 

 

Рис. 4.40. Ділянка розшарованої міофібрили (1) кардіоміоцита міокарда 

білого щура через 42 доби впливу опіоїду в експерименті. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5000. Позначення:  

2 – мітохондрія зі зруйнованими кристами; 

 

Особливістю цього терміну експерименту є «ворсинчасте» пошкодження 

сарколеми кардіоміоцитів (рис. 4.42).  
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Рис. 4.41. Лізис міофібрил кардіоміоцита (1) міокарда щура через 42 доби 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.:  х  5000.  

 

 
 

Рис. 4.42. «Ворсинчасте» пошкодження сарколеми кардіоміоцита (1) 

міокарда щура через 42 доби експерименту. Електронна мікрофотографія.                          

Зб.: х 5000. Позначення:  2 – просвіт венули;  3 – зміна форми еритроцита; 4 – 

фрагменти зруйнованого ендотеліоцита;  5 – деформована стінка венули. 
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 У просвіті судини – залишки ендотеліоцитів, видозмінені за формою та 

розміром еритроцити.   

Гемокапіляри були з потовщеною складчастою мембраною, в просвіті 

яких спостерігали лапаті маси плазми крові (рис. 4.43).  

 

 

 

Рис. 4.43. Гемокапіляр, просвіт якого заповнений еритроцитом через 42 

доби перебігу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 5000. 

Позначення:  

1 – еритроцит;  

2 – просвіт гемокапіляра;  

3 – зруйнований навколосудинний матрикс. 

 

Стінка судин була набрякла, розшарована, спостерігали складчастість 

внутрішнього листка базальної мембрани, пальцеподібні випини цитоплазми. 

Міжендотеліальні контакти були пошкоджені (рис. 4.44). У ділянці 

гістогематичного бар’єру виявлено також значне розширення інтерстиційного 

простору, набряк і часткове руйнування внутрішньої поверхні базальної 

мембрани. Просвіт судин заповнений видозміненими еритроцитами і 

залишками інших формених елементів крові. 
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Рис. 4.44. Ділянка деструктурованого гістогематичного бар’єру (1) 

міокарда передсердя щура через 42 доби опіоїдної інтоксикації. Електронна 

мікрофотографія. Зб.:  х 5000.  

Позначення:  

2 – периваскулярний набряк;  

3 – міжендотеліальний контакт. 

 

4.3. Результати скануючої електронної мікроскопії серця білого щура 

за умов тривалого введення налбуфіну 

 

Через 7 діб введення налбуфіну рельєф внутрішньої поверхні камер серця 

збережений, поверхня гладка, проте, виявлено значне вкорочення 

мікроворсинок, а подекуди їхня відсутність, спостерігали ламелоподібні 

утворення, активовані тромбоцити, формування мікротромбів  (рис. 4.45). У 

шлуночках виразні складки, гребенеподібні випини і заглибини (рис. 4.46). 

Відмічали згладженість ендотеліальних клітин, збільшення кількості 

тромбоцитів, набряк сухожилкових струн (рис. 4.47). Еритроцити набували 

сферичної форми, виявлено багато ехіноцитів, поверхню камер серця вкривала 

сітка, сформована нитками фібрину, характерними були формування сладжів 

еритроцитів та мікротромбів (рис. 4.48) 
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Рис. 4.45. Збережений рельєф, відсутність мікроворсинок внутрішньої 

поверхні правого передсердя серця білого щура через 7 діб введення налбуфіну. 

Сканограма. Зб.: х 500. Позначення: 1 – мікротромб; 2 – активований 

тромбоцит;  3 – ламелеподібне утворення. 

 

 

 

Рис. 4.46. Деформаційні зміни правого шлуночка серця білого щура через 

7 діб введення налбуфіну.  Сканограма. Зб.: х 1000. Позначення: 1 – складка;                 

2 – гребенеподібний випин; 3 – заглибина. 
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Рис. 4.47. Згладженість ендотеліального шару ендокарда серця білого 

щура через 7 діб введення налбуфіну. Сканограма. Зб.: х 1000. Позначення:           

1 – тромбоцит;  2 – активований тромбоцит. 

 

 
 

Рис. 4.48. Сладж еритроцитів на внутрішній поверхні лівого шлуночка 

серця білого щура через 7 діб введення налбуфіну. Сканограма. Зб.: х 2000. 

Позначення: 1 – ехіноцит; 2 – активований тромбоцит; 3 – фібринна нитка. 
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Через 14 діб експерименту рельєф внутрішньої поверхні передсердь 

характеризувався виразністю випинів, заглибин, потовщеннями, внаслідок 

набряку ендотеліоцитів та кардіоміоцитів, спостерігали повнокров’я 

мікросудин з інфільтрацією їх стінки та діапедезом (рис. 4.49). 

 

 

 

Рис. 4.49. Деформований рельєф внутрішньої поверхні лівого передсердя 

серця білого щура через 14 діб введення налбуфіну. Сканограма. Зб.: х 500. 

Позначення: 

1 – ділянка діапедезу;  

2 – еритроцит; 

3 – випин внутрішньої поверхні лівого передсердя; 

4 – заглибина на внутрішній поверхні лівого передсердя; 

5 – активований тромбоцит. 

 

   Внутрішньоорганні судини серця були розширені, звивисті, майже вся 

поверхя камер серця вкрита нитками фібрину, які перепліталися у вигляді 

сітки (рис. 4.50), а також скупченням видозмінених еритроцитів (ехіноцити, 
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сферичні, куполоподібні, кільцеподібні) та активованих тромбоцитів (рис. 

4.51).  

 

 
 

        Рис. 4.50. Деструктурований рельєф внутрішньої поверхні правого 

шлуночка серця білого щура через 14 діб введення опіоїду в експерименті. 

Сканограма. Зб.: х 1000. Позначення:  

1 – нитки фібрину у вигляді сітки;  

2 – активований тромбоцит;  

3 – мікротромб; 

4 – еритроцит. 

 

     Через 21 добу введення налбуфіну внутрішньоорганні судини серця 

розширені, з випинами, чітко було видно циркулярний характер розміщення 

гладких міоцитів у їхній стінці (рис. 4.52). 

          Рельєф внутрішньої поверхні камер серця деформований, 

внутрішньоорганну артерію оточувала сітка фібрину. Через розширені 

міжендотеліальні контакти спостерігається міграція еритроцитів (рис. 4.53). 
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        Рис. 4.51. Сладж еритроцитів на внутрішній поверхні правого шлуночка 

серця білого щура через 14 діб впливу опіоїду в експерименті. Сканограма. 

Зб.: х 1000. Позначення:  

1 – куполоподібний еритроцит;  

2 – ехіноцит;  

3 – сферичний еритроцит;  

4 – кільцеподібний еритроцит;  

5 – активований тромбоцит. 

 

     Ендотеліоцити розміщені хаотично, зміненої форми, міжендотеліальні 

контакти розширені, плазмолема деяких ендотеліальних клітин формує 

вирости, на їхній поверхні візуалізувалося багато мікровідростків та 

мікроміхурців, вся поверхня вкрита тромбоцитами (рис. 4.54).  

       Ми чітко простежували формування еритроцитарних сладжів (рис. 

4.55).  

     На внутрішній поверхні камер серця виявлено відкладення ниток 

фібрину, різні еритроцитарні фігури та холестеринові кристали (рис. 4.56).  
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  Рис. 4.52. Розширена внутрішньоорганна судина (1) серця білого щура 

через 21 добу введення налбуфіну. Сканограма. Зб.: х 200. Позначення:                     

2 – нитки фібрину на внутрішній поверхні правого шлуночка. 

 

 

 

Рис. 4.53. Сітка фібрину (1) навколо внутрішньоорганної судини серця 

білого щура через 21 добу введення налбуфіну. Сканограма. Зб.: х 500. 

Позначення: 2 – міграція еритроцитів через стінку судини. 
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Рис. 4.54. Розширення міжендотеліальних контактів (1) у серці білого 

щура через 21 добу впливу опіоїду в експерименті. Сканограма. Зб.: х 2000.  

 

 
 

Рис. 4.55. Еритроцитарний сладж (1) на поверхні ендотелію серця білого 

щура через 21 добу введення налбуфіну. Зб.: х 1000. Позначення:  

2 – ендотеліальна клітина; 3 – міжклітинний контакт; 4 – тромбоцит;                       

5 – активований тромбоцит.  
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Рис. 4.56. Згусток крові і пойкілоцитоз на внутрішній поверхні правого 

шлуночка серця білого щура через 21 добу введення налбуфіну в 

експерименті. Зб.: х 1 000. Позначення: 

1 – ехіноцит; 

2 – нитки фібрину; 

3 – куполоподібний еритроцит; 

4 – сфероцит; 

5 – холестериновий кристал; 

 

        Через 28 діб експерименту рельєф внутрішньої поверні камер серця 

деформований, ендотеліальний шар ендокарда несуцільний, пучки 

кардіоміоцитів розшаровані, проміжки між ними розширені внаслідок 

набряку. Вся поверхня вкрита кров’яними згустками і аморфними масами, 

утвореними залишками ендотеліальних клітин ендокарда (рис. 4.57).  

        Серед клітин крові переважали ехіноцити та куполоподібні еритроцити 

(рис. 4.58).  
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  Рис. 4.57. Деструктурований рельєф внутрішньої поверхні лівого 

шлуночка серця білого щура через 28 діб введення налбуфіну. Сканограма. 

Зб.: х 500. Позначення: 1 – ділянка розшарованих пучків кардіоміоцитів;                 

2 – кров’яний згусток; 3 – аморфна маса.  
 

 

 

   Рис. 4.58. Деструктурований рельєф внутрішньої поверхні лівого 

шлуночка серця білого щура через 28 діб введення налбуфіну. Сканограма. 

Зб.: х 2000. Позначення: 1 – ехіноцит; 2 – куполоподібний еритроцит; 3 – 

аморфна маса. 
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           Таким чином, в експериментальних тварин при введенні налбуфіну в  

ранні терміни (7-21 доби) у міокарді виявлено: фрагментацію кардіоміоцитів, 

збільшення об’єму строми внаслідок фіброзу та слабко вираженого склерозу, 

набряк строми, повнокров’я дрібних судин, слабко виражену інфільтрацію 

лімфоцитами та нейтрофільними лейкоцитами у стромі міокарда, переважно 

– навколо дрібних судин. У пізні терміни (28-42 доби) експерименту 

спостерігалися більш виражені наростаючі зміни, а саме фрагментація 

кардіоміоцитів, більший об’єм строми внаслідок дифузного набряку та 

вираженого склерозу, кристалолізис мітохондрій, інтерцелюлярний набряк, 

ворсинчасте пошкодження сарколеми кардіоміоцитів, сладж-синдром та 

наявність у просвіті судин клітинного детриту, виразне повнокров’я як 

дрібних, так і великих судин,  вогнищева інфільтрація лімфоцитами та 

нейтрофілами, навколосудинний набряк. 

 

Результати дослідження, викладені в розділі 4, опубліковані: 

1. Покотило ПБ, Логаш МВ, Кривко ЮЯ, Покотило ВЮ. Особливості 

будови міокарду та його судинного русла у білих щурів на ранніх 

термінах (7-14 доби) перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації. 

Галицький лікарський вісник. 2015;22-3(2):50-53. 

2. Pokotylo V.  Immunohistochemical and confocal microscopy study of white rat 

heart after the effect of opioid intoxication / V. Pokotylo, M. Shevchuk, I. 

Shnitsar // International scientific conference. 29
th
 of April – 2

nd
 of May. 

Uzhgorod, 2015. – Р. 29-30. 

3. Покотило ВЮ. Порівняльна анатомія серця людини і щура за умов 

фізіологічної норми та впливу опіоїдних наркотичних середників. Вісник 

проблем біології і медицини. 2016;3-1(131):27-32. 

4. Покотило ВЮ. Ультраструктурні особливості міокарда щура та його 

гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах опіоїдної 

інтоксикації. Вісник проблем біології і медицини. 2017.;1 (135):304-309. 

5. Покотило ВЮ. Ультраструктурні особливості міокарда щура та його 



130 
 

гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах опіоїдної 

інтоксикації. Вісник проблем біології і медицини. 2017.;1 (135):304-309. 

6. Покотило ВЮ. Особливості мікроструктури міокарда та його кровоносного 

русла на ранніх термінах експериментальної опіоїдної інтоксикації. 

International research and practice conference «Innovation technology in 

medicine: experience of Poland and Ukraine»; 2017 April 28-29; Lublin, Pl. 

Lublin; 2017.  

7. Pokotylo VU. Peculiarities of myocardial ultrastructure of rats at the late terms 

of opioid intoxication. Deutscher Wissenschaftsherold. 2017;6:14-20. 

8. Покотило ВЮ, Галюк УМ, Матешук-Вацеба ЛР. Морфологічні 

особливості міокарда та його гемомікроциркуляторного русла на 

світлооптичному рівні за умов перебігу експериментальної опіоїдної 

інтоксикації. Вісник проблем біології і медицини. 2017;4-2(140):123-128. 

9. Pokotylo PВ, Pokotylo VU. Influence of nalbufin opioid analytic on the heart of 

experimental animals at the ultrastructural levels study. III International 

Scientific and Training Conference «New trends in education snd practice of 

health protection employees»; 2017 Paźd 20-21; Ostrowiec Swietokrzyski; 2017. 

10.  Pokotylo V. Zmiany mitochondrialne jako początkowy mechanizm 

patomorfologicznego wpływu nalbufiny na komórki mięśnia sercowego i 

wątroby w eksperymencie. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; 2016 

czerwca 1-2;  Lublin; 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вживання наркотиків в Україні досягло загрозливих масштабів. На 

01.01.2017р. в Україні під наглядом перебувало 694 928 осіб із розладами 

психіки та поведінки через вживання психоактивних речовин або 1631,6  на 100 

тисяч населення. Упродовж 2016 року зареєстровано 115 170 осіб, яким уперше 

діагностовані психічні та поведінкові розлади, пов’язані з вживанням 

психоактивних речовин, що на 1,3% більше, ніж у 2015 році. Серед речовин, що 

стали причиною смерті, пов'язаної з наркотиками, найчастіше згадуються 

опіоїди. Згідно даних ООН у світі сьогодні є до 21 млн. споживачів                  

опіоїдів [96].  

Слід зазначити, що на сьогоднішній день, найважливіше місце в системі 

фармакологічних заходів паліативної медицини займає боротьба з хронічним 

больовим синдромом. Це, в першу чергу, відноситься до контингенту 

інкурабельних онкологічних хворих, у яких больове відчуття оцінюється, як 

сильне та нестерпне, що потребує застосування знеболюючих засобів. У зв’язку 

із вказаним, розроблений цілий ряд медикаментозних шляхів та методів впливу 

на таке страждання, найефективнішим із яких є фармакотерапія 

високоефективними наркотичними (опіоїдними) анальгетиками [4, 16, 27, 40, 

39, 41, 127, 140]. Наркотичні анальгетики традиційно призначаються і дають 

безперечно позитивний ефект при больовому синдромі після поранення на полі 

бою. 

Отож значне використання наркотичних речовин у сучасній клінічній 

медицині, зростання їхнього обігу та поширення наркоманії зумовлює 

необхідність детального вивчення впливу опіоїдів на організм людини.  

Дані фахової літератури частіше стосуються питання впливу опіоїдів на 

нервову, гепатобіліарну системи, тимус, селезінку, нирки [6-8, 13, 21-24, 25, 56-

60]. Досить часто в літературі зустрічаються дані щодо морфологічних змін 

серця наркозалежних осіб, які споживали  опійні алкалоїди та їхні синтетичні 

аналоги, часто у комбінації з етанолом [11, 13, 15, 48, 101, 102]. Більшість 
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висновків ґрунтуються на клінічному використанні препаратів, без достатнього 

експериментального дослідження, зокрема щодо морфологічних змін, що є 

неприпустимим.  

Отож, беручи до уваги дані фахової літератури можна зробити висновок, 

що існує ціла низка невирішених питань щодо перебудови структури міокарда 

за умов впливу опіоїду. Недостатньо вивченими залишаються і питання 

особливостей макро-, мікро- та ультраструктури гемомікроциркуляторного 

русла міокарда. Тому дослідження морфологічних змін міокарда та його ГМЦР 

під впливом опіоїдів в експерименті є надзвичайно актуальним.  

Дана праця присвячена актуальним і невирішеним питанням щодо 

особливостей мікро- та ультраструктурної організації міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла  білого щура в нормі, динаміки якісно-

кількісних змін, особливостей мікро- та ультраструктури міокарда при 

тривалому впливі опіоїду в експерименті. 

Праця базується на аналізі досліджень міокарда сердець 106 

статевозрілих білих щурів-самців. Серед багатьох сучасних методик нашу увагу 

привернули ті, які у даній ділянці дослідження є найадекватнішими для 

досягнення мети і вирішення завдань нашого дослідження: гістологічні та 

електронно-мікроскопічні – для вивчення мікро- та ультраструктури міокарда 

серця білого щура в нормі та за умов впливу опіоїду, метод скануючої 

електронної мікроскопії – для дослідження рельєфу внурішньої поверхні камер 

серця, мікросудин, клітин крові в нормі та з метою виявлення їх змін у різні 

терміни перебігу експериментального впливу опіоїду, морфометричні та 

статистичні методи дослідження, які дозволили об’єктивізувати результати 

дослідження особливостей гемомікроциркуляторного русла, мітохондріального 

апарата кардіоміоцитів міокарда в нормі та закономірностей змін структур 

міокарда у різні терміни тривалого впливу опіоїду. 

Результати наших досліджень підтвердили, що серце щура, як і людини є 

чотирикамерним м’язовим органом [44, 104]. Маса серця щура в середньому 
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становила 1,1-1,5 г. У піддослідній групі тварин з масою тіла 180-200г маса 

серця становила 0,7-1,1г; довжина – 1,1-1,3см, діаметр – 0,75-0,87см; обвід 

основи серця коливався в межах 2,2-2,8см. Особливістю будови серця щура є 

те, що у ліве передсердя впадають 5-6 легеневих вен: із лівої легені зазвичай 

виходить 1 вена, інколи 2, а з правої – 4, що описано і у фаховій літературі [44, 

104]. Серце щура, на відміну від серця людини, овоїдної (яйцеподібної) форми, 

дещо зміщене ліворуч по відношенню до серединної лінії і розташоване майже 

в горизонтальній площині [1, 44, 104]. На відміну від людини, у щура до 

груднини фіксується 9 пар ребер. Скелетотопічно серце у щура знаходиться 

між ІІІ-VII ребрами. Перикард серця щура з'єднується з грудниною за 

допомогою груднинно-перикардіальної зв'язки [104]. Від верхівки серця щура 

відходить серцево-діафрагмальна зв'язка [44]. Особливістю серця щурів є також 

тривале збереження після народження синусних клапанів, іноді пожиттєво. 

Значно випинається конус правого шлуночка. Пристінкові стулки передсердно-

шлуночкових клапанів, у більшості випадків, нечітко виділені. Дуга аорти дуже 

крута, від неї відходить 2-3 стовбури [44]. Півмісяцеві заслінки клапана аорти 

мають потовщення – вузлики півмісяцевих заслінок клапана аорти. Заслінки 

клапанів легеневого стовбура мають заглибини, які називаються комірками. 

Особливістю також є велика вена серця, притокою якої є середня вена серця. 

Праві вени серця і найменші вени серця безпосередньо впадають у праве 

передсердя [30]. Усі перечислені особливості серця щура, описані у фаховій 

літературі, підтверджуються і результатами наших досліджень.  

Нами підтверджено, що стінка серця білого щура, як і людини, 

складається з трьох оболонок: зовнішньої – епікарда, середньої м’язової – 

міокарда та внутрішньої – ендокарда. Саме ж серце розміщене у волокнистому 

осерді –  перикарді [30, 104, 118]. Ендокард вистилає зсередини камери серця, 

вкриває соскоподібні м’язи і м’ясисті перекладки, утворюючи  стулки і 

півмісяцеві заслінки клапанів аорти і легеневого стовбура. Ендокард 

передсердь товстіший, ніж шлуночків, але найгрубіший у лівих камерах серця, 
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особливо в ділянках міжшлуночкової перегородки та отворів легеневого 

стовбура і аорти. Епікард щура, як і людини, покриває серце ззовні та, як і інші 

серозні оболонки, складається з тонкої сполучнотканинної пластинки, за 

допомогою якої він зрощений з міокардом. Ззовні ця пластинка покрита 

одношаровим плоским епітелієм [104].  

Результати наших досліджень підтверджують, що міокард є 

найтовстішою середньою оболонкою стінки серця щура, побудований із 

посмугованої серцевої м’язової тканини. Міокард передсердь складається з 

двох м’язових шарів – поверхневого і глибокого [70, 123]. Нами виявлено, що 

поверхневий шар побудований з колових (поперечних) м’язових пучків, які 

суцільно огортали два передсердя. Глибокий шар мав поздовжньо орієнтовані 

м’язові пучки і був окремим для кожного передсердя. Гребенясті м’язи 

передсердя також утворені м’язовими пучками глибокого шару. Міокард 

шлуночків складався з трьох шарів: поверхневого, середнього і внутрішнього 

або глибокого. Волокна тонкого поверхневого шару розташовувалися 

поздовжньо, на верхівці серця ці пучки закручувалися і переходили у 

внутрішній (глибокий) поздовжній шар. Між поздовжніми зовнішнім і 

внутрішнім м’язовими шарами розміщувався середній шар, пучки якого окремо 

огортали кожний шлуночок. М’язові пучки внутрішнього шару утворювали 

м’ясисті перекладки шлуночків серця. Сосочкові м’язи також побудовані з 

м’язових пучків внутрішнього шару міокарда. При гістологічному дослідженні 

контрольної групи тварин нами виявлено, що серцевий м’яз щура побудований 

з м’язових волокон, які галузилися і перепліталися між собою, утворюючи 

своєрідну багатовимірну сітку. Між м’язовими волокнами – слабко виражені 

прошарки пухкої сполучної тканини (чітко видно ядра фіброцитів) із судинами 

та нервами. М’язові волокна міокарда були утворені кардіоміоцитами, що на 

поперечному зрізі мають прямокутну форму. Дані фахової літератури свідчать, 

що довжина кардіоміоцитів становить 50-120мкм і діаметр 15-20мкм [30, 76]. 

М’язові волокна міокарда утворені одно- або двоядерними м’язовими 
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клітинами, які контактували між собою у вигляді ланцюжків (скоротливі 

кардіоміоцити). Ядро кардіоміоцита в більшості випадків локалізується в центрі 

клітини. Кардіоміоцити шлуночків мали циліндричну форму, а кардіоміоцити 

передсердь містили відростки. 

Нами встановлено, що нем’язовий компонент  представлений сполучною 

тканиною з великою кількістю кровоносних судин та нервів. М’язовий 

компонент утворений тісно пов’язаними між собою поперечно-посмугованими 

клітинами – кардіоміоцитами, що зазначено і у фаховій літературі [26, 100, 

147]. З боку інтерстицію, вздовж бічної поверхні м’язових клітин, містилися 

множинні тонкі фібрили, один кінець яких вплітається в базальну мембрану 

кардіоміоцита, а інший – у базальну мембрану ендотеліоцита капіляра або 

сусіднього кардіоміоцита. У просторах між м’язовими волокнами міокарда 

виявляли колагенові фібрили. На поверхні кардіоміоцитів спостерігали значну 

кількість дрібних везикул. Кардіоміоцити мали видовжену, циліндричну форму. 

Така особливість визначається міофібрилами, які розташовуються 

паралельними пучками. Найбільш щільне розташування міофібрил 

спостерігали на периферії кардіоміоцитів, а в центральній зоні – локалізувалося 

ядро, яке розташовувалося паралельно до поздовжньої осі міофібрил, мало 

переважно округлу, овальну або видовжену форму, було обмежене ядерною 

оболонкою і містило 1-2 ядерця, канальці агранулярної ендоплазматичної сітки, 

комплекс Гольджі та мітохондрії.  

Функціональною одиницею кардіоміоцитів є міофібрили, які складаються 

з низки саркомерів, обмежених Z-лініями. Довжина міофібрил залежить від  

кількості саркомерів, які їх утворюють. Також слід відмітити, що міофібрили 

займали найбільшу площу кардіоміоцита – близько 60-70%. Між саркомерами 

та Z-лініями існують з’єднання за допомогою мікрофіламентів [119]. Така 

властивість зумовлює аркоподібний вигляд сарколеми. Спостерігали 

мітохондрії різних типів та розмірів, серед яких переважали мітохондрії з 

чіткими контурами. На кожен саркомер з обох боків в середньому припадало 2-
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3 мітохондрії, які розташовувалися колонами між пучками мікрофіламентів і 

займали 15-20% площі кардіоміоцита. Переважно вони мали подовгасту форму, 

а їх довжина досить часто співпадала з висотою саркомерів. У саркоплазмі 

кардіоміоцитів ми виявили 3 типи мітохондрій, які були описані і в працях 

інших науковців [122, 131, 170]. Мітохондрії 1 типу – видовженої форми, мали 

відносно великий об’єм та добре розвинутий комплекс крист. Мітохондрії ІІ 

типу – круглої форми і по відношенню до мітохондрій І типу мали менший 

об’єм і меншу кількість крист. Мітохондрії ІІІ типу – дуже малого об’єму, 

проте мали  велику кількість крист. У просторах між мітохондріями 

розташовані елементи агранулярної ендоплазматичної сітки,  апарату Гольджі і 

численні секреторні гранули [147]. У навколоядерному просторі виявлено 

товстий шар саркоплазми. У саркоплазматичних цистернах кардіоміоцита 

візуалізувалася невелика кількість гранул глікогену. Гранули глікогену в 

кардіоміоциті розташовувалися поодиноко [147].  

На кінцях контактуючих кардіоміоцитів мали місце пальцеподібні випини 

і заглиблення (інтердигітації). Випин однієї клітини заходив в заглиблення 

іншої. Таким чином, кардіоміоцити з’єднувалися між собою з утворенням 

вставних дисків. На гістологічних препаратах нами виявлено, що вони мали 

вигляд поперечних звивистих темних смужок. На ультраструктурному ж рівні 

видно, що вони розташовувалися впоперек, були щільними, впорядкованими та 

охоплювали все волокно по ширині. Результати наших досліджень 

підтверджують дані фахової літератури про те, що особливістю вставного диска 

міокарда є його східчастість. У поперечних ділянках вставного диску (на кінці 

виступів кардіоміоцитів) розрізняємо 2 типи міжклітинних контактів: 1 тип – 

десмосоми і 2 тип – адгезивні контакти. На бічній поверхні виступу наявні 

множинні контакти – нексуси.  

Кардіоміоцити шлуночків містили багато саркоплазми, незначну кількість 

міофібрил. Саркоплазматична сітка розвинена слабко і не утворювала великих 

термінальних цистерн. Т-трубочки кардіоміоцитів заходили всередину на рівні 
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Z-ліній і  забезпечували одночасне скорочення всіх міофібрил. Вони вистелені 

базальною мембраною, що розміщувалися дозовні від сарколеми. Внутрішня 

оболонка артеріальних судин подекуди мала звивистий характер, представлена 

стоншеними ендотеліоцитами з витягнутими гіперхромними ядрами. На 

поперечному зрізі м’язової тканини міофібрили організовані радіальними 

пластами, навколоядерні простори вільні від фібрил, заповнені саркоплазмою. 

У тонкому прошарку сполучної тканини між кардіоміоцитами знаходилися 

фіброцити і капіляри. 

Кардіоміоцити передсердь, які виконують функції секреторного 

ендокринного апарату серця (секреторні передсердні кардіоміоцити), містили 

осміофільні гранули. Невелика кількість цих клітин містилася і в  

міжшлуночковій перегородці. Секреторні передсердні кардіоміоцити містили 

багато саркоплазми, мало міофібрил, великі мітохондрії, виразний комплекс 

Гольджі. Секреторні гранули досить часто розташовувалися ланцюжками в 

просторі між міофібрилами або скупчувалися невеликими групами в ділянках 

комплексу Гольджі або поблизу ядра. Проте інколи спостерігали і поодинокі 

секреторні гранули, які розміщувалися і в інших частинах цитоплазми. Ці дані 

узгоджуються з відомостями літератури [95, 118, 147]. 

 Крім скоротливих (типових) кардіоміоцитів, у міокарді ми виявили 

спеціалізовані провідні (атипові) кардіоміоцити, що формували провідну 

систему серця. Провідні кардіоміоцити були модифікованими м’язовими 

клітинами, за розмірами дещо більшими за скоротливі кардіоміоцити, містили 

мало міофібрил, були відсутні Т-трубочки, але спостерігалося багато глікогену.  

До кардіоміоцитів досить щільно прилягали кровоносні капіляри, які 

мали тонку стінку, утворену ендотелієм, базальною мембраною та перицитами. 

Вздовж поверхонь ендотеліальних клітин (внутрішньої та зовнішньої) 

розташовувалися піноцитозні пухирці. Ззовні до ендотеліальної клітини 

прилягала базальна мембрана. Ендотеліоцити зв’язані між собою щільними 

замикальними контактами (нексусами). У просвіті деяких капілярів містилися 
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один-два еритроцити. Більша ж частина капілярів мала щілиноподібний 

просвіт, в якому містилася тільки плазма крові.  

Результати проведеної нами скануючої електронної мікроскопії 

дозволили встановити, що внутрішня поверхня камер серця щура відрізнялася 

за своїми морфологічними характеристиками в залежності від їх належності до 

передсердь або шлуночків. У правому передсерді в ділянці синуса порожнистих 

вен внутрішня поверхня  гладка, на відміну від правої та краніальної ділянки, 

де розташовані гребенясті м’язи [115]. На поверхні ендотеліальних клітин  були 

виявлені численні ниткоподібні утворення – короткі та довгі, які вільно 

виступали у просвіт порожнини, так звані мікроворсинки, що з’єднувалися між 

собою поверхні навколишніх ендотеліоцитів. Мікроворсинки тонкі, мали 

паличкоподібну форму, прямий хід. Поодинокі мікроворсинки 

розгалужувалися. Еритроцити, які прилягали до поверхні передсердя,  – 

двоякоувігнутої форми з гладкою поверхнею без рельєфних утворень. 

Окремими нечисленними структурними утвореннями, які також виступають у 

просвіт камери серця, були ламелоподібні утворення, що на сканограмах мали 

вигляд «зірочок». Внутрішня поверхня лівого передсердя мала більш виражену 

рельєфність. У порожнинах правого та лівого шлуночків серця внутрішній 

рельєф переважно сформований численними м’ясистими перекладками та 

сухожилковими струнами. У шлуночках поверхня має переважно вигляд 

«гофри» за рахунок складок, гребенеподібних випинів, сферичних утворень та 

заглибин. Неперервна внутрішня оболонка серця, а саме ендокард, покривала 

сосочкові та гребенясті м’язи. На жаль, ми не мали можливості порівняти 

вказані результати наших досліджень з даними фахової літератури, оскільки 

трапляються лиш поодинокі відомості щодо скануючої електронної мікроскопії 

серця [115]. 

Внутрішній шар ендокарда був сформований ендотелієм, який складався 

з неперервного шару ендотеліальних клітин. Окремі клітини ідентифікували за 

рахунок овоїдних, шароподібних та веретеноподібних випинів у порожнину, які 
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відповідали ядрам та були відмежовані одна від одної міжклітинними 

борознами. Інтимальна поверхня цих клітин була відносно гладкою, але інколи 

зустрічалися поперечно-розташовані гребені та вирости, складки з численними 

пухирцями. Міокард сформований одноядерними кардіоміоцитами, які 

орієнтовані в різних напрямках і, переплітаючись, утворювали густу сітку, в 

просвітах якої містили капіляри. Капіляри орієнтовані вздовж пучків 

кардіоміоцитів. Між пучками кардіоміоцитів – ледь помітні сполучнотканинні 

прошарки. Майже весь об’єм кардіоміоцитів заповнений міофібрилами.  

Електронна мікроскопія підтверджує, що кардіоміоцити містять багато 

мітохондрій, а саркоплазматична сітка розвинена слабко [115]. Ендотеліальні 

клітини мали полігональну форму, артеріоли та венули напрямлені косо. В 

артеріолах ендотеліоцити простягалися вздовж стінки судини, формували, 

переважно, гладкий рельєф внутрішньої поверхні судини, містили поодинокі 

мікроворсинки. Міоцити стінки артеріол щільно прилягали один до одного, 

розміщувалися циркулярно або спіралеподібно. У прекапілярних артеріолах 

між міоцитами були проміжки, клітини розміщені косо і навіть поздовжньо, 

подекуди ми спостерігали перицити. Для рельєфу внутрішньої поверхні 

капілярів характерні підвищення, які містять ядра. У венулах ендотеліоцити 

ширші, ніж в артеріолах, орієнтовані в різних напрямках по відношенню до осі 

судини, для рельєфу поверхні ендотелію характерні мікровідростки, кавеоли, 

фенестри, пори. Гладком’язові клітини стінки венул, як і артеріол, розміщені 

циркулярно-спірально. Виявлено багато анастомозів між судинами 

гемомікроциркуляторного русла, розміщених поперечно, тобто 

перпендикулярно до судин, які вони зв’язують. Середній шар ендокарда 

представлений, переважно, щільними волоконними елементами сполучної 

тканини – колагеновими та еластичними волокнами, які були розташовані 

здебільшого паралельно поверхні. Глибокий шар ендокарда містив у 

невеликому обсязі елементи сполучної тканини, жирові клітини, кровоносні 

судини, нервові елементи. Ці дані опубліковані лише в наших працях [115]. 
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Нами вперше досліджено закономірності перебудови структури міокарда 

серця білого щура у різні терміни перебігу експериментального опіоїдного 

впливу. Так, у щурів, яким протягом 7 діб вводили дом’язово опіоїд 

«Налбуфін» у дозі 8мг/кг ваги тіла при ультраструктурному дослідженні 

виявляли зміни у вигляді мозаїчного пошкодження кардіоміоцитів: поряд 

розміщені збережені кардіоміоцити і пошкоджені. Збережений кардіоміоцит – 

із ознаками внутрішньоклітинного набряку, з випинами ядерної оболонки, з 

маргінальним розміщенням ядерця і ознаками конденсації еухроматину на 

периферії ядра. У пошкодженому кардіоміоциті міофібрили частково 

розволокнені. Виявлено набряк сполучнотканних прошарків між пучками 

кардіоміоцитів. М-лінії, Z-лінії збережені, проте, Т-трубочки розширені та 

частково деструктуровані. Мітохондрії різні за формою та розмірами, 

поодинокі з просвітленим матриксом. Сарколема через тиждень експерименту 

збережена, ми спостерігали поодинокі деструктивні зміни в мітохондріях у 

ділянці прилягання їх до сарколеми. У структурно збереженому кардіоміоциті 

спостерігався набряк між пучками міофібрил [119, 121]. Між самими 

кардіоміоцитами був також наявний набряк, що ми розцінили, як порушення 

кровообігу в ділянці кардіоміоцитів. Характерним було щільне прилягання 

судин до кардіоміоцитів. У ділянці контакту ендотеліоцитів з кардіоміоцитами 

спостерігалося потовщення базальної мембрани ендотеліоцита. Дані зміни 

характерні для ранніх ішемічних проявів у кардіоміоцитах міокарда та судинах, 

що його кровопостачають. У просвітах збережених судин спостерігали сладж-

синдроми. Таке явище за умов введення налбуфіну спостерігали дослідники 

при вивченні морфологічних змін й інших життєвоважливих органів [6, 21, 46, 

81]. Цитоплазма ендотеліоцитів просвітлена, базальна мембрана розшарована, 

що свідчило про набряк. У просвіті збережених судин – адгезовані еритроцити, 

пальцеподібні випинання цитоплазми ендотеліоцитів, зменшення щільності 

гранул глікогену. У просвіт судин випиналися різні за формою та розмірами 

ендотеліоцити. Ядра ендотеліоцитів із ознаками апоптозу: маргінальне 
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розміщення хроматину, інвагінації та випини ядерної оболонки. Плазмолема – з 

пальцеподібними випинами та інвагінаціями. Утворювалися тромбоцитарно-

еритроцитарні згустки. Спостерігали незначний навколосудинний набряк. У 

просвіті судин виявлено лапаті маси плазми крові. У цитоплазмі ендотеліоцитів 

містилася велика кількість піноцитозних пухирців, з’являлися лізосоми. На 

базальній поверхні ендотеліоцитів – складки, випини, цитоплазма 

вакуолізована. На люменальній поверхні ендотеліоцитів були випини, але без 

складок. Пальцеподібні випини цитоплазми ендотеліоцитів у просвіт судин 

свідчать, що наявні ознаки кисневого голодування. Нами виявлено також 

ознаки енергетичного голодування, а саме: зменшення кількості гранул 

глікогену між мітохондріями, просвітлення цитоплазми [119]. 

Мітохондріальний матрикс був переважно збережений. У просвіті розширених 

гемокапілярів знаходилися еритроцити різної електронної щільності, адгезовані 

до стінки гемокапілярів. Базальна мембрана була частково розволокнена.  

Морфологічні зміни мітохондрій кардіоміоцитів підтверджено змінами 

морфометричних показників. Нами вперше обчислено показник 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита, що не зустрічається у літературних даних і є новизною нашого 

дослідження. Так, через 7 діб дослідження у щурів експериментальної групи 

виявлено тенденцію до збільшення показника співвідношення кількості всіх 

типів мітохондрій до цитоплазми кардіоміоцита. Таким чином, показник 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита становив 24,44 (19,75; 27,84)%, при чому переважно цей 

показник був більшим за рахунок мітохондрій І типу, показник яких становив 

16 (10,71; 19,15)%.  Хоча при перевірці статистичної достовірності при 

порівнянні показників із контрольною групою в усіх випадках р>0,05.  

При гістологічному дослідженні виявили, що об’єм строми незначно 

більший внаслідок навколосудинного набряку, а також виявлено фрагментацію 

поодиноких кардіоміоцитів. Проте також ми не можемо стверджувати, що під 
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дією налбуфіну розвивається виразна гідропічна дистрофія кардіоміоцитів, яку, 

наприклад чітко виявляли у нервовій тканині [6, 7, 57]. Навколо дрібних судин 

– слабко виражена інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та нейтрофільними 

лейкоцитами. У судинах дрібного калібру спостерігали помірно виражене 

повнокров’я. Прошарки сполучної тканини між пучками кардіоміоцитів були 

розширені [114]. 

Через 7 діб введення налбуфіну при скануючій електронній мікроскопії 

виявлено, що рельєф внутрішньої поверхні камер серця збережений, поверхня 

гладка, проте виявлено значне вкорочення мікроворсинок, а подекуди – їхня 

відсутність, спостерігали ламелоподібні утворення, активовані тромбоцити 

[115]. У шлуночках – виразні складки, гребенеподібні випини і заглибини. 

Відмічали згладженість ендотеліальних клітин, збільшення кількості 

тромбоцитів, набряк сухожилкових струн. Еритроцити набували сферичної 

форми, виявлено багато ехіноцитів, поверхню камер серця вкривала сітка, 

сформована нитками фібрину, характерними було формування сладжів 

еритроцитів та мікротромбів. Вказане вище свідчить, що через 7 діб введення 

налбуфіну зміни є зворотними. Вказані зміни описані нами вперше і не 

зустрічались у працях інших дослідників. 

Через 14 діб перебігу експерименту на ультраструктурному рівні 

спостерігали наростаючі структурні зміни з боку органел міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла. Зокрема, виявлено внутрішньоклітинний 

набряк, частково збережені гранули глікогену, розширення саркоплазматичної 

сітки, частково розволокнену сарколему кардіоміоцитів. У саркоплазмі – 

піноцитозні пухирці та вакуолі. Міофібрили розволокнені, пошкоджені. Z-лінії 

та М-лінії пошкоджені, проте траплялися кардіоміоцити, в яких Z-лінії та М-

лінії були частково збережені. Маргінальне розміщення хроматину в ядрі є 

однією з ознак апоптозу. Ядерце зруйноване. Візуалізувалася інволюція ядерної 

оболонки. У цитоплазмі – вакуолізація, багато лізосом. Мітохондрії різні за 

формою та розмірами, подекули зруйновані з просвітленим матриксом і 
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пошкодженими кристами. Характерним було крайове розміщення мітохондрій. 

Так, показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу 

цитоплазми кардіоміоцита становив 26,74 (18,18; 31,87) %, що було 

статистично достовірним, у порівнянні із контрольною групою (U=132, p<0,05). 

Крім того, міжквартильний розмах за значенням був наближений до показника 

контрольної групи, що свідчить про рівномірність змін мітохондрій в усіх 

зразках, що досліджувалися. І хоча знову переважали мітохондрії І типу із 

показником 16,28 (12,79; 20,45) %, однак на 14 добу найбільше зростання в 

порівнянні з контрольною групою, було виявлено у мітохондрій ІІІ типу – 

показник зріс до 3,49 (2,22; 4,55) % при показнику контрольної групи 1,58 (1,28; 

3,49) %. Різниця статистично достовірна, U=54, p < 0,05. Міофібрили 

розволокнені. Ядерна оболонка кардіоміоцитів має значну кількість інвагінацій. 

Виявлено значний навколосудинний набряк у ділянці гістогематичного бар’єру. 

Колагенові волокна набряклі, деякі зруйновані (руйнування 

сполучнотканинного компоненту міокарда передсердь). Дрібні судини 

м’язового типу (артеріоли) були з потовщеною та зруйнованою стінкою, 

піноцитозні пухирці і вакуолі – різної форми та розмірів, адгезія еритроцитів до 

стінки судин. Стінка гемокапілярів була зруйнована, на всьому протязі 

потовщена, з піноцитозними пухирцями і великими вакуолями. Ядра 

ендотеліоцитів деформовані з маргінально розміщеним хроматином та з 

інвагінаціями ядерної оболонки. На люменальній поверхні ендотеліоцита – 

інвагінації, випини. Виявлено також розволокнення базальної мембрани. У 

просвіті судин наявна велика кількість лапатих мас плазми крові та змінені за 

формою еритроцити. Люменальна поверхня ендотеліоцита деформована, 

наявна велика кількість піноцитозних пухирців та вакуолей. Подібні зміни 

серця спостерігали дослідники і при впливах інших шкідливих факторів [9, 12, 

28, 33, 43, 49, 54, 160]. 

Через 14 діб експерименту  гістологічна структура міокарда збережена. 

Спостерігали помірно виражену фрагментацію кардіоміоцитів. Об’єм 
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сполучнотканинних прошарків незначно більший внаслідок набряку та 

розвитку фіброзу. У стромі, переважно навкруги дрібних судин, більш 

виражена поліморфна інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та 

нейтрофільними лейкоцитами. Спостерігали дистрофічні зміни кардіоміоцитів, 

скупчення адипоцитів у прошарках сполучної тканини, гіаліноз стінки 

артеріоли. У судинах дрібного діаметру – помірно виражене повнокров’я, 

периваскулярний фіброз. Результати наших досліджень підтверджують дані 

фахової літератури, що патологія серця найчастіше пов’язана з дефіцитом його 

кровообігу [28, 45, 49, 64]. 

Через 14 діб експерименту рельєф внутрішньої поверхні передсердь 

характеризувався виразністю випинів, заглибин, потовщеннями, внаслідок 

набряку ендотеліоцитів та кардіоміоцитів, спостерігали кровонаповнення 

мікросудин з інфільтрацією їх стінок та діапедезом. Внутрішньоорганні судини 

серця розширені, звивисті, майже вся поверхя камер серця вкрита нитками 

фібрину, які переплітаються у вигляді сітки, а також скупченням видозмінених 

еритроцитів (ехіноцити, сферичні, куполоподібні, кільцеподібні) та 

активованих тромбоцитів. 

У щурів, яким протягом 28 діб експерименту вводили внутрішньом’язово 

опіоїд «Налбуфін», при ультрамікроскопічному дослідженні виявлено, що 

сарколема кардіоміоцитів набрякла, розволокнена, подекуди зруйнована. Ядра 

кардіоміоцитів просвітлені, зміненої форми, з інвагінаціями ядерної оболонки, 

ознаками апоптозу, ядерця не виявляли. Мітохондрії частково зруйновані, 

гудки глікогену відсутні. Маргінально були розміщені зруйновані та змінені за 

формою та розмірами мітохондрії. Міофібрили частково зруйновані. 

Спостерігали інтрацелюлярний набряк та руйнування Z-ліній та М-ліній. Т-

трубочки розширені, зруйновані. Виявлено багато зруйнованих мітохондрій. 

Мітохондрії, які збереглися, змінені за розміром та формою, а їхній матрикс 

ущільнений. Канали саркоплазматичної сітки розширені та частково лізовані. 

Подекуди – міофібрили зруйновані, розриви Z-ліній та М-ліній.  
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На 28-му добу дослідження виявлено багато зруйнованих мітохондрій, 

що призвело до подальшого зниження загальних показників щільності 

пакування мітохондрій кардіоміоцита, тому показник співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі переізу цитоплазми кардіоміоцита становив 

19,48 (12,74; 28,70) %, переважно за рахунок різкого падіння показника 

мітохондрій І типу до 13,33 (6,66; 23,03) %, який наближався, таким чином, до 

показника співвідношення групи контролю. Однак, показники мітохондрій ІІІ 

типу були високими, у порівнянні із контрольною групою, і становили 4,12 

(2,49; 7,93) %. Ця різниця була статистично достовірна (U=13, p<0,05).  

Виявлено значне пошкодження саркоплазматичної сітки між міофібрилами. 

Відсутні гранули глікогену, що може свідчити про декомпенсаторні процеси в 

клітинах міокарду. Більшість вставних дисків зберігали східчастий профіль, 

проте виявлено розриви вставних дисків, пошкодження міжклітинних 

сполучень, зокрема в поперечних ділянках вставних дисків – деформація 

десмосомоподібних контактів, у поздовжніх ділянках вставних дисків – 

щілинних контаків. Деструкцію вставних дисків описано при  гіпертрофії 

лівого шлуночка, інфаркті міокарда, ішемічній хворобі серця [28, 47, 42, 49, 

103, 186]. Між Z-лініями сусідніх саркомерів ббуло видно канали поперечної 

системи зернистої ендоплазматичної сітки. Проте в деяких ділянках 

кардіоміоцитів на цьому терміні експерименту Z-лінії та М-лінії були 

збережені. В експериментальних тварин виявлено також маргінальні зміни 

сарколеми кардіоміоцитів, руйнування міофібрил, зміни структури вставних 

дисків. У ділянці гістогематичного бар’єру  гемокапіляри щільно прилягають 

до сусідніх кардіоміоцитів. На люменальній поверхні ендотеліоцитів 

спостерігали інвагінації та виступи цитоплазми. У просвіті гемокапілярів 

змінені за формою та розміром еритроцити, між якими визначали адгезовані до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів тромбоцити. Базальна мембрана 

більшості капілярів розшарована, подекуди зруйнована. У цей термін 

експерименту просвіт мікросудин був заповнений лапатими масами плазми 
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крові. Люменальна поверхня ендотеліоцитів видозмінена, що представлено 

численними складками та інвагінаціями. У цитоплазмі ендотеліоцитів наявні 

численні піноцитозні пухирці і лізосоми та руйнування мітохондріального 

апарату. На люменальній поверхні ендотеліоцитів – патологічні складки, що в 

3-4 рази більші, ніж за умов фізіологічної норми. Саме в ділянці деструкції 

капілярів спостерігали глибокі зміни кардіоміоцитів, що узгоджується з 

результатами інших дослідників [7, 8, 6, 57, 58, 56, 59, 60].  

На 28 добу перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації 

спостерігали «мозаїчне» порушення гістологічної структури міокарда: групи 

ушкоджених кардіоміоцитів чергуються з незміненими ділянками міокарда. 

Подекуди – виражена фрагментація кардіоміоцитів. Спостерігали виражений 

навколосудинний набряк, як дрібних, так і більш крупних судин, виражену 

дифузну поліморфну інфільтрацію. На даному терміні експерименту 

спостерігали ознаки вираженого фіброзу та розвитку склерозу. У просвітах 

мікросудин відбувалася адгезія еритроцитів, так званий, «сладж-синдром». 

Описані вище зміни структури серця при тривалому впливі налбуфіну ми не 

можемо вважати специфічними, оскільки подібної перебудови зазнає міокард 

та його гемомікроциркуляторне русло і за умов дії інших патогенних факторів 

[9, 12, 28, 33, 43, 49, 54, 160]. 

Через 28 діб експерименту рельєф внутрішньої поверні камер серця 

деформований, ендотеліальний шар ендокарда перервний, пучки 

кардіоміоцитів розшаровані, проміжки між ними розширені, внаслідок набряку. 

Вся поверхня вкрита кров’яними згустками і аморфними масами, утвореними 

залишками ендотеліальних клітин ендокарда. Серед клітин крові переважали 

ехіноцити та куполоподібні еритроцити. 

При експериментальному дослідженні міокарда щура та його 

гемомікроциркуляторного русла на 42 добу спостерігали виражена 

фрагментація м’язових волокон, виражений навколосудинний набряк, 
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дифузний склероз. У судинах  дрібного діаметру – виражене повнокров’я. 

Візуалізувалася  дифузна поліморфна інфільтрація навколосудинних просторів. 

На  42 добу експерименту виявлено розширення міжклітинного простору 

внаслідок набряку, деформацію сарколеми, між волокнами міофібрил набряк з 

руйнуванням саркоплазматичної сітки, більшість мітохондрій зруйновані. У 

ділянках поодиноких збережених кардіоміоцитів спостерігали розширені 

міжклітинні простори. Між міофібрилами і під сарколемою спостерігали 

вакуолізацію, деструкцію мітохондрій. У ділянках центральних частин 

кардіоміоцитів спостерігали мозаїчне ураження сусідніх кардіоміоцитів, де 

поряд із ураженим кардіоміоцитом, спостерігали практично неушкоджений, 

розшарування міофібрил, руйнування Z-ліній, М-ліній з одночасним 

збереженням цих структур у сусідніх міофібрилах, руйнування крист 

мітохондрій. Виявлено також розширення трубочок Т-системи. У ділянці 

гістогематичного бар’єру – значний периваскулярний набряк,  сарколема 

кардіоміоцитів зруйнована, між міофібрилами Z-пластинки зруйновані. 

Сарколема кардіоміоцита складчаста, з ознаками набряку, гранули глікогену 

відсутні, кристи мітохондрій зруйновані. Спостерігали лізис міофібрил 

кардіоміоцитів, розширення трубочок Т-системи.  

Особливістю цього терміну експерименту є «ворсинчасте» пошкодження 

сарколеми кардіоміоцитів [206]. У просвіті судини – уламки ендотеліоцитів, 

видозмінені за формою та розміром еритроцити.  Гемокапіляри з потовщеною 

складчастою мембраною, в просвіті яких спостерігали лапаті маси плазми 

крові. Стінка судин набрякла, розшарована, спостерігали складчастість 

внутрішнього листа базальної мембрани, пальцеподібні випини цитоплазми. 

Міжендотеліальні контакти пошкоджені. У просвіті судин – клітинний детрит із 

формених елементів крові. У ділянці гістогематичного бар’єру виявлено також 

значне розширення інтерстиційного простору, набряк і часткове руйнування 

внутрішнього листка базальної мембрани. Просвіт судин заповнений 

видозміненими еритроцитами і залишками інших формених елементів крові.  
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На нашу думку, вказане вище свідчить про те, що ангіопатія є пусковим 

механізмом розвитку кардіопатії, як при впливі налбуфіну, так і при інших 

патологічних станах міокарда, на що вказують дані фахової літератури [28]. 

Зробивши висновки на основі результатів нашого експериментального 

дослідження можна сказати, що при хронічній наркотичній інтоксикації у 

міокарді характерними є гострий розлад мікроциркуляції, ознаки 

кардіосклерозу та фібриляції передсердь. Нерідко трапляються і дистрофічні 

пошкодження кардіоміоцитів. Це дозволяє говорити про наркогенну 

кардіоміопатію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

    ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання щодо встановлення особливостей будови 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла білого щура в нормі та у різні 

терміни тривалого впливу опіоїду, що дасть можливість створити морфологічну 

основу для розробки методів профілактики структурних змін міокарда при 

застосуванні наркотичних середників. 

1. Установлено наступні значення морфометричних показників судин 

гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура: внутрішній діаметр 

артеріол міокарда білого щура становив  (13,36 ± 6,34) мкм, товщина стінки 

артеріол – (2,98 ± 0,82) мкм, діаметр капілярів – (4,40 ± 1,64) мкм. Міофібрили 

складаються з низки саркомерів, обмежених Z-лініями, на кожен із яких 

припадає 2-3 мітохондрії усіх 3-ох типів. Установлено наступні показники 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита: I типу – 10,96 (6,94; 16,30) %, II типу – 5,68 (3,49; 6,90) % , III 

типу – 1,58 (1,28; 3,49) %.  

2.  При скануючій електронній мікроскопії встановлено, що внутрішня 

поверхня камер серця білого щура відрізнялася за своїми морфологічними 

характеристиками в залежності від її приналежності до передсердь або 

шлуночків. Внутрішня поверхня лівого передсердя мала більш виражену 

рельєфність. У порожнинах правого та лівого шлуночків серця внутрішній 

рельєф переважно сформований численними м’ясистими перекладками та 

сухожилковими струнами. У шлуночках поверхня мала переважно вигляд 

«гофри» за рахунок складок, гребенеподібних випинів, сферичних утворень та 

заглибин. 

3. Перші ознаки порушення мікроструктури міокарда помітні через 7 діб 

введення налбуфіну білим щурам. Упродовж наступних 35 діб у процесі 

перебігу експерименту патологічні зміни наростали і проявлялися порушенням 

чіткої структурності міокарда, фрагментацією м’язових волокон, вираженим 
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навколосудинним набряком, дифузним склерозом; у судинах  дрібного діаметру 

– виражене повнокров’я, у просвіті мікросудин спостерігався сладж-синдром. 

Внутрішній діаметр артеріол міокарда на 21 добу експерименту був достовірно 

більшим і становив 28,41 (19,32; 33,32) мкм, а товщина стінки артеріол 

міокарда на 35 добу експерименту – 10,86 (9,46; 14,41) мкм. Візуалізувалася 

дифузна поліморфна інфільтрація навколосудинних просторів лімфоцитами та 

нейтрофільними лейкоцитами.  

4. При електронномікроскопічному дослідженні через 7 діб щоденного 

введення налбуфіну виявлено набряк між пучками міофібрил кардіоміоцита, 

набряк між сусідніми кардіоміоцитами, у просвіті мікросудин – 

тромбоцитарно-еритроцитарні сладжі, ядра ендотеліоцитів із ознаками 

апоптозу. Через 14 діб перебігу експерименту виявлено часткове розволокнення 

сарколеми та міофібрил, маргінальне розміщення хроматину в ядрі, інвагінації 

ядерної оболонки; навколосудинний набряк, наявність лапатих мас плазми 

крові у просвіті судин, деформацію люменальної поверхні ендотеліоцита. Через 

28 діб виявлено ділянки зруйнованої сарколеми, просвітлені ядра 

кардіоміоцитів, зруйновані мітохондрії, що підтверджувалося зниженням 

показників співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу 

цитоплазми кардіоміоцита до 19,48 (12,74; 28,7) %, р<0,05. На 42 добу 

експерименту виявлено розширення міжклітинного простору внаслідок 

набряку, мозаїчне ушкодження кардіоміоцитів, де поряд із збереженими наявні 

зруйновані з ворсинчастою деформацією сарколеми кардіоміоцити з 

зруйнованими Z-лініями та М-лініями, фрагментованими міофібрилами, 

розривами вставних дисків. 

5. При скануючій електронній мікроскопії серця білого щура впродовж 

перебігу експерименту виявлено зміни рельєфу внутрішньої поверхні камер 

серця: вкорочені мікроворсинки на початкових стадіях експерименту, а в 

подальшому і їхня відсутність, ламелеподібні утворення. На внутрішній 

поверхні камер серця виявлено відкладення ниток фібрину, різні еритроцитарні 

фігури. Уся внутрішня поверхня камер серця вкрита активованими 
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тромбоцитами та скупченням видозмінених еритроцитів (ехіноцити, сферичні, 

куполоподібні, кільцеподібні). Характерним було формування сладжів 

еритроцитів та мікротромбів.  

6. Через 7 діб дослідження у білих щурів експериментальної групи 

виявлено тенденцію до збільшення показника співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита до 24,44 (19,75; 

27,84) %, контроль – 17,44 (12,16; 25,00) %. При цьому, переважно, цей 

показник був більший за рахунок мітохондрій І типу. Через 14 діб 

експерименту показник співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита зріс до 26,74 (18,18; 31,87) %. Було 

виявлено   найбільше значення, в порівнянні з контрольною групою, показника 

мітохондрій ІІІ типу (р < 0,05). Відмічено різке падіння показника мітохондрій І 

типу. Через 35 діб показник співвідношення площі перерізу мітохондрій І та ІІ 

типів до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита знизився до 12,5 (9,09; 

15,58) % та  5,49 (2,34; 8,12) % відповідно.  
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