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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Здавна препарати опію використовуються в медичній 

практиці задля зменшення болю, пригнічення кашлю, для підсилення ефекту 

наркотичних речовин, що застосовуються для наркозу, а також для усунення 

небажаної перистальтики шлунково-кишкового тракту тощо (Егоров А.Ю., 

Софронов А.Г., 2009; Картіфузов Ж.В. та ін., 2012; Hilgemeier A.T. et al., 2018). 

Такий широкий спектр використання наркотичних анальгетиків у клініці 

обумовлений вираженим знеболюючим ефектом (Ардашкин А.П., Куриленко 

М.И., 2013; Gupta R.K. et al., 2014). Опіоїди – наркотичні анальгетики 

синтетичного та напівсинтетичного походження снодійно-седативної дії, до яких 

належить і налбуфін – центральний наркотичний анальгетик напівсинтетичного 

походження, похідний фенантрена, змішаної агоніст-антагоністичної дії 

(Voronkov M. et al., 2008; Кобеляцкий Ю.Ю., 2012). Систематичне застосування 

наркотичних речовин викликає патологічні зміни в органах і тканинах, про що 

свідчать численні дослідження науковців за останні роки (Мхитаров В.А. и др., 

2008; Беловицкий О.В., 2010; Бычков Е.Н. и др., 2014). Досліджено дію 

наркотичних анальгетиків, зокрема опіоїдів, на язик, шкіру, підшлункову залозу, 

нирки, серце, кінцевий мозок, очне яблуко, мозочок, ободову кишку (Матешук-

Вацеба Л.Р. т а ін. 2013–2017; Онисько І.О. та ін., 2013; Попик П.М., 2014; 

Вільхова І.В., 2014–2015; Покотило П.Б., 2014; Зінько А.В., 2014; Дісковський 

І.С., 2014; Головацький А.С. та ін., 2015; Бекесевич А.М., 2015; Кривко Ю.Я., 

Гресько Н.І., 2017). Вивчено структурні зміни в первинному лімфоїдному органі 

– тимусі при довготривалій дії налбуфіну, що призводить до незворотних 

деструктивних змін у даному органі (Головацький А.С. та ін., 2015; Гарапко 

Т.В., 2016, 2017).  

Досліджено вплив на органи імунної системи, зокрема лімфатичні вузли, 

різноманітних екзогенних та ендогенних патологічних чинників, медикаментів, 

антигенів тощо (Коломийченко А.И., 2009; Черкасов Е.В., 2012; Кущ О.Г., 2014– 

2016; Джума К.А., 2015), вивчено зміни в селезінці при опіку шкіри (Гумінський 

Ю.Й та ін., 2013, 2018). Але в науковій літературі відсутні дані щодо впливу 

опіоїдних анальгетиків на лімфатичні вузли, саме в яких відбувається 

антигензалежна проліферація та диференціація субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів і 

формується конкретна імунна відповідь (Волошин М.А., Григор’єва О.А., 2011; 

Головацький А.С. та ін., 2013–2016; Черкасов В.Г. та ін., 2014, 2015). Отже 

залишається відкритим питання щодо вивчення впливу на мікроскопічному та 

ультрамікроскопічному рівнях структурної перебудови лімфатичних вузлів під 

впливом опіоїдів, зокрема налбуфіну, та визначення тривалості безпечного 

використання цих препаратів у клініці. Тому наше дослідження є актуальним. 

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

Дисертаційна робота виконана за планом науково-дослідної роботи кафедри 



 
 

 

анатомії людини та гістології ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» і є фрагментом комплексної теми «Особливості структурної 

організації лімфоїдних органів і судинного русла в онтогенезі в нормі та 

закономірності їх перебудови при дії на організм антигенів, хімічних і 

фізичних факторів» – номер державної реєстрації 0115U003903. Згідно з 

угодою про наукову співпрацю між кафедрою анатомії людини та гістології 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та кафедрою нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького від 18 листопада 2013 року, частина дослідження проведена на 

кафедрі нормальної анатомії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького згідно з науковою темою «Структура 

органів та їх кровоносного русла в онтогенезі під дією лазерного опромінення 

та фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, 

реконструктивних операціях та цукровому діабеті» – номер державної 

реєстрації 0110U001854. Дисертант є виконавцем фрагменту цих двох тем. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (протокол № 3-2013/2014 від 25.11.2013 року), а 

також експертною проблемною комісією МОЗ та НАМН України 

«Морфологія людини» (№ 4/1 від 13.04.2017 року). 

Мета дослідження: встановити особливості структурної організації 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в нормі 

та закономірності їхніх змін при тривалому шеститижневому впливі на організм 

опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни.  

Завдання дослідження:  

1. Вивчити морфологічні, морфометричні та субмікроскопічні особливості 

структурної організації клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців 

репродуктивного віку в нормі. 

2. Встановити особливості морфологічних, морфометричних та 

субмікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку при короткотривалій 

(однотижневій та двотижневій) дії налбуфіну. 

3. Визначити динаміку морфологічних, морфометричних та субмікроскопічних 

змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-

самців репродуктивного віку при тривалому опіоїдному впливі впродовж 3–4 

тижнів. 

4. Проаналізувати динаміку морфологічних, морфометричних та 

субмікроскопічних змін компонентів клубових лімфатичних вузлів білих 

щурів-самців репродуктивного віку при довготривалій, упродовж 5–6 

тижнів, дії на організм опіоїду налбуфіну. 

5. Встановити особливості морфологічних, морфометричних та 

субмікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних 



 
 

 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через один тиждень після 

відміни налбуфіну. 

Об’єкт дослідження – особливості структурних змін клубових 

лімфатичних вузлів білого щура-самця репродуктивного віку під дією опіоїду 

налбуфіну та після його відміни. 

Предмет дослідження – структурна організація клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в нормі та в динаміці 

шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну.  

Методи дослідження: гістологічні та електронномікроскопічні методи 

дослідження – для вивчення мікроструктури та ультраструктури клубового 

лімфатичного вузла за умов довготривалого шеститижневого впливу опіоїду 

налбуфіну та через один тиждень після його відміни; морфометричні та 

статистичні методи – для об’єктивізації результатів дослідження щодо 

структурної організації клубового лімфатичного вузла при довготривалому 

впливі опіоїду налбуфіну та після його відміни. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на експериментальній 

моделі фізичної опіоїдної залежності – білих щурах-самцях репродуктивного 

віку за допомогою сучасних морфологічних, гістологічних, морфометричних, 

електронномікроскопічних та статистичних методів вивчено на органному, 

клітинному та субклітинному рівнях динаміку змін структурних компонентів 

клубових лімфатичних вузлів при довготривалому шеститижневому впливі 

опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни. Уперше визначено 

в лімфатичних вузлах відносну площу кіркової і мозкової речовин та кірково-

мозковий індекс, прикіркової ділянки, лімфоїдних вузликів, а в них – відносну 

площу плащової зони та зародкового центру, відносну площу крайової пазухи, 

кіркової та мозкової проміжних лімфатичних пазух, мозкових тяжів, а також 

відносну кількість клітин лімфоїдного ряду – великих, середніх та малих 

лімфоцитів і плазмоцитів у плащовій зоні й зародковому центрі вторинних 

лімфоїдних вузликів та в мозкових тяжах клубових лімфатичних вузлів. Уперше 

встановлено, що структурні зміни в клубових лімфатичних вузлах мають 

фазовий перебіг і залежать від тривалості введення опіоїду: при короткотривалій 

дії упродовж 1–2 тижнів виникають незначні зміни в структурі вузла, і вони є 

компенсаторними; тривале введення налбуфіну впродовж 3–4 тижнів 

призводить до деструктивних змін, а довготривале введення препарату протягом 

5–6 тижнів викликає незворотні деструктивно-дегенеративні зміни, які через 

тиждень після відміни препарату не відновлюються. 

Практичне значення одержаних результатів. Дані про структурні зміни 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку, які 

виникають при довготривалому шеститижневому впливі на організм опіоїду 

налбуфіну, мають практичне і теоретичне значення для морфологів, імунологів 

та ендокринологів, оскільки можуть служити морфологічною основою для 



 
 

 

розроблення нових методів діагностики, профілактики та лікування 

патологічних станів, які виникають у лімфатичній системі, зокрема лімфатичних 

вузлах хворих, що змушені тривалий час застосовувати опіоїдні препарати та в 

наркозалежних осіб. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес та науково-дослідну 

роботу кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Запорізького державного медичного університету (09.01.18), кафедри анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії ДВНЗ «Буковинський державний 

медичний університет» (16.01.18), кафедр анатомії людини ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія» (09.01.18), Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова (28.12.17), 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(26.12.17), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(15.01.18), ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського» (23.01.18), кафедр гістології, цитології та ембріології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (15.01.18), 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(26.12.17), кафедр гістології та ембріології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця (01.03.18), ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» (24.12.17), кафедри 

морфології медичного інституту Сумського державного університету (23.01.18), 

кафедри анатомії і фізіології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет» 

імені Василя Стефаника (10.01.18). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Під керівництвом наукового керівника 

сформульовано тему, мету і завдання дослідження. Автор самостійно провела 

етапи планування, огляд наукової літератури та виконала інформаційно-

патентний пошук. Усі етапи експерименту, зокрема відтворення моделі 

тривалого опіоїдного впливу в експерименті, забір матеріалу та методи 

дослідження (гістологічний, електронномікроскопічний, морфометричний та 

статистичний), були опановані здобувачем і особисто проведені. Інтерпретація 

отриманих результатів, формулювання основних положень і висновків здійснено 

за участі наукового керівника. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження та основні 

наукові положення представлені та обговорені на засіданнях кафедри анатомії 

людини та гістології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2014–

2018 рр.), а також на: ІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Природничі читання» (Чернівці, 2015), VІ конгресі анатомів, гістологів, 

ембріологів і топографоанатомів України «Актуальні питання анатомії, 

гістології, ембріології, топографічної анатомії» (Запоріжжя, 2015), 70-ій та 72-ій 



 
 

 

підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (Ужгород, 2016; 2018), науково-

практичній конференції «Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль, 2016), 

підсумковій LX науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» (Тернопіль, 2017). 

Публікації. За результатами експериментального дослідження 

опубліковано 12 наукових праць, із них 7 статей – у фахових наукових виданнях 

України (з яких 2 – у періодичних виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз), 1 стаття – у закордонному фаховому науковому виданні 

Естонії (м. Таллін), 4 роботи – у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською мовою 

на 209 сторінках друкованого тексту, із них 141 сторінка основного тексту. 

Дисертація містить такі розділи: вступ, аналітичний огляд літератури, матеріали 

та методи дослідження, один розділ із результатами власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів дослідження, висновки, список використаних 

джерел, додатки (14). Робота ілюстрована 21 таблицею, 59 рисунками. Список 

використаних джерел літератури складається з 226 джерел, з яких 163 

кирилицею і 63 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконано на 52 білих 

щурах-самцях репродуктивного віку з початковою масою 140–150 г. 

Утримували експериментальних тварин в умовах віварію Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького згідно з угодою 

від 18.11.2013 року про співпрацю між кафедрою нормальної анатомії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та 

кафедрою анатомії людини та гістології ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». Експерименти проводили згідно з положенням «Європейської 

конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в 

експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986), Директивами 

Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Законом України №3447-І «Про захист тварин 

від жорсткого поводження».  

Для створення моделі тривалого опіоїдного впливу щурам щоденно 

впродовж шести тижнів 1 раз на добу в однаковий проміжок часу 

внутрішньом’язово в праву сідничну ділянку вводили налбуфін згідно з 

патентом № 76564 U (Онисько Р.М. та ін., 2013). Експериментальних тварин 

розподілено на 8 груп: 1 група – 5 інтактних щурів; 2 група – 5 особин, яким 

вводили налбуфін щоденно впродовж 1 тижня у дозі 8 мг/кг; 3 група – 5 щурів, 

яким дозу налбуфіну впродовж 2 тижня збільшили до 15 мг/кг; 4 група – 5 



 
 

 

особин, яким дозу налбуфіну впродовж 3 тижня збільшили до 20 мг/кг; 5 група – 

5 особин, яким дозу налбуфіну впродовж 4 тижня збільшили до 25 мг/кг; 6 група 

– 5 тварин, яким дозу налбуфіну впродовж 5 тижня збільшили до 30 мг/кг; 7 

група – 5 щурів, яким дозу налбуфіну впродовж 6 тижня збільшили до 35 мг/кг; 

8 група – 5 особин – 1 тиждень після відміни препарату. Контролем обрано 12 

білих щурів-самців репродуктивного віку, котрим замість налбуфіну щодня 

ідентично вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. Тварин присипляли шляхом 

внутрішньоочеревинного наркозу з використанням тіопенталу натрію в 

розрахунку 25 мг/кг.  

 Для гістологічного дослідження клубові лімфатичні вузли фіксували в 10% 

розчині формаліну на фосфатному буфері з рН 7,5. Матеріал заливали в 

парафінові блоки. За допомогою санного мікротома МС-2 виготовляли 

гістологічні зрізи товщиною 5–7 мкм, які забарвлювали гематоксиліном та 

еозином за загальноприйнятою методикою (Меркулов Г.А., 1969). Гістологічні 

препарати клубових лімфатичних вузлів вивчали під світловим мікроскопом 

MICROmed SEO SCAN. Об’єкти фотодокументували за допомогою відеокамери 

Vision CCD Kamera з системою виводу зображення з гістологічних препаратів.  

Для морфометричного дослідження структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів використовували програму ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та 

Microsoft Exel на персональному комп’ютері. Визначали відносну площу 

структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів: кіркової та мозкової 

речовин, кірково-мозковий індекс, відносну площу прикіркової ділянки, 

лімфоїдних вузликів, а в них – відносну площу плащової зони та зародкового 

центру, відносну площу крайової пазухи, кіркової та мозкової проміжних 

лімфатичних пазух, мозкових тяжів. Також визначали відносну кількість 

великих, середніх та малих лімфоцитів, плазмоцитів у плащовій зоні й 

зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів та в мозкових тяжах. 

Електронномікроскопічне дослідження клубових лімфатичних вузлів білих 

щурів-самців здійснювали за допомогою електронного трансмісійного 

мікроскопа ТЕМ–100. Досліджуваний матеріал фотодокументували за 

допомогою цифрової камери SONY–Н9. На ультрамікротомі LKB–3 (Швеція) 

виготовляли напівтонкі зрізи товщиною 1–2 мкм та забарвлювали їх 

метиленовим синім. 

Статистичне опрацювання результатів дослідження здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення «Exel» та «STATISTICA» 6.0, проводили 

статистичний аналіз отриманих в експерименті результатів, використовуючи 

параметричні та непараметричні методи оцінки отриманих даних. 

Експериментальні дані цифрових величин представлені середнім арифметичним 

(М), похибкою середнього арифметичного (m), стандартним відхиленням (g) і 

критерієм Стьюдента (t). 



 
 

 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що клубові 

лімфатичні вузли білих щурів-самців репродуктивного віку мають бобоподібну 

форму, їхній поздовжній розмір дорівнює 5–7 мм, ззовні вкриті 

сполучнотканинною капсулою, від якої всередину відходять сполучнотканинні 

перекладки, в товщі яких проходять кровоносні судини та нерви лімфатичного 

вузла. Паренхіма вузла представлена кірковою та мозковою речовинами. У 

тварин інтактної групи відносна площа кіркової речовини становить (59,18±0,68) 

%, мозкової речовини – (40,82±0,67) %, а кірково-мозковий індекс – (1,46±0,04). 

У кірковій речовині розміщені первинні та вторинні лімфоїдні вузлики (В-

залежна зона), їхня відносна площа становить (44,11±1,23) % (зародкового 

центру – (7,97±0,09) %, а плащової зони – (36,14±1,02) %). Відносна площа 

прикіркової ділянки (Т-залежна зона) лімфатичного вузла дорівнює (7,15±0,23) 

%. Мозкова речовина представлена звивистими мозковими тяжами з відносною 

площею (19,02±0,93) % та мозковими проміжними лімфатичними пазухами, 

відносна площа яких дорівнює (21,80±1,07) %. Динаміка змін відносної площі 

структурних компонентів кіркової та мозкової речовин клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців упродовж шеститижневого введення налбуфіну та 

через тиждень після його відміни представлені в табл. 1, 2. 

Уже через тиждень введення налбуфіну піддослідним тваринам виявлено 

зміни морфометричних параметрів клубових лімфатичних вузлів: максимально 

збільшується на 8,7 % до (64,35±0,60) % (р<0,001) відносна площа кіркової 

речовини, а відносна площа мозкової речовини зменшується на 12,7 % до 

(35,65±0,59) % і є мінімальною, що підтверджує максимальне збільшення на 24,7 

% кірково-мозкового індексу до (1,82±0,05) при (1,46±0,04) у тварин інтактної 

групи. Достовірно (р<0,05) збільшується на 9,3 % до (48,23±1,14) % відносна 

площа лімфоїдних вузликів, серед яких переважають вторинні, що пояснюється 

збільшенням на 82,3 % відносної площі їхнього зародкового центру – 

(14,53±0,19) % та зменшенням на 6,8 % їхньої плащової зони – до (33,7±1,15) % 

з (36,14±1,02) % у тварин інтактної групи. На 15,5 % збільшується (<0,001) і є 

максимальною відносна площа прикіркової ділянки клубових лімфатичних 

вузлів – (8,26±0,22) %. 

Змінюється й цитоархітектоніка структурних компонентів лімфатичного 

вузла, зокрема достовірно (р<0,001) збільшується відносна кількість великих 

лімфоцитів: у зародкових центрах на 19,8 % до (10,22±0,37) %, у мозкових тяжах 

– на 88,8 % до (5,04±0,19) %, а плазмоцитів – на 15,1 % до (22,34±1,02) %. На 

33,4 % зменшується відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух 

(р<0,001).  

Ультраструктура лімфоцитів не змінена, проте трапляються поодинокі 

клітини з ознаками деструкції, які мають пікнотично змінені ядра, а в їхній 

цитоплазмі містяться пошкоджені органели. У цитоплазмі макрофагів наявні 



 
 

 

первинні лізосоми і різної форми великі фагосоми. Ретикулоендотеліоцити 

збільшуються за розмірами. Судини гемомікроциркуляторного русла на 

субмікроскопічному рівні помірно розширені й кровонаповнені.  

 

Таблиця 1 

 

Динаміка змін відносної площі структурних компонентів  

кіркової речовини клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців 

упродовж шеститижневого введення налбуфіну  

а через тиждень після його відміни 

 

Група 

тварин, 

термін 

забору 

органа 

Відносна площа структурних компонентів, % 

Лімфоїд-

ний 

вузлик 

Лімфоїдний вузлик Прикір-

кова 

ділянка 

Кра-

йова 

пазуха 

Кіркова 

пазуха Плащова 

зона 

Зародко-

вий центр 

1 2 3 4 5 6 7 

Інтактна 

група 
44,11±1,23 36,14±1,02 7,97±0,09 7,15±0,23 4,07±0,16 3,85±0,14 

Через  

1 тижні 
48,23±1,14* 33,70±1,15 14,53±0,19*** 8,26±0,22*** 4,13±0,19 3,73±0,16 

Через  

2 тижні 
47,58±1,07* 31,50±1,03** 16,08±0,35*** 7,86±0,18* 4,21±0,19 3,65±0,13 

Через  

3 тижні 
47,76±1,20* 32,27±1,10* 15,49±0,43*** 7,78±0,16* 4,19±0,21 3,80±0,18 

Через  

4 тижні 
47,59±1,14* 32,45±1,056* 15,14±0,41*** 7,56±0,13 4,25±0,16 3,82±0,12 

Через  

5 тижнів 
46,54±1,02 31,51±1,02** 15,03±0,22*** 7,60±0,23 4,05±0,14 3,83±0,17 

Через 6 

тижнів 
46,41±1,06 31,43±0,95** 14,98±0,49*** 7,66±0,19 4,11±0,13 3,79±0,15 

Через 

тиждень після 

відміни 

45,99±1,10 31,94±1,03** 14,05±0,23*** 7,40±0,19 4,01±0,12 3,66±0,14 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної групи 

тварин – *р<0,05; **р<001; ***р<0,001. 

 

Через два тижні введення налбуфіну на гістологічних препаратах клубових 

лімфатичних вузлів виявлено збільшені за розмірами зародкові центри 

вторинних лімфоїдних вузликів. Гемокапіляри помірно розширені, стінка 

артерій незначно потовщується. Встановлено, що в порівнянні з щурами 

інтактної групи достовірно (р<0,001) збільшується відносна площа кіркової 

речовини на 6,9 % до (63,30±0,71) %, а площа мозкової речовини зменшується 



 
 

 

на 10,1 % до (36,70±0,69) %, про що свідчить збільшення на 19,2 % кірково-

мозкового індексу до (1,74±0,05). Відносна площа лімфоїдних вузликів при 

цьому збільшується на 7,9 % – до (47,58±1,07) %, а їхніх зародкових центрів – 

удвічі – до (16,08±0,35) %, що є максимальним. У зародкових центрах відносна 

кількість лімфобластів збільшується на 54,0 % до (13,05±0,32) %. У плащовій 

зоні клітинне співвідношення подібне до показників тварин інтактної групи, 

окрім великих лімфоцитів, відносна кількість яких збільшилася від початку 

експерименту на 26,8 % – до (3,41±0,17) %, при (2,69±0,12) % в тварин інтактної 

групи. Відносна площа мозкових тяжів у порівнянні з щурами інтактної групи 

збільшується на 22,9 % до (23,37±0,89) %, а в них у 2,7 раза достовірно (р<0,001) 

збільшується відносна кількість великих лімфоцитів та на 29,5 % – плазмоцитів 

у порівнянні з тваринами інтактної групи, що становить відповідно (7,33±0,21) 

% та (25,13±1,06) %. Відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух 

через два тижні експерименту зменшується на 39,0 % і дорівнює (13,33±1,04) %. 

Субмікроскопічні зміни в клубових лімфатичних вузлах наростають і 

проявляються появою патологічно змінених лімфоцитів у лімфоїдних вузликах: 

вони мають пікнотично змінені ядра, а в цитоплазмі наявні пошкоджені набряклі 

органели зі світлим матриксом. Макрофаги в цитоплазмі містять первинні 

лізосоми і великі фагосоми – фагоцитовані рештки загиблих лімфоцитів, ядра 

мають різну форму. Унаслідок набряку ендотеліоцитів просвіт гемокапілярів 

дещо звужений, їхні ядра збільшені, а ядерна оболонка утворює неглибокі 

інвагінації та випини. Базальна мембрана помірно потовщена.  

Через чотири тижні введення налбуфіну відносна площа кіркової речовини 

залишається достовірно більшою на 6,8 %, ніж в інтактної групи тварин і 

становить (63,22±0,59) %, це можна пояснити збільшенням на 7,9 % відносної 

площі лімфоїдних вузликів – із (44,11±1,23) % до (47,59±1,14) %), а в них – 

збільшенням майже вдвічі відносної площі зародкового центру до – (15,14±0,41) 

%, проте відносна площа плащової зони лімфоїдного вузлика при цьому 

зменшується на 10,2 % і становить (32,45±1,05) % (р<0,001). На 9,9 % 

зменшується відносна площа мозкової речовини – до (36,78±0,61) %. 

Максимально, на 30,5 %, збільшується відносна площа мозкових тяжів до 

(24,82±1,11) %, а відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух через 

чотири тижні експерименту є мінімальною (зменшується майже вдвічі) і 

становить (11,96±0,83) %. У даний термін експерименту виявлено максимальні 

зміни клітинного складу (р<0,001): відносна кількість великих лімфоцитів у 

плащовій зоні збільшується на 54,3 % – до (4,15±0,16) %, у зародкових центрах 

збільшується на 85,1 % – до (15,79±0,44) %, у мозкових тяжах – у 3,7 раза до 

(9,86±0,2) %, плазмоцитів тут в 1,5 раза більше, ніж у інтактних тварин 

(29,42±1,05) %, а відносна кількість малих лімфоцитів у мозкових тяжів є 



 
 

 

мінімальною (зменшується в 3,7 раза) і становить (7,68±0,24) %, у порівнянні з 

тваринами інтактної групи. Субмікроскопічно в лімфоїдних вузликах клубових 

лімфатичних вузлів простежується розширення міжклітинних просторів, 

навколосудинний набряк. У всіх популяціях лімфоцитів трапляються 

деструктивно змінені клітини, ядерна оболонка має глибокі інвагінації, ядерця в 

ядрах відсутні, подекуди простежується каріопікноз чи каріолізис, а в цитоплазмі 

– вакуолеподібні включення та набряклі органели, мітохондрії просвітлені й 

пошкоджені. Збільшується кількість лімфоцитів у стані апоптозу. У цитоплазмі 

ретикулоендотеліоцитів містяться вакуолеподібні включення, пошкоджені 

органели, відростки клітин стоншені, ядра з глибокими інвагінаціями ядерної 

оболонки. Венули та вени значно розширені та деформовані. Цитоплазма 

ендотеліоцитів набрякла. Стінка артерій та артеріол потовщена. 

 

Таблиця 2 

 

Динаміка змін відносної площі структурних компонентів  

мозкової речовини клубових лімфатичних вузлів  

білих щурів-самців упродовж шеститижневого введення  

налбуфіну та через тиждень після його відміни  

 

Група тварин, 

термін забору 

органа 

Відносна площа структурних компонентів, % 

Мозкова 

речовина 
Мозкові тяжі 

Мозкові проміжні 

лімфатичні пазухи 

Інтактна група    40,82±0,67 19,02±0,93        21,80±1,07 

Через 1 тижні 35,65±0,59*** 21,13±1,05 14,52±1,12*** 

Через 2 тижні 36,70±0,69***    23,37±0,89** 13,33±1,04*** 

Через 3 тижні 36,47±0,54***      24,65±0,97*** 12,05±0,81*** 

Через 4 тижні 36,78±0,61***       24,82±1,11*** 11,96±0,83*** 

Через 5 тижнів    37,98±0,69**     23,41±1,09** 14,57±1,05*** 

Через 6 тижнів    38,03±0,50**     23,08±0,95** 14,95±1,11*** 

Через тиждень 

після відміни 
   38,94±0,70   22,01±1,07*        16,93±0,96** 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин – *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 

 



 
 

 

Через шість тижнів дії налбуфіну деструктивні зміни в кірковій та мозковій 

речовинах клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців поглиблюються. 

Зародкові центри лімфоїдних вузликів залишаються збільшеними. У паренхімі 

вузла трапляється більше розширених і повнокровних судин, а подекуди і з 

ознаками руйнування стінки, стінка артерій потовщена з ознаками склерозу, 

гемокапіляри розширені та повнокровні, а подекуди є і «порожні» судини. 

Частіше серед лімфоцитів трапляються патологічно змінені клітини.  

Через шість тижнів експерименту відносна площа кіркової речовини 

залишається достовірно (р<0,01) більшою на 4,7 %, у порівнянні з тваринами 

інтактної групи, і дорівнює (61,97±0,48) %, а відносна площа мозкової речовини 

при цьому є меншою на 6,8 % і становить (38,03±0,5) %. Відносна площа 

зародкових центрів лімфоїдних вузликів на даному етапі експерименту 

залишається збільшеною на 88,0 % і становить (14,98±0,49) %, а плащової зони – 

залишається меншою (р<0,01) на 8,7 %, ніж у щурів інтактної групи, і становить 

(31,43±0,95) %. Не повертається до показника тварин інтактної групи і відносна 

площа мозкових тяжів, вона дорівнює (23,08±0,95) %, залишаючись на 21,3 % 

меншою (р<0,01) від показника щурів інтактної групи – (19,02±0,93) %, а 

відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух на даному етапі 

експерименту дорівнює (14,95±1,11) %, що на 31,4 % менше (р<0,001) від 

показника тварин інтактної групи – (21,8±1,07) %. У зародковому центрі 

вторинних лімфоїдних вузликів відносна кількість лімфобластів залишається 

достовірно (р<0,001) більшою на 75,6 % від показника щурів інтактної групи 

(8,53±0,28 %) і становить (14,98±0,41) %. У плащовій зоні вторинних лімфоїдних 

вузликів відносна кількість великих лімфоцитів на 42,8 % більша за показник 

тварин інтактної групи і становить (3,84±0,22) %. У мозкових тяжах залишається 

більшою (р<0,001) у 3,4 раза у порівнянні з тваринами інтактної групи відносна 

кількість великих лімфоцитів – (9,23±0,18) % та на 44,1 % більше плазмоцитів – 

(27,96±1,08) %. Субмікроскопічно в більшості клітин виявлено патологічно 

змінені ядра, переважно вони перебувають у стані каріорексису чи каріолізису, а 

ті клітини, в яких ядра ще збережені, мають глибокі інвагінації ядерної 

оболонки, що в подальшому призводить до фрагментації з утворенням 

осміофільних фрагментів ядра. У цитоплазмі макрофагів зонально розташовані 

великі фагосоми, що мають різну електронну щільність і є фрагментами 

пошкоджених лімфоцитів. Їхні ядра зменшені за розмірами з розташованим на 

периферії гетерохроматином. Межі між клітинами нечіткі, розмиті з 

розширеними міжклітинними просторами.  

Відміна препарату налбуфіну не сприяє відновленню структурних 

компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців. Стан 

структурних компонентів лімфатичного вузла подібний до такого, як при 



 
 

 

довготривалому впливі налбуфіну, що підтверджує незворотні патологічні зміни 

під впливом налбуфіну. Відносна площа кіркової і мозкової речовин 

залишаються майже такими, як при довготривалому впливі налбуфіну і 

становить відповідно (61,06±0,71) % та (38,94±0,70) %, при (59,18±0,68) % та 

(40,82±0,67) % у тварин інтактної групи. Дані зміни підтверджує кірково-

мозковий індекс, який дорівнює (1,59±0,05) і є достовірно (р<0,05) більшим на 

8,9 %. Відносна площа лімфоїдних вузликів кіркової речовини, у порівнянні з 

щурами інтактної групи, залишається збільшеною на 4,3 %, відносна площа 

їхніх зародкових центрів залишається достовірно (р<0,001) більшою на 76,3 % і 

становить (14,05±0,23) %, а відносна площа плащової зони становить 

(31,94±1,03) %, що є достовірно (р<0,01) меншою на 11,6 % від показника 

тварин інтактної групи (36,14±1,02) %. Відносна площа мозкових проміжних 

лімфатичних пазух зменшується впродовж усього експерименту і навіть після 

відміни опіоїду налбуфіну залишається достовірно (р<0,01) меншою на 22,3 % – 

(16,93±0,96) %. На 15,7 %, у порівнянні з тваринами інтактної групи, 

залишається збільшеною відносна площа мозкових тяжів (р<0,05) і становить – 

(22,01±1,07) %.  

У зародковому центрі лімфоїдних вузликів відносна кількість великих 

лімфоцитів дорівнює (14,30±0,38) %, що є достовірно (р<0,001) більшим на 

67,6% від тварин інтактної групи. У мозкових тяжах залишається меншою 

(р<0,001) на 56,5 % відносна кількість малих лімфоцитів – (12,52±0,41) %, 

збільшеними залишаються (р<0,001) відносна кількість великих лімфоцитів у 3,4 

раза і становить (9,19±0,27) % та плазмоцитів – на 39,0 % до (26,98±1,12) %. 

Незворотні патологічні зміни зберігаються і на субмікроскопічному рівні. У 

цитоплазмі лімфоцитів наявні мікроядра з осміофільною нуклеоплазмою. У 

розширених міжклітинних просторах розташовані невеликі осміофільні 

включення. Цитоплазма макрофагів містить фагоцитований матеріал та 

пошкоджені структури у вигляді включень різної електронної щільності, але їх 

менше, ніж у тварин із тривалим шеститижневим введенням налбуфіну. Ядра 

ретикулоендотеліоцитів мають неправильну форму та значні інвагінації ядерної 

оболонки. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, 

фрагментовані з утворенням вакуолеподібних структур. Гемокапіляри мають 

неширокий просвіт через набряк ендотеліоцитів, у їхньому просвіті переважно 

деформовані еритроцити, а частини гемокапілярів «порожні». Базальна 

мембрана нечітко контурована, міжендотеліальні контакти розширені; 

навколосудинні простори просвітлені, що вказує на набряк. Вени та венули 

розширені, повнокровні, а подекуди «порожні». Стінка артерій та артеріол 

залишається потовщеною та склерозованою. 



 
 

 

Таким чином, опіоїдний анальгетик налбуфін має негативний вплив на 

структурні компоненти клубових лімфатичних вузлів як на клітинному, так і на 

субклітинному рівнях, що може призвести до розладів ланок клітинного і 

гуморального імунітету та бути причиною різних імунодефіцитних станів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення актуального 

наукового завдання та теоретичне узагальнення щодо особливостей структурної 

організації клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного 

віку в нормі й закономірності перебудови їхніх структурних компонентів у 

динаміці шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну та через один тиждень після 

його відміни. 

1. Клубові лімфатичні вузли білих щурів-самців репродуктивного віку 

інтактної групи типові за будовою. Відносна площа кіркової речовини становить 

– (59,18±0,68) %, мозкової речовини – (40,82±0,67) %; лімфоїдних вузликів – 

(44,11±1,23) %; прикіркової ділянки – (7,15±0,23) %; мозкових тяжів – 

(19,02±0,93) %, мозкових проміжних лімфатичних пазух – (21,80±1,07) %. 

Паренхіма вузла складається з малих, середніх і великих лімфоцитів, плазмоцитів, 

макрофагагів: у плащовій зоні лімфоїдних вузликів найбільше малих лімфоцитів 

– (69,47±2,03) %, великих лімфоцитів – (2,69±0,12) %, а в зародковому центрі 

переважають середні лімфоцити – (63,54±2,54) %, великих лімфоцитів є 

(8,53±0,28) %; у мозкових тяжах найбільше середніх лімфоцитів – (49,14±1,78) %, 

плазмоцитів – (19,41±0,92) %, великих лімфоцитів – (2,67±0,13) %.  

2. При короткотривалій дії налбуфіну впродовж 1–2 тижнів у клубових 

лімфатичних вузлах виникають перші мікроскопічні зміни. Помірно 

потовщується капсула вузла, достовірно (р<0,001) змінюються морфометричні 

параметри структурних компонентів: через 1 тиждень максимально 

збільшується на 8,7 % відносна площа кіркової речовини до (64,35±0,6) %, 

лімфоїдних вузликів – на 9,3 % до (48,23±1,14) %, а площа мозкової речовини 

зменшується на 10,2 % до (35,65±0,59) %. Через 2 тижні експерименту вдвічі 

збільшується і є максимальною відносна площа зародкових центрів лімфоїдних 

вузликів до (16,08±0,35) %. Збільшується кількість великих лімфоцитів: у 

зародкових центрах на 53,0 % до (13,05±0,32) %, у плащовій зоні – на 26,8 % до 

(3,41±0,17) % і в мозкових тяжах – у 2,7 раза до (7,33±0,21) %, а плазмоцитів – 

на 29,5 % до (25,13±1,06) %. Трапляються лімфоцити з ознаками деструкції – 

ядра пікнотично змінені, а в цитоплазмі пошкоджені набряклі органели. 

Макрофаги в цитоплазмі містять первинні лізосоми і великі фагосоми. Базальна 

мембрана гемокапілярів не чітко контурована, унаслідок набряку ендотеліоцитів 



 
 

 

їхній просвіт дещо звужений. Стінка артеріол помірно потовщується. Венули і 

вени незначно розширені, кровонаповнені. 

3. Тривале введення налбуфіну впродовж 3–4 тижнів поглиблює 

патологічні зміни в лімфатичних вузлах. У потовщеній капсулі збільшується 

кількість пухкої волокнистої сполучної тканини. Венули і вени розширені та 

деформовані, стінка артерій та артеріол потовщена, склерозована. Через 4 тижні 

експерименту морфометричні показники достовірно (р<0,05) відрізняються від 

показників тварин інтактної групи: відносна площа кіркової речовини збільшена 

на 6,8 % до (63,22±0,59) %), лімфоїдних вузликів – на 7,9 % до (47,59±1,14) %, а 

їхнього зародкового центру майже вдвічі – до (15,14±0,41) %; максимально 

збільшується на 30,5 % відносна площа мозкових тяжів до (24,82±1,11) %, а 

площа мозкових проміжних лімфатичних пазух є мінімальною, зменшуючись на 

45,1 % до (11,96±0,83) %. Відносна кількість великих лімфоцитів максимально 

збільшується на 54,3 % – до (4,15±0,16) % у плащовій зоні лімфоїдних вузликів, 

а в зародковому центрі – на 85,1 % – до (15,79±0,44) % та в мозкових тяжах у 3,7 

раза до (9,86±0,2) %, а плазмоцитів у мозкових тяжах – на 51,6 % до (29,42±1,05) 

%. Збільшується кількість лімфоцитів у стані апоптозу. Цитоплазма 

ендотеліоцитів та ретикулоендотеліоцитів набрякла, ядра видовжені з 

глибокими інвагінаціями ядерної оболонки, частина органел пошкоджена. У 

цитоплазмі макрофагів міститься багато великих фагосом, а в їхніх невеликих 

ядрах тонка смужка гетерохроматину розміщена периферійно. 

4. Через 5–6 тижнів дії налбуфіну в паренхімі клубових лімфатичних 

вузлів настають незворотні деструктивно-дегенеративні зміни. Міжклітинні 

простори розширені, межі між клітинами не чіткі. Макрофаги активно 

фагоцитують зруйновані лімфоцити, унаслідок чого збільшується в їхній 

цитоплазмі кількість великих фагосом. Ядерна оболонка ендотеліоцитів 

мікросудин має глибокі інвагінації, органели значно пошкоджені. Базальна 

мембрана гемокапілярів потовщена, місцями розшарована. Наявний 

навколосудинний набряк. Більшість судин гемомікроциркуляторного русла 

розширені і повнокровні. Стінка артеріол потовщена. Морфометричні показники 

через 6 тижнів експерименту достовірно змінені (р<0,01), у порівнянні з 

інтактними щурами: відносна площа зародкових центрів лімфоїдних вузликів 

збільшується на 88,0 % до (14,98±0,49) %; мозкових тяжів – на 21,4 % до 

(23,08±0,95) %, а мозкових проміжних лімфатичних пазух зменшилася на 31,4 % 

до (14,95±1,11) %. Не відновлюється і клітинний склад структурних компонентів 

(р<0,001): залишається збільшеною кількість великих лімфоцитів у зародковому 

центрі лімфоїдних вузликів на 75,6 % до (14,98±0,41) %, у плащовій зоні – на 

42,8 % до (3,84±0,22) %, а у мозкових тяжах – у 3,4 раза до (9,23±0,18) %, а 

плазмоцитів тут – на 44,0 % до (27,96±1,08) %.  



 
 

 

5. Через один тиждень після відміни налбуфіну мікроскопічні та 

субмікроскопічні зміни в клубових лімфатичних вузлах подібні до змін при 

довготривалому введенні препарату, що підтверджує незворотні зміни від його 

впливу. Морфометричні показники компонентів клубових лімфатичних вузлів 

достовірно (р<0,05) відрізняються від показників інтактних щурів: відносна 

площа зародкового центру лімфоїдних вузликів залишається збільшеною на 76,3 

% до (14,05±0,23)%, а в них відносна кількість великих лімфоцитів збільшена на 

67,6 % – до (14,30±0,38) %, а у мозкових тяжах – у 3,4 раза до (9,19±0,27) % та 

плазмоцитів – на 39,0 % до (26,98±1,12) %.  

6. Встановлено, що структурні зміни в клубових лімфатичних вузлах білих 

щурів-самців репродуктивного віку мають фазовий перебіг і залежать від 

тривалості введення опіоїду: при короткотривалій дії впродовж 1–2 тижнів 

виникають незначні зміни в структурі вузла, і вони є компенсаторними; тривале 

введення налбуфіну упродовж 3–4 тижнів призводить до деструктивних змін, а 

довготривале введення препарату протягом 5–6 тижнів викликає незворотні 

деструктивно-дегенеративні зміни, які через тиждень після відміни препарату не 

відновлюються. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Валько О.О. Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на організм 

опіоїдів (експериментальне дослідження). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

На експериментальній моделі опіоїдної залежності – 52 білих щурах-самцях 

репродуктивного віку вивчено на клітинному та субклітинному рівнях динаміку 

змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів при 

шеститижневому впливі опіоїду налбуфіну. Встановлено, що структурні зміни, 

які виникають у лімфатичних вузлах мають фазовий перебіг і залежать від 

тривалості введення опіоїду: при дії налбуфіну впродовж 1–2 тижнів виникають 

незначні зміни в структурі вузла і вони є компенсаторними; тривале введення 

налбуфіну впродовж 3–4 тижнів призводить до деструктивних змін 

лімфатичного вузла, а довготривале – впродовж 5–6 тижнів – викликає 

незворотні деструктивно-дегенеративні зміни, які через тиждень після відміни 

препарату не відновлюються. 

Ключові слова: лімфатичний вузол, лімфоїдний вузлик, структурні 

компоненти, лімфоцити, вплив, опіоїд, налбуфін, білий щур. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Валько О.А. Структурные изменения лимфатических узлов при 

воздействии на организм опиоидов (экспериментальное исследование). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – ГВУЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-

Франковск, 2018. 

На экспериментальной модели опиоидной зависимости – 52 белых крысах-

самцах репродуктивного возраста изучено на клеточном и субклеточном 



 
 

 

уровнях динамику изменений структурных компонентов подвздошных 

лимфатических узлов при шестинедельном воздействии опиоида налбуфина. 

Установлено, что структурные изменения, которые возникают в лимфатических 

узлах имеют фазовое течение и зависят от продолжительности введения 

опиоида: при действии налбуфина в течение 1–2 недель возникают 

незначительные изменения в структуре узла и они являются компенсаторными; 

длительное введение налбуфина в течение 3–4 недель приводит к 

деструктивным изменениям лимфатического узла, а шестинедельное введение 

препарата вызывает необратимые деструктивно-дегенеративные изменения, 

которые через неделю после его отмены не восстанавливаются. 

Ключевые слова: лимфатический узел, лимфоидный узелок, структурные 

компоненты, лимфоциты, влияние, опиоид, налбуфин, белая крыса. 

  

ANNOTATION 

 

Valko O.O. Structural changes of lymph nodes under the influence of opioids 

(experimental study). – Manuscript. 

 Dissertation for a Candidate degree in medical sciences in specialty 14.03.01 – 

Normal Anatomy. – Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health 

of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

A complex morphological study of the structural components of iliac lymph 

nodes under the conditions of long-term six-week influence of the nalbuphine opioid 

and one week after his cancellation was conducted. For the development of a long-

term opioid-influencing model, nalbuphine was administered intramuscularly daily for 

six weeks daily, for six weeks, according to the patent No. 76564 U (Onisco RM, et 

al., 2013). 

Almost one week after administration of nalbuphine, the relative area of the 

cortical substance is increased by 8,7 % to (64,35±0,6) %, the cortico-medullary index 

is increased by 24,7 %  up to (1,82±0,05) %, and lymphoid nodules are increased by 

9,3 % to (48,23±1,14) %; their germinal centers increase by 82,3 % to (14,53±0,19) 

%; the relative area of the marginal zone increases by 15,5 % to (8,26±0,22) %. The 

relative area of the medullary substance is minimal – (35,65±0,59) %, which is 12,7 % 

less than that in control animals. The relative number of large lymphocytes is 

significantly increased (p<0,001): in the germinal centers by 19,8 % to (10,22±0,37) 

%, in the medullary chordae by 88,8 % up to (5,04±0,19) % and plasmocytes here are 

increased by 15,1 % to (22,34±1,02) %. Sub-microscopically, single lymphocytes 

occur with signs of destruction. Vessels of the hemomicroocirculatory bed are 

moderately enlarged, the lumen of the blood-filled basement membrane is moderately 

thickened. 



 
 

 

Two weeks into the experiment, the relative area of the germinal center of 

lymphoid nodules is increased twice (p<0,001) up to (16,08±0,35) %. Inside, the 

relative number of large lymphocytes increased by 53,0 % times to (13,05±0,32) %. 

At the same time, the relative area of medullary chordae increases by 22,9 % 

(23,37±0,8) %; the density of large lymphocytes increases in 2,7 times (p<0,001); the 

number of plasmocytes increases by 29,5 % – (7,33±0,21) % and (25,13±1,06) %. The 

relative area of medullar intermediate lymph sinuses decreases by 38,9 % to 

(13,33±1,04) %. The number of lymphocytes with picnotically altered nuclei and 

swollen organelles in the cytoplasm increases. The macrophages in the cytoplasm 

contain primary lysosomes and large phagosomes – phagocyte remnants of dead 

lymphocytes. Due to the edema of the endothelial cells, the hemocapillary lumen is 

slightly narrowed, and the basement membrane is moderately thickened. Venules are 

expanded.  

Morphometrically, four weeks into the experiment, the relative area of 

lymphoid nodules increases by 7,9 % to (47,59±1,14) %, inside of them, the relative 

area of the germinal center increases by 90 % to (15,14±0,41) %. The relative area of 

medullary chordae is increased by 30,5 % to (24,82±1,11) %; medullary intermediate 

lymphatic sinuses are reduced (p<0,001) by half to (11,96±0,83) %. The relative 

number of large lymphocytes in the marginal zone of  lymphoid nodules is increased 

by a factor of 54,3% up to (4,15±0,16) %, in the germinal center – by 85,1 % times 

(15,79± 0,44) %, in medullary zone – by 3,7 times  (9,86±0,2) %, the number of 

plasmocytes is increased by 51,6 % times  (29,42±1,05) %. The number of 

lymphocytes in the state of apoptosis is increasing. The cytoplasm of endothelial cells 

and reticuloendoteliocytes is edematous, the nuclei are elongated with deep 

invaginations of the nuclear shell, part of the organelles is damaged. The macrophage 

cytoplasm includes large phagosomes, which are fragments of damaged lymphocytes. 

Their nuclei are smaller in size, with heterochromatin located on the periphery. 

At six-week administration of nalbuphine in the parenchyma of the iliac lymph 

nodes, severe irreversible destructive-degenerative changes occur: the phenomenon of 

apoptosis is characteristic of all subpopulations of lymphocytes; lymphoblasts of the 

germinal centers contain nuclei in the state of karyorexis. The artery wall is thickened. 

Morphometric indices have been significantly changed (p<0,01): the relative area of 

the germinal centers of the lymph nodes is almost twice that of intact rats and is 

(14,98±0,49) %; medullary chordae are increased by 21,4 % (23,08±0,95) %, and 

medullary intermediate lymphatic sinuses are reduced by 31,4 % and are 

(14,95±1,11)%. In the germinal center of the lymphoid nodules, the relative number of 

large lymphocytes remains increased (p<0,001) by 75,6 % times, in medullary chordae 

by 3,4 times, and in plasma cells by 44,0 % times.   



 
 

 

The state of the structural components of the lymph node one week after the 

discontinuation of nalbuphine is similar to that of a long-term six-week exposure, 

which confirms irreversible destructive degenerative changes under the influence of 

nalbuphine. 

Key words: lymph node, lymphoid nodule, structural components, lymphocytes, 

effect, opioid, nalbuphine, white rat.  
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