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АНОТАЦІЯ 

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

опіоїдів (експериментальне дослідження).  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет». 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. Патологічні зміни, які виникають в органах та системах 

організму під впливом наркотичних речовин, є однією з найактуальніших 

проблем сучасної медицини, оскільки кількість наркозалежних катастрофічно 

зростає як в Україні, так і в усьому світі. Досліджено, що середній вік 

наркозалежних становить 13–15 років, а це вже є не тільки медичною, але й 

соціально-економічною проблемою. Крім вживання наркотиків 

наркозалежними особами, вони також широко використовуються в медичній 

практиці, переважно з метою зниження порогу больової чутливості. Найчастіше 

це опіоїдні препарати, які пригнічують діяльність центральної нервової 

системи. Крім позитивного ефекту (знеболення), опіоїди при тривалому 

систематичному їх застосуванні  призводять до уражень різних органів і систем 

на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях. Відомо, що до 

патологічного процесу залучаються також первинні імунні органи, в науковій 

літературі є поодинокі відомості щодо патологічних змін первинних та 

вторинних імунних органів при дії на них різних видів наркотиків,  але немає 

даних щодо структурної перебудови лімфатичних вузлів при дії опіоїду 

налбуфіну, які є важливішою ланкою клітинного і гуморального імунітету.  

Мета дослідження – встановити особливості структурної організації 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в нормі 
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та закономірності їхніх змін при тривалому шеститижневому впливі на 

організм опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни.  

Завдання дослідження: визначити особливості структурної організації 

паренхіми клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного 

віку на клітинному та субклітинному рівнях, морфометрично встановити 

відносні площі структурних компонентів клубового лімфатичного вузла та 

визначити кількісний клітинний склад лімфоїдних вузликів та мозкових тяжів у 

нормі і встановити закономірності їхніх змін у динаміці довготривалого 

шеститижневого опіоїдного впливу і через один тиждень після відміни 

препарат налбуфіну. 

Методи дослідження: гістологічні, морфометричні, 

електронномікроскопічні та статистичні. 

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 у 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 
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тижнів призводить до деструктивних змін, а довготривале введення препарату 

впродовж 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. 

Результати. У ході експериментального дослідження встановлено 

закономірність фазових змін структурної організації клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку від тривалості дії налбуфіну. 

Встановлено, що вже через один тиждень введення налбуфіну відбуваються 

перші достовірні (р<0,001) структурні зміни в клубових лімфатичних вузлах: 

максимально збільшується на 8,7 % відносна площа кіркової речовини до 

(64,35±0,6) % та на 24,7 % – кірково-мозковий індекс до (1,82±0,05). 

Максимально збільшується на 9,3 % відносна площа лімфоїдних вузликів – до 

(48,23±1,14) %: у 1,8 раза збільшується  відносна площа їхніх зародкових 

центрів – до (14,53±0,19) %. Максимально (р<0,001)  збільшується на 15,5 % 

відносна  площа  прикіркової  ділянки  до  (8,26±0,22) %. У мозковій речовині 

зменшується в 1,5 раза відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух 

до (14,52±1,12) %. Клітинний склад плащової зони лімфоїдних вузликів мало 

змінюється. Достовірно (р<0,001) збільшується: у зародкових центрах на 19,8 % 

відносна кількісті великих лімфоцитів до (10,22±0,37) %, а в мозкових тяжах – 

відносна кількість великих лімфоцитів на 88,8 % до (5,04±0,19) %, плазмоцитів 

на 15,1 % до (22,34±1,02) % та на 25,0 % зменшується відносна кількість малих 

лімфоцитів – до (21,59±1,27) %. Субмікроскопічно встановлено, що серед 
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лімфоцитів трапляються поодинокі клітини з ознаками деструкції. Судини 

гемомікроциркуляторного русла помірно розширені, просвіт кровонаповнений, 

базальна мембрана помірно потовщена.  

Через два тижні введення налбуфіну поглиблюються структурні зміни в 

лімфатичних вузлах: капсула потовщена; гемокапіляри помірно розширені, 

стінка артерій незначно потовщена, деякі венули і вени деформовані. 

Морфометричні показники: кірково-мозковий індекс достовірно (р<0,001) 

збільшується на 19,2 % – до (1,74±0,05). Максимально (р<0,001) збільшується в 

2 рази  відносна  площа  зародкового  центру  лімфоїдних  вузликів до 

(16,08±0,35) %, а у них зменшується на 20,5 % до (22,2±1,23) % відносна 

кількість малих лімфоцитів та збільшується на 53,0 % відносна кількість 

великих лімфоцитів – (13,05±0,32) %. Відносна площа плащової зони 

достовірно (р<0,01) зменшується на 12,8 %, а в ній на 26,8 % збільшується 

відносна кількість великих лімфоцитів – до (3,41±0,17) %. Відносна площа 

мозкових тяжів у порівнянні з щурами інтактної групи збільшується на 22,9 % – 

(23,37±0,89) %, а в ній достовірно (р<0,001) збільшується в 2,7 раза відносна 

кількість великих лімфоцитів та на 29,5 % – плазмоцитів, відповідно до 

(7,33±0,21) % та (25,13±1,06) % і зменшується (р<0,001) на 45,8 % відносна 

кількість малих лімфоцитів  (15,6±0,65) %. Відносна площа мозкових 

проміжних лімфатичних пазух зменшується на 38,9 % до (13,33±1,04) %. 

Субмікроскопічні зміни наростають: збільшується кількість клітин з ознаками 

деструкції – лімфоцити з пікнотично зміненими ядрами, а в цитоплазмі 

пошкоджені набряклі органели. Гемокапіляри помірно розширені і 

повнокровні, внаслідок набряку ендотеліоцитів їх просвіт дещо звужений. 

Базальна мембрана помірно потовщена, не чітко контурована. Венули 

розширені.  

Введення налбуфіну впродовж 3–4 тижнів призводить до поглиблення 

патологічних змін у лімфатичних вузлах. Морфометрично: відносна площа 

кіркової речовини через чотири тижні експерименту достовірно (р<0,001) 

збільшується на 6,8 % до (63,22±0,59) %; на 7,9 % – до (47,59±1,14) % 
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достовірно (р<0,05) збільшується відносна площа лімфоїдних вузликів, а в них 

– на 90 % відносна площа зародкового центру до (15,14±0,41) %; максимально 

(на 30,5 %) збільшується (р<0,001) відносна площа мозкових тяжів до 

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

даному етапі є мінімально меншою в 2 рази і становить (11,96±0,83) %. 

Максимально збільшується на 54,3 % відносна кількість великих лімфоцитів у 

плащовій зоні лімфоїдного вузлика – до (4,15±0,16) % та на 85,1 % 

збільшується відносна кількість великих лімфоцитів у зародкових центрах – до 

(15,79±0,44) %, відносна кількість малих лімфоцитів зародкових центрів є 

мінімальною, зменшуючись на 36,6 %, і дорівнює (17,70±1,19) %. У мозкових 

тяжах максимально збільшується: у 3,7 раза – відносна кількість великих 

лімфоцитів і дорівнює (9,86±0,2) % (р<0,001); у півтора раза – плазмоцитів – до 

(29,42±1,05) % та в 3,7 раза зменшується, і є мінімальною, відносна кількість 

малих лімфоцитів  –  (7,68±0,24) %. Субмікроскопічно: збільшується кількість 

лімфоцитів у стані апоптозу. Цитоплазма ендотеліоцитів та 

ретикулоендотеліоцитів набрякла, ядра видовжені з глибокими інвагінаціями 

ядерної оболонки, частина органел пошкоджена, базальна мембрана 

гемокапілярів нерівномірна і значно потовщена. 

При довготривалому введенні налбуфіну впродовж 5–6 тижнів у паренхімі 

клубових лімфатичних вузлів настають важкі незворотні деструктивно-

дегенеративні зміни: явище апоптозу характерне для всіх субпопуляцій 

лімфоцитів; лімфобласти зародкових центрів містять ядра в стані каріорексису. 

Міжклітинні простори розширені. Ядерна оболонка ендотеліоцитів судин має 

глибокі інвагінації, органели значно пошкоджені. Базальна мембрана 

гемокапілярів потовщена, нечітко контурована, місцями розшарована. Наявний 

навколосудинний набряк. Стінка артерій потовщена. Морфометричні 

показники достовірно змінені (р<0,01): кірково-мозковий індекс збільшений на 

12,3 % – до (1,64±0,03); відносна площа зародкових центрів лімфоїдних 

вузликів на 88,0 % перевищує показник інтактних щурів і становить 
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(14,98±0,49) %; відносна площа мозкових тяжів на 21,4 % більша – (23,08±0,95) 

% у порівнянні з щурами інтактної групи, а відносна площа мозкових 

проміжних лімфатичних пазух зменшилася на 31,4 % і дорівнює (14,95±1,11) %. 

Не відновлюється і клітинний склад структурних компонентів: у зародковому 

центрі вторинних лімфоїдних вузликів відносна кількість лімфобластів 

збільшилася (р<0,001) на 75,6 % і дорівнює (14,98±0,41) %, а відносна кількість 

малих лімфоцитів зменшилася на 30,0 %; у плащовій зоні на 42,8 % 

збільшилася відносна кількість великих лімфоцитів – до (3,84±0,22) %. У 

мозкових тяжах: відносна кількість малих лімфоцитів становить (10,56±0,36) %, 

що є меншим на 63,3 % від показника тварин інтактної групи; у 3,4 раза зростає 

відносна кількість великих лімфоцитів – до (9,23±0,18) %, а відносна кількість 

плазмоцитів дорівнює (27,96±1,08) %, що є на 44,0 % більшою за показник 

інтактних щурів (19,41±0,92) %. 

Стан структурних компонентів лімфатичного вузла через один тиждень 

після відміни налбуфіну подібний до такого, як при довготривалому 

шеститижневому впливі, що підтверджує незворотні деструктивно-

дегенеративні зміни під впливом налбуфіну. Капсула вузла та перекладки 

потовщені й набряклі. Міжклітинні простори розширені. Стінка вен та венул 

дилятована, що призводить до виходу плазми крові та навколосудинного 

набряку, а подекуди виявлено порушення стінки судин. Стінка артерій 

потовщена та склерозована. Більшість морфометричних показників відносних 

площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів достовірно 

(р<0,001) відрізняються від показників щурів інтактної групи та мало 

відрізняються від показників експериментальних тварин при довготривалому 

шеститижневому опіоїдному впливі. Вказане вище свідчить про те, що 

патологічні зміни, які виникають у клубових лімфатичних вузлах при дії 

налбуфіну, мають фазовий перебіг і залежать від тривалості його введення. 

Ключові слова: лімфатичний вузол, лімфоїдний вузлик, структурні 

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

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

opioids (experimental study). – Qualification scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 14.03.01 – normal anatomy. – State Higher Educational 

Institution "Uzhhorod National University", Faculty of Medicine, Uzhhorod, 2018. 

State Higher Educational Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University", 

Ivano-Frankivsk, 2018 

Topicality. Pathological changes that arises in organs and systems of the body 

under the influence of narcotic substances is one of the most pressing problems of 

modern medicine, since the number of drug addicts is catastrophically increasing 

both in Ukraine and in the entire world. According to research, the average age of 

drug addicts is 13–15 years; as such, this is already not only a medical but also a 

socio-economic problem. In addition to drug use by drug addicts, drugs are also 

widely used in medical practice, mainly to reduce the threshold of pain sensitivity. 

Often, these are opioid drugs that suppress the activity of the central nervous system. 

In addition to the positive effect (anesthesia) of opioids, their long systematic uses 

lead to lesions of various organs and systems on the microscopic and submicroscopic 

levels. It is known that primary immune organs are also involved in the pathological 

process; in the scientific literature, there is some information about the pathological 

changes of the primary and secondary immune organs under the influence of various 

types of drugs on them, but there are no data concerning the structural rearrangement 

of the lymph nodes under the action of the nalbuphine opioid, which are an essential 

link of cellular and humoral immunity. 

The purpose of the study was to determine the peculiarities of normal 

structural organization of the iliac lymph nodes of white male rats of reproductive 

age, along with patterns of lymph nodes’ long-term changes during a six-week period 

under the nalbuphine opioid and during one week after abolition of nalbuphine.  

Objectives of the study: to determine the peculiarities of the structural 

organization of the parenchyma of the lymph nodes of white male rats of 
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reproductive age on cellular and subcellular levels, to morphometrically determine 

the relative areas of the structural components of the iliac lymph node, and to 

determine the normal quantitative cell composition of the lymphoid nodes and brains 

and to establish the patterns of lymph nodes’ changes in the dynamics of a long-

lasting six-week opioid  

effect and one week after the discontinuation of the nalbuphine. 

Research methods: histological, morphometric, electron microscopy and 

statistical.  

Scientific novelty of obtained results. This project is a novel complex 

morphological study based on the experimental model of the physical opioid 

dependence of male white rats. The project is an examination of the structural 

components of the iliac lymph nodes under the conditions of long-term influence of 

nalbuphine and one week after its abolition. For the first time, a complex 

morphometric analysis of the structural components of the iliac lymph nodes has 

been performed. In lymph nodes of white male rats at reproductive age during long-

term weekly opioid exposure and one week after the drug is discontinued, the relative 

area was determined of the cortical and medullar substances and the cortical and 

medullar index, the paracortical area; in lymph nodules, the relative area of the 

marginal area and of the germinal center, the relative area of the marginal sinus, of 

the cortical and medullar intermediate lymph sinuses, medullar chordae, as well as 

the relative number of lymphoid cells in lymph nodules and in medullar chordae. 

Statistical analysis allowed to systematize the obtained results of the study and to 

provide a comparative analysis of the structural organization of normal iliac lymph 

nodes and iliac lymph nodes under the influence of the opioid nalbuphine. For the 

first time, the structure of the iliac lymph nodes on cellular and subcellular levels was 

studied at different times during the long-term six-week exposure to nalbuphine 

opioid and one week after it was discontinued. 

Practical value of obtained results. Structural changes in the iliac lymph nodes 

of white male rats of reproductive age that arise from prolonged six-week effects on 

the body by the opioid nalbuphine have practical and theoretical implications for 
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morphologists, immunologists and endocrinologists, as they can serve as a 

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

and treatment of pathological states that occur in the lymphatic system, in particular 

in the lymph nodes of patients who have long used opioid drugs and in opioid-

dependent persons.  

Results. During the experimental study, the regularity of the phase changes of 

the structural organization of the iliac lymph nodes in white male rats of reproductive 

age was established, which was related to nalbuphine’s action. The first significant (p 

<0,001) structural changes in the lymph nodes of the iliac bones occur after one week 

of administration of nalbuphine: the maximum increase related to the area of the 

cortical substance is 8,7 % to (64,35±0,6) %; the cortical-brain index increases by 

24,7 %  times to (1,82±0,05). The relative area of the lymph nodules is increased by 

9,3 % to (48,23±1,14) %: the relative area of their germinal centers increases by 82,3 

% times to (14,53±0,19) %. Maximum (p<0,001) increases by 15,5 % the relative 

area of the adjacent area to (8,26±0,22) %. In the medullar substance, the relative 

area of medullary intermediate lymphatic sinuses is reduced by 33,3 % times to 

(14,52±1,12) %. The cellular composition of the marginal zone of the lymph nodules 

changes a little. There is a significant (p<0,001) increase of the relative number of 

large lymphocytes in the germinal centers – they increase by 19,8 %, up to 

(10,22±0,37) %. The relative number of such large lymphocytes in medullar chordae 

increases by 88,8 % to (5,04±0,19) %. In medullar chordae, plasmocytes increase by 

15,1 % to (22,34±1,02) %; and the relative number of small lymphocytes decreases 

by 25,0 % to (21,59±1,27) %. Submicroscopically, it has been found that among the 

lymphocytes, there are single cells with signs of destruction. Vessels of the 

hemomicrocirculatory bed are moderately enlarged, the lumen of the blood-filled 

basal membrane is moderately thickened.  

Two weeks after the introduction of nalbuphine, the structural changes in the 

lymph nodes deepen: the capsule is thickened; hemocapillaries are moderately 

enlarged, the walls of the arteries are slightly thickened, some veins and venules are 

deformed. Morphometric indices: the cortical and medullar index is significantly 
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(p<0,001) increased by 19,2 % to (1,74±0,05). There is a significant (p<0,001) 

increase in the relative area of the germinal center of the lymphoid nodules by 2 times 

to (16,08±0,35) %, and the relative number of small lymphocytes decreases by 20,5 

% to (22,20±1,23) %; the relative number of large lymphocytes increases by 1,5 

times to (13,05±0,32) %. The relative area of the marginal zone is significantly 

(p<0,01) decreased by 12,8 %; inside of it, the relative number of large lymphocytes 

increases by 26,8 % times to (3,41±0,17) %. Relative area of medullar chordae 

compared with those in intact rats is increased by 22,9 % – (23,37±0,89) %; in it 

there is a significant (p<0,001) increase in the relative number of large lymphocytes 

2,7 times; plasmocytes increase by 29,5 %, corresponding to (7,33±0,21) % and 

(25,13±1,06) % changes respectively. The relative number of small lymphocytes is 

decreases (р<0,001) by 45,8 % to (15,60±0,65) %. The relative area of the medullar 

intermediate lymph sinuses decreases by 38,9 % to (13,33±1,04) %. Submicroscopic 

changes are proliferating: the number of cells with signs of destruction is growing- 

lymphocytes with picnotically altered nuclei and swollen damaged organelles in the 

cytoplasm. Hemocapillaries are moderately dilated and are full of blood, their lumen 

is slightly narrowed due to edema of endothelial cells. Basal membrane is moderately 

thickened, not clearly contoured. Venules are expanded. 

The introduction of nalbuphine for 3–4 weeks leads to deepening of pathological 

changes in the lymph nodes. Morphometrically, the relative area of the cortical 

substance at four weeks of the experiment is significantly (p<0,001) increased by 6,8 

% to (63,22±0,59) %; the relative area of the lymph nodules increases significantly 

(p<0,05) by 7,9 % to (47,59±1,14) %. Inside of the lymph nodules, the relative area 

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

of medullary chordae is increased to (24,82±1,11) % (by 30,5 %), and the relative 

area of the medullary intermediate lymph sinuses at this stage is at least twice as 

small and is (11,96±0,83) %. The relative magnitude of large lymphocytes in the 

marginal zone of the lymphoid nodule is increased to a maximum of 54,3 % times – 

up to (4,15±0,16) %, and the number of large lymphocytes in the germinal centers is 

is increased by 85,1 % times (15,79±0,44) %, the relative number of small 
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lymphocytes in the germinal centers is reduced by 36,6 % and is (17,70±1,19) %. In 

medullary chordae, the relative number of large lymphocytes increases by 3,7 times 

and is equal to (9,86±0,2) % (p<0,001); plasmocytes increase by 1,5 times to 

(29,42±1,05) % and, the relative number of small lymphocytes decreases by 3,7 times 

and is (7,68±0,24) %. Submicroscopically, there is an increase in the number of 

lymphocytes in the state of apoptosis. Cytoplasm of the endothelial cells and the 

reticuloendoteliocytes appears edematous, the nuclei are elongated with deep 

invaginations of the nuclear membrane, part of the organelles is damaged, the basal 

membrane of hemocapillaries is uneven and very thickened. 

After the long-term administration of nalbuphine within 5–6 weeks, severe 

irreversible destructive-degenerative changes occur in the parenchyma of the iliac 

lymph nodes. Apoptosis is characteristic of all subpopulations of lymphocytes; 

lymphoblasts of the germinal centers contain nuclei in the state of karyorexis. 

Intercellular spaces are expanded. The nuclear membrane of endothelial cells in 

vessels has profound invaginations, organelles are significantly damaged. Basal 

membrane of hemocapillaries is thickened, unclearly contoured, sometimes stratified. 

Vascular edema is present. The artery wall is thickened. Morphometric indices are 

significantly changed (p<0,01): the cortical-medullary index is increased by 12,3 % 

times to (1,64±0,03); the relative area of the germinal centers of the lymph nodules is 

increased by 88,0 % times as large as it is in the intact rats and is (14,98±0,49) %; the 

relative area of the medullary chordae is increased by 21,3 % and is greater than 

(23,08±0,95) % compared with that of intact rats, and the relative area of the cerebral 

intermediate lymphatic sinuses has decreased by 31,4 % and equals (14,95±1,11) %. 

The cellular composition of the structural components is not restored: in the germinal 

center of the secondary lymph nodules, the relative number of lymphoblasts is 

increased (p<0,001) by 75,6 % times and equals (14,98±0,41) %, and the relative 

number of small lymphocytes is decreased by 30,0 %; in the marginal zone, the 

relative number of large lymphocytes is increased by 42,8 % times to (3,84±0,22) %. 

Inside the medullary chordae, the relative number of small lymphocytes is 

(10,56±0,36) %, which is lower by 63,3 % than the same indicator in intact rats; the 
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relative number of large lymphocytes increases by 3,4 times to (9,23±0,18) %, and 

the relative number of plasmocytes is (27,96±1,08) %, which is 44,0 % higher than 

that of intact rats (19,41±0,92) %. 

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

abolition of nalbuphine is like that of long-term six-week exposure, which confirms 

irreversible destructive degenerative changes under the influence of nalbuphine. The 

capsule of the node and the chordae are thickened and swollen. Intercellular spaces 

are expanded. The vein and venule wall are dilated, which leads to the release of 

blood plasma and vascular edema, and sometimes disruptions of the vessel wall are 

noted.  The artery wall is thickened and sclerotized. Most morphometric indices of 

relative areas of structural components of the iliac lymph nodes are significantly 

(p<0,001) different from those of intact rats and differ little from those of 

experimental animals in the long-term six-week opioid effect. The above suggests 

that the complexity of the pathological changes that arise in the lymph nodes under 

the action of nalbuphine have a phase transition and depend on the duration of its 

introduction.  

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

lymphocytes, effect, opioid, nalbuphine, white rat.  
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ВСТУП 

 

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 кишкового тракту тощо [60, 155, 196]. До появи 

антидепресантів, препарати опію застосовували в психіатрії для лікування 

депресій. У сучасній медицині опіоїди також широко використовуються, 

зокрема, в хірургії для премедикації, в онкології, акушерстві та гінекології – як 

знеболюючі препарати, гастроентерології тощо [63]. Такий широкий спектр 

використання наркотичних анальгетиків у медичній практиці обумовлений 

вираженим знеболюючим ефектом [59, 188]. Опіоїди – наркотичні анальгетики 

синтетичного та напівсинтетичного походження снодійно-седативної дії, до 

яких належать супресори центральної нервової системи. Такі властивості має 

налбуфін – центральний наркотичний анальгетик, напівсинтетичного 

походження, похідний фенантрена, змішаної дії (агоніст-антагоністичної) [86, 

220], який широко використовується в клінічній практиці. На жаль, тепер 

спостерігається неконтрольоване вживання наркотичних анальгетиків, що 

призводить до зростання захворюваності на опійну наркоманію. Систематичне 

застосування наркотичних речовин викликає патологічні зміни в органах і 

тканинах, про що свідчать численні дослідження науковців за останні декілька 

років [12, 18, 83, 119, 112]. Зростання кількості наркозалежних людей, особливо 

молодого віку не лише в Україні, а й у світі, зумовлює актуальність цієї 

найважливішої медичної і соціальної проблеми [2, 39, 121, 124]. 

Досліджено дію наркотичних анальгетиків, зокрема опіоїдів, на деякі 

органи і тканини: язик, шкіру, підшлункову залозу, нирки, серце, кінцевий 

мозок, очне яблуко, мозочок, ободову кишку тощо [40, 52, 66, 74, 125, 126, 144, 

145]. Також вивчено структурні зміни в первинному імунному органі – тимусі 

під впливом довготривалої дії налбуфіну, що призводить до незворотніх 

деструктивних змін у даному органі [41, 42, 53]. Але в науковій літературі 
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відсутні дані щодо впливу наркотичних анальгетиків на лімфатичні вузли. Саме 

в лімфатичних вузлах відбувається антигензалежна проліферація та 

диференціяція субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів і формується конкретна імунна 

відповідь [16, 189, 192, 199]. Уже вивчено вплив на лімфатичні вузли 

різноманітних екзогенних та ендогенних патологічних чинників: інфекційних 

збудників різного генезу, антигенів, фізичних (опромінення, гіпертермія та 

гіпотермія, електромагнітного поля) та хімічних чинників (солі важких металів 

тощо) [14, 23, 48, 95, 110, 113], а також медикаментів [64, 88, 90, 161]. Ці 

фактори часто призводять до порушення сталості внутрішнього середовища 

організму, що проявляється різноманітними захворюваннями та порушенням 

ланок імунітету [62, 134, 162, 193]. Отже залишається відкритим питання щодо 

вивчення структурної реорганізайції лімфатичних вузлів на мікроскопічному та 

ультрамікроскопічному рівнях під впливом опіоїду 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 є частиною планової науково-дослідної роботи, 

виконувалася на базі медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 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 Д. Галицького від 18 листопада 2013 року, 

частина дослідження проведена на кафедрі нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького. Наше 

дослідження є частиною комплексних тем: «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 та «Структура органів та 

їх кровоносного русла в онтогенезі під дією лазерного опромінення та 

фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, реконструктивних 
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операціях та цукровому діабеті» – номер державної реєстрації 0110U001854. 

Дисертант є виконавцем фрагменту даної роботи. 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. 
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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 у 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 впродовж 1–2 тижнів виникають незначні зміни в структурі 
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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 (затв. 

09.01.18 р.), кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет» (затв. 16.01.18 р.), 

кафедр анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 

академія» (затв. 09.01.18 р.), Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова (затв. 28.12.17 р.), Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (затв. 26.12.17 р.), ДВНЗ 

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

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний ніверситет імені І.Я. 

Горбачевського» (затв. 23.01.18 р.), кафедр гістології, цитології та ембріології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 

15.01.18 р.), Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (затв. 26.12.17 р.), кафедр гістології та ембріології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (затв. 01.03.18 р.), ДВНЗ 
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«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» 

(затв. 24.12.17 р.), кафедри морфології медичного інституту Сумського 

державного університету (затв. 23.01.18 р.), кафедри анатомії і фізіології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет» імені Василя Стефаника (затв. 

10.01.18 р.). 

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. Інтерпретацію 

отриманих результатів, формулювання основних положень та 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У НОРМІ ТА ПРИ ДІЇ НА 

ОРГАНІЗМ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Структурно-функціональні особливості лімфатичних вузлів у 

нормі та при дії на організм різних фізичних та хімічних чинників 

Immunitas – від латинського слова, означає – звільнення від будь-чого. 

Таким чином, імунна система – це система захисту організму від чинників 

зовнішнього (інфекційні збудники, різні фізичні та хімічні агенти) та 

внутрішнього (чужорідні клітини) середовища. А сама функція організму 

відпірності до антигенів є імунітетом [50, 154, 179]. 

Із давніх часів учені всього світу цікавляться імунною системою організму 

людини, оскільки саме від неї залежить здорове та довготривале життя людини 

[206, 212]. 

Частиною імунної системи є лімфатична система, яка складається з 

первинних (червоний кістковий мозок та тимус) та вторинних (лімфатичні 

вузли, мигдалики, лімфоїдні вузлики органів травної і дихальної систем, 

апендикс, біла пульпа селезінки) лімфоїдних органів [4, 25, 51, 55]. 

Саме лімфатичні вузли є об᾽єктом дослідження багатьох науковців, адже 

саме вони є біологічними "фільтрами" організму, які одні з перших вступають у 

контакт з антигенами формуючи конкретну імунну відповідь на їх дію [84, 104, 

184, 221]. 

Органи імунної системи вивчаються спеціалістами різного профілю, що 

пов᾽язане з проблемами аутоімунних і алергічних захворювань, імунологічною 

толерантністю, проблемами інфекційного імунітету, трансплантаційним та 

протипухлинним імунітетом тощо [152, 153, 160, 206, 225]. 

Проаналізувавши вітчизняну та зарубіжну наукову літературу, спробую 

дати загальну характеристику будови лімфатичного вузла, його структурних 
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компонентів та клітинного складу в нормі та при дії на організм різних 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

На сьогодні вивчення структурної організації лімфатичної системи в її 

зв᾽язку з морфологічним субстратом лімфоїдних органів (зокрема лімфатичних 

вузлів) є дуже актуальною проблемою, що пов᾽язане також із забрудненням 

навколишнього середовища [24, 28, 54, 159, 191]. 

Більша частина вторинних лімфоїдних органів припадає на лімфатичні 

вузли (nodi lymphatici; nodi lymphoidei; lymphonodi). Це органи, у яких 

відбуваються постійні процеси проліферації та диференціації 

імунокомпетентних клітин на дію антигенів [55, 87, 174], у результаті чого 

формується конкретна імунна відповідь. Активність цих процесів залежить від 

типу антигена та тривалості його дії [80, 96, 100, 108, 116, 156]. 

Лімфатичні вузли мають круглу, овальну або стрічкоподібну форму, а 

найчастіше – бобоподібну, їх розміри коливаються від 0,5 мм до 50 мм [107, 

142]. Розташовуються лімфатичні вузли в пухкій сполучній тканині групами по 

декілька вузлів (іноді в групі нараховують навіть до декілька десятків 

лімфовузлів). 

За багато років наукових досліджень структура та клітинний склад 

лімфатичних вузлів вже достатньо вивчені [69, 165, 179], тому ми коротко 

нагадаємо їх будову.  

Лімфатичний вузол вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої 

всередину вузла відходять сполучнотканинні перекладки (трабекули), у яких 

містяться судини і нерви вузла. Паренхіма вузла представлена кірковою і 

мозковою речовинами, тому трабекули є кіркові, які розташовані радіально в 

напрямку до воріт і мозкові – мають хаотичний напрямок. Між трабекулами 

розташовані ретикулярні клітини та ретикулярні волокна, які разом із 

перекладками утворюють своєрідний каркас, у якому і знаходиться власне 

паренхіма лімфатичного вузла, яка представлена переважно 

імунокомпетентними клітинами – Т-лімфоцитами і В-лімфоцитами. У 

залежності від скупчення та розташування тих чи інших субпопуляцій 
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лімфоцитів, розрізняють Т-залежні і В-залежні зони лімфатичного вузла [50, 

179, 180]. Уся паренхіма лімфатичного вузла пронизана численними пазухами, 

через які лімфа протікає в напрямку до воріт лімфатичного вузла. Серед них 

розрізняють крайову пазуху, яка розташована безпосередньо під капсулою 

вузла; кіркову проміжну лімфатичну пазуху та мозкові проміжні лімфатичні 

пазухи. У ділянці воріт лімфатичного вузла, мозкові проміжні лімфатичні 

пазухи зливаються між собою утворюючи ворітну пазуху, з якої виходять 1–2 

виносні лімфатичні судини і лімфа прямує далі за током [165]. 

Пазухи вистлані ретикулоендотеліоцитами (літоральними клітинами), це 

клітини з відростками, які контактуючи між собою утворюють фенестри 

(щілини) до 4 мкм, через які вільно циркулюють із лімфи в паренхіму вузла і в 

зворотному напрямку лімфоцити та макрофаги. Ретикулоендотеліоцити також 

оточують лімфоїдні вузлики кіркової речовини. Із лімфоїдних вузликів у 

лімфатичні пазухи мігрують переважно В-лімфоцити, а з пазух у паренхіму 

вузла – переважно Т-лімфоцити. Таким чином лімфа, протікаючи крізь пазухи 

лімфатичного вузла, очищається від сторонніх частинок, загиблих клітин та 

антигенів завдяки лімфоцитам, макрофагам та ретикулярним клітинам [166, 

169]. 

Паренхіма лімфатичного вузла представлена кірковою і мозковою 

речовинами: кіркова речовина розташована ближче до капсули, тобто займає 

периферію вузла. Вона представлена лімфоїдними вузликами діаметром 0,5–1 

мм, які утворені переважно з В-лімфоцитів і належать до В-залежної зони 

лімфатичного вузла. Але крім В-лімфоцитів, тут також знаходяться типові 

макрофаги та дендритні клітини. Лімфоїдні вузлики є первинні та вторинні. 

Первинні лімфоїдні вузлики представлені переважно малими лімфоцитами, а 

вторинні характеризуються наявністю в центрі вузлика світлого центру – 

центру розмноження, де відбувається антигензалежна проліферація та 

диференціяція різних субпопуляцій переважно В-лімфоцитів [178, 183, 217]. У 

зародкових центрах більшу кількість займають середні лімфоцити, багато 

великих лімфоцитів у статні мітотичного поділу, а в плащовій зоні вторинного 
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лімфоїдного вузлика (периферія лімфоїдного вузлика) більшу частину клітин 

займають малі лімфоцити, тут мало бластних форм клітин [215]. При дії на 

організм негативних чинників різного генезу (фізичних, хімічних тощо) 

кількість вторинних лімфоїдних вузликів збільшується, що свідчить про 

функціональну активність лімфатичного вузла. Тривалий антигенний вплив на 

організм людини призводить до того, що постійно відбувається активація 

імунних реакцій, у тому числі й формування вторинних лімфоїдних вузликів, а 

саме – їх зародкових центрів [156, 167]. 

Структурними компонентами кори, крім лімфоїдних вузликів, є крайова 

зона – це та частина кори, що знаходиться між капсулою і лімфоїдними 

вузликами, а паренхіма, що розташована між лімфоїдними вузликами, 

називається міжвузликовою зоною (кіркове плато). Тут знаходяться переважно 

малі та середні лімфоцити. Паренхіма лімфовузла, що розташована між 

фолікулами і мозковою речовиною називається прикірковою ділянкою. Вона 

представлена переважно малими субпопуляціями Т-лімфоцитів, тому належить 

до Т-залежної зони. Для даної зони характерним є наявність великої кількості 

посткапілярних венул із високим ендотелієм, що дає можливість здійснювати 

рециркуляцію лімфоцитів із крові знову в паренхіму вузла [56, 118]. 

Структурними компонентами мозкової речовини лімфатичного вузла є 

мозкові тяжі та мозкові проміжні лімфатичні пазухи. Мозкові тяжі належать до 

В-залежної зони, оскільки їх паренхіма представлена переважно В-

лімфоцитами, та їх ефекторами – плазматичними клітинами (плазмоцитами), 

які синтезують антитіла [170, 208, 217]. 

Паренхіма лімфатичного вузла представлена переважно 

імунокомпетентними клітинами, а саме – різними субпопуляціями Т- і В-

лімфоцитів [200]. Близько 70 % усіх лімфоцитів лімфатичного вузла припадає 

на Т-лімфоцити, 25% – В-лімфоцити. Решта клітин представлена клітинами, які 

виконують опорну та фагоцитарну функцію (макрофаги, ретикулярні клітини, 

ретикулоендотеліоцити тощо) [187, 195]. 
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За своїми імунологічними властивостями всі лімфоцити поділяються на дві 

групи: Т- і В-лімфоцити. У свою чергу серед Т-лімфоцитів розрізняють: Т-

хелпери, Т-індуктори, Т-супресори, Т-клітини пам᾽яті, Т-кілери – цитотоксичні 

ефекторні клітини. Саме Т-лімфоцити відповідають за клітинний імунітет. За 

гуморальний імунітет відповідають В-лімфоцити: В-індуктори, В-супресори, В-

клітини пам᾽яті, В-ефектори – плазматичні клітини, котрі продукують антитіла 

[109, 171, 176]. 

Джерелом розвитку всіх субпопуляцій лімфоцитів є стовбурова 

кровотворна клітина (І класу), із якої утворюється клітина-попередник 

лімфопоезу (ІІ клас). А розвиток клітини ІІ класу іде в двох напрямках, 

відповідно до двох різновидів лімфоцитів – Т- і В. У обох рядах виникають 

уніпотентні попередники, які через лімфобласти (Т і В) перетворюються в 

лімфоцити (Т і В). Цей процес називається антигеннезалежна проліферація та 

диференціація Т і В-лімфоцитів [223]. 

Частина лімфоїдних стовбурових клітин мігрує до вилочкової залози і там 

під впливом мікрооточення тимуса і тимозину (біологічно активний поліпептид 

– гормон) відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціація Т-

лімфоцитів. Інша частина клітин залишається в червоному кістковому мозку і 

вже там дозрівають до В-лімфоцитів [183]. Дозрівання Т- і В-лімфоцитів у 

первинних органах імунної системи проходить у кілька етапів, тобто саме тут 

відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціація Т і В-

лімфоцитів. Потім вони заселяють Т- і В-залежні зони вже у вторинних органах 

імунної системи, де під дією антигену відбувається антигензалежна 

проліферація та диференціація імунокомпетентних клітин [57, 120]. 

Усі лімфоцити поділяються на малі, середні та великі (лімфобласти). Малі 

лімфоцити мають від 4 до 5 мкм у діаметрі, середні лімфоцити – 6–8 мкм, 

великі лімфоцити (лімфобласти) мають 9 і більше мкм, вони здатні до 

мітотичного поділу і перетворюватися на малі й середні лімфоцити [16, 209, 

222]. Оскільки функціональна активність лімфоцитів впливає на їх розміри, 

тобто з появою антигенів з᾽являються бластні форми, які починають активно 
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ділитися, що призводить до збільшення кількості малих і середніх форм 

лімфоцитів, це є об᾽єктивним критерієм функції імунної системи [189]. 

Для того, щоб відбулася повноцінна імунна відповідь, не достатньо 

наявності лише імунокомпетентних клітин. Тому в лімфатичному вузлі також 

присутня третя група імунокомпетентних клітин, до яких належать макрофаги, 

дендритні клітини та інтердигітуючі клітини, що регулюють складні реакції в 

організмі людини [166, 191]. 

Роль макрофагів у тому, що вони здатні фагоцитувати антигени і лише 

потім передають цю інформацію Т- і В-лімфоцитам, що в подальшому запускає 

відповідні механізми імунної відповіді. Макрофагоцити (макрофаги) – це 

великі клітини, розміром близько 10–15 мкм, які можуть мати різноманітну 

форму й відіграють важливу роль як у природньому, так і в набутому імунітеті 

організму. Участь у природньому імунітеті виявляється їхньою здатністю до 

фагоцитозу і в синтезі низки біологічно-активних речовин: фагоцитину, 

лізоциму, інтерферону, пірогену, компонентів системи комплементу імунітету 

[187, 209]. Їх роль у набутому імунітеті полягає в передачі антигену 

імунокомпетентним клітинам (лімфоцитам) [156].  

Дендритні клітини (антигенпрезентуючі клітини) лімфоїдних вузликів є 

різновидом макрофагів та містять на своїй поверхні комплекси антиген-

антитіло. Після контакту В-лімфоцитів лімфоїдних вузликів із дендритними 

клітинами, активовані антигеном В-лімфоцити переміщуються в мозкові тяжі, 

де перетворюються на плазмоцити, які продукують антитіла. Інтердигітуючі 

клітини прикіркової зони стимулюють перетворення Т-лімфоцитів у Т-кілери. 

Клітини пам’яті, після виходу в судинне русло і повторному контакті з 

антигеном, перетворюються в Т-кілери [222].  

Уся паренхіма лімфатичного вузла пронизана численними судинами 

гемомікроциркуляторного русла: артеріоли, прекапіляри, капіляри, 

посткапіляри, венули та артеріоло-венулярні анастомози. Разом із 

лімфатичними судинами вони регулюють кровопостачання органів, виконують 

транскапілярний обмін, дренаж та депонування крові [16, 56, 160]. Отже 
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основною функцією судин гемомікроциркуляторного русла є обмін речовин 

між кров’ю та тканинами, тобто вони відіграють роль гістогематичного бар’єру. 

Структура та функції судин цієї ланки давно вивчені, тому ми не ставили собі 

за мету дати детальний опис цих важливих у функціональному відношенні 

ланок судинного русла, але коротко нагадаємо особливості їх будови та 

функції, зокрема їх організацію в лімфатичних вузлах. 

Огляд наукової літератури показав, що найчастіше на гістологічних 

препаратах вивчають та досліджують структурні параметри артеріол, 

гемокапілярів та венул, тому що саме ці судини мають чіткі морфометричні 

ознаки, у тому числі й на світлооптичному рівні [1, 24, 56–58, 203]. 

Найдрібнішими судинами артеріального типу є артеріоли. Їх діаметр становить 

15–100 мкм. Стінка, як і всіх інших судин, побудована з трьох оболонок: 

внутрішня олболонка – інтима, представлена ендотеліоцитами, які лежать на 

базальній мембрані; середня оболонка – м’язова, представлена 2–3 шарами 

гладких міоцитів, що розташовані циркулярно по спіралі, кількість яких 

залежить від калібру артеріоли, тобто із зменшенням калібру зменшується 

кількість шарів міоцитів; зовнішня оболонка представлена переважно 

колагеновими волокнами. Більшу кількість судин в організмі людини займають 

гемокапіляри – найтонші судини [50, 144]. Основними гемодинамічними 

умовами в капілярах є низький тиск (25–30 мм рт. ст. на артеріальному кінці та 

8–12 – на венозному) та мала швидкість кровотоку (0,5 мм/с). Середня довжина 

капіляра 750 мкм, площа поперечного розрізу близько 30 мкм. Стінка 

гемокапіляра дуже тонка, представлена ендотеліоцитами, які лежать на 

базальній мембрані, та перицитами. У залежності від будови стінки капіляри 

поділяють на три типи: соматичного типу – діаметром 8–10 мкм, для них 

характерні нефенестрований ендотелій і суцільна базальна мембрана; 

вісцерального типу – мають фенестрований ендотелій і суцільну базальну 

мембрану; синусоїдного типу, для них характерним є і фенестрований 

ендотелій, і пори в базальній мембрані, діаметр їх становить 20–30 мкм. Саме 

синусоїдні капіляри характерні для кровотворних органів, зокрема для 
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лімфатичних вузлів [4, 55, 160]. Наступною ланкою гемомікроциркуляторного 

русла є венули, у які відкриваються капіляри. Діаметр їх до 100 мкм, стінка 

також побудована з трьох оболонок: внутрішня складається з ендотеліоцитів і 

базальної мембрани; середня – із 1–2 шарів гладких міоцитів; зовнішня – 

побудована з перицитів, колагенових волокон і фібробластів. Особливе 

значення приділяють посткапілярним венулам із високим ендотелієм, які здатні 

"пропускати" між ендотеліоцитами лімфоцити, тобто забезпечувати їх 

рециркуляцію [56, 58]. Особливо це є характерним для прикіркової ділянки 

лімфатичних вузлів, що дає можливість здійснювати постійний імунологічний 

нагляд за тканинами і забезпечувати швидку реакцію імунної системи на дію 

антигенів. 

У свою чергу лімфоцити також мають спеціальні рецептори, якими вони 

"визначають" місце прикріплення до ендотеліоцитів. Дослідження показали, що 

існує певна селективність до різних субпопуляцій Т- і В- лімфоцитів, тобто в 

проксимальному відділі посткапілярної венули апікальна поверхня 

ендотеліоцитів випукла, а між клітинами є вузькі щілини шириною 10-20 нм, 

через які, "розсуваючи" ендотеліоцити, рециркулюють лімфоцити. А на 

люмінальній поверхні ендотеліоцитів дистального відділу посткапілярної 

венули, наявні чисельні цитоплазматичні відростки, а в цитоплазмі – 

піноцитозні міхурці, тому саме в цій частині венули спостерігається 

максимальна проникність рідкої частини крові. Утворювати відростки та 

швидко змінювати свою форму, ендотеліоцитам надає наявність значної 

кількості міофіламентів у цитоплазмі, що і сприяє проходженню рідини і 

лімфоцитів через судину [179, 189, 206]. Базальна мембрана посткапілярних 

венул представлена переважно колагеновими волокнами. Вона може 

розщеплюватися на листки, які ―обгортають‖ як перицити, так і гладенькі 

міоцити.  

Уже тривалий час вивчаються структурні зміни в лімфатичних вузлах при 

дії на них екзо- і ендогенних факторів [3, 15, 115, 159], оскільки саме від 

нормального та повноцінного їх функціонування безпосередньо залежить 
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здоров’я людини. Уже вивчено вплив на лімфатичні вузли антигенів, 

інфекційних збудників, опромінення (рентгенівському та гамма опроміненні, 

опроміненні низькоінтенсивним червоним лазером), гіпо- та гіпертермії 

(глобальне потепління), дія різних хімічних та фізичних агентів, а саме – вплив 

токсинів, антибіотиків, сорбентів; вивчається структура лімфатичних вузлів при 

різних патологічних станах: при гемоциркуляторних порушеннях, при синдромі 

тривалого роздавлювання тканин, при імуностимуляції, при дії 

імунодепресантів; при різних фізичних навантаженнях, при діабеті та 

злоякісних новоутвореннях, при пластиці дефекту сідничного нерва, 

симпатектомії, аутотрансплантації, при різних запальних процесах, в умовах 

голоду, та в умовах старіння, та в людей різних конституційних типів, а також 

вивчалася порівняльна анатомія лімфатичних вузлів у різних тварин [3, 14, 20, 

23, 43, 93, 100, 117, 151, 205]. Дія цих негативних чинників на організм людини 

призводить до порушення сталості внутрішнього середовища, що часто 

проявляється різноманітними захворюваннями, які в свою чергу негативно 

впливають на імунну систему організму, у тому числі й на лімфатичні вузли 

[62, 110]. 

У науковій літературі є ряд експериментальних досліджень, присвячених 

впливу антигенів на лімфатичні вузли [49, 80, 95–97, 118]. Вивчаючи 

проліферативну активність клітин медіастінального лімфатичного вузла в 

щурів на ранніх етапах післянатального розвитку під впливом антигенів різного 

генезу, встановлено: зростання мітотичної активності в антигенпремійованих 

щурів починаючи з першої доби після народження, із максимальним 

збільшенням мітозів на 30 добу післянатального розвитку: вірусна вакцина 

більш виражено стимулювала проліферативну активність у кірковій речовині, а 

імунізація γ-імуноглобуліном – у мозковій речовині медіастінального 

лімфатичного вузла. Досліджено, що через 1–3 доби після антигенної 

стимуляції в брижових лімфатичних вузлах білих щурів збільшується кількість 

великих лімфоцитів і макрофагоцитів у лімфоїдних вузликах, а через 7 діб, 

після введення антигену, збільшується щільність малих і середніх лімфоцитів 
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[111]. Вивчали зміни щільності лімфоїдних клітин білої пульпи селезінки білих 

щурів різних вікових груп у нормі та при дії антигенів; встановлено 

закономірності їх змін в умовах імуностимуляції [48, 49]. Досліджено зміни 

морфологічних параметрів гемомікроциркуляторного русла лімфатичних вузлів 

при антигенній стимуляції і доведено, що антигенна стимуляція організму 

викликає системну реакцію судин гемомікроциркуляторного русла в усіх 

структурних компонентах лімфатичного вузла, що проявляється фазовими 

змінами щільності й діаметра артеріол, капілярів і венул [56–58]. 

Експериментально підтверджено морфологічні зміни в лімфоїдних структурах 

шлунка в динаміці постнатального онтогенезу в нормі та при антигенній 

стимуляції, встановлено, що через 1 добу після дії антигену в лімфоїдних 

структурах шлунка білих щурів-самиць репродуктивного віку зменшується 

щільність малих лімфоцитів у 1,2 раза в усіх частинах шлунка, а через 3 доби 

кількість цих клітин збільшується з максимумом через 7 діб у 1,4–1,9 раза в 

порівнянні з нормою [80]. Вивчено особливості лімфоїдної системи матки та її 

ділянкових лімфатичних вузлів (клубових лімфатичних вузлів) у вагітних щурів 

у нормі та при антигенній стимуляції – встановлено, що вагітність викликає 

системну реакцію в дифузній лімфоїдній тканині матки, що виражається 

фазовими змінами щільності імунокомпетентних клітин, та супроводжується 

змінами відносних площ та клітинного складу ділянкових до матки 

лімфатичних вузлів [51]. Експериментально досліджено фазові зміни щільності 

імунокомпетентних клітин у всіх структурних компонентах глибоких шийних 

лімфатичних вузлів білих щурів-самок, що є ділянковими для щитоподібної 

залози при антигенному впливі (імуноглобуліном людини нормальним) [108]. 

Досліджуючи зміни в брижових лімфатичних вузлах білих щурів після 

антигенної стимуляції, було встановлено, що через 1–3 доби в лімфоїдних 

вузликах збільшується кількість великих лімфоцитів і макрофагів, а через 7 діб 

– збільшується кількість малих і середніх лімфоцитів [181]. 

Досліджено вплив електромагнітного поля на лімфатичні вузли та 

відновлення їх функції розчином ехінацеї. Встановлено, що через два тижні 
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після опромінення з одночасним введенням розчину ехінацеї, та до віддалених 

строків експерименту (до 120 доби) спостерігається зменшення кількості 

кіркової речовини, зникнення зародкових центрів у вторинних лімфоїдних 

вузликах, розростання прикіркової зони, збільшення мозкової речовини та 

розширення просвіту синусів, які заповнені клітинами лімфоїдного ряду. Але 

встановлено, що функція лімфатичного вузла після введення розчину ехінацеї 

відновлюється, це проявляється в підвищеній здатності лімфатичного вузла 

продукувати і депонувати Т- і В-лімфоцити, відповідати реакцією «антиген–

антитіло», виробляти антитіла, імуноглобуліни, клітини пам’яті [159].  

Вивчено зміни структурних компонентів лімфатичних вузлів білих щурів 

під впливом хронічної гіпертермії на фоні динамічного фізичного 

навантаження. Встановлено, що цей фізичний фактор пригнічує функцію 

брижових лімфатичних вузлів білих щурів, що проявляється некрозом та 

апоптозом лімфоцитів, зменшенням тривалості їх життя, зростанням кількості 

макрофагів, які містять у собі залишки фагоцитованих ядер лімфоцитів, 

збільшується кількість плазмоцитів у всіх В-залежних зонах лімфатичного 

вузла на пізніх стадіях експерименту, що є наслідком посиленої міграції в 

лімфатичні вузли аутоантигенів, що пов’язане із збільшенням проникності 

базальної мембрани закапілярних венул прикіркової ділянки [14]. 

Виражений імунотропний вплив має ксеногенна спинномозкова рідина, 

дослідження якої вивчали при парентеральному одноразовому та 

багаторазовому її введені [91]. Встановлено, що ультрамікроскопічні зміни в 

брижових лімфатичних вузлах щурів проявляються на пізніх етапах її введення, 

незалежно від віку тварини. У тварин у ранньому постнатальному періоді 

онтогенезу в структурі брижових лімфатичних вузлів виявлено ознаки 

внутрішньоклітинного набряку, підвищення фагоцитарної та трофічної 

активності клітин, напруження гуморального імунітету. У статевозрілих тварин 

репродуктивного віку, навпаки, спостерігаються морфофункціональні ознаки 

підвищеної функціональної активності клітин лімфоїдного ряду, клітин строми 
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та посилення фагоцитарної активності і процесів внутрішньоклітинного 

метаболізму [92, 93]. 

Вивчали вплив антисептичних і протигрибкових препаратів на 

імунокомпетентні клітини й імуноглобуліни in vitro. Встановлено, що навіть 

невеликі дози препаратів мають виражений стимулюючий ефект, що необхідно 

враховувати при місцевому використанні препаратів при інфекційно-запальних 

захворюваннях [90]. 

На цьому дослідження структури та функцій лімфатичних вузлів під дією 

різних чинників не завершується. Аналіз порушень у лімфоїдних структурах 

слизової оболонки дванидцятипалої кишки мишей при дії гербцидів провів 

Сапін М.Р. Він встановив суттєве зменшення щільності клітин лімфоїдного 

ряду паренхіми, що супроводжується деструктивними змінами лімфоїдної 

тканини [153, 155]. 

C.A. Кащенко вивчала стан органів імунної системи статевонезрілих щурів 

після введення їм тимогену і встановила закономірності їх змін в умовах 

імуностимуляції та імуносупресії [83]. Вивчено вплив озонотерапії на імунітет 

при розлитому перитоніті і встановлено, що озонотерпія позитивно впливає на 

деякі ланки імунітету й запобігає дисфункції імунної системи. 

Таким чином видно, що дослідженню органів імунної системи за умов дії 

різних чинників зовнішнього середовища приділяється велика увага, але нам не 

вдалося знайти наукові дослідження, в яких би вивчались морфофункціональні 

зміни в лімфатичних вузлах при дії на організм опіоїдів, зокрема налбуфіну. А 

такі дослідження є дуже актуальними, бо високі темпи розвитку 

захворюваності, зокрема на опіоїдну наркоманію, руйнівна дія препаратів на 

психічне та соматичне здоров’я, великий економічний і моральний збиток 

ставлять проблему опійної наркоманії в ряд найбільш важливих проблем у 

багатьох країнах [136, 155, 207]. У наш час ситуація набула характеру 

розгорнутого епідемічного процесу. Тому нас зацікавило дане питання. 
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1.2. Загальна характеристика опіоїдних анальгетиків та їх вплив на 

органи та системи 

Важливим є вивчення впливу наркотичних анальгетиків, зокрема опіоїдів, 

на імунні органи, а саме – лімфатичні вузли, бо дана група препаратів широко 

використовується в медичній практиці [72, 177, 197, 201, 204]. Опіоїди разом з 

алкоголем і лікарськими препаратами снодійно-седативної дії належать до 

категорії супресорів центральної нервової системи, викликають пригнічення 

ряду функцій мозку [81, 168, 224]. Медико-соціальне значення опіоїдів 

пов᾽язане з їх болезаспокійливою дією, пригніченням кашлю, для підсилення 

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

усунення небажаної перистальтики кишкового тракту тому вони широко 

застосовується в клінічній практиці. Крім цього, багато опіоїдів входять до 

складу психоактивних речовин із найбільш вираженими наркогенними 

властивостями [85, 175, 190, 211, 218]. Уже тривалий час науковці шукають 

нові речовини, альтернативні опіоїдам, які б мали аналогічну знеболювальну 

дію, але не мали наркогенних властивостей.  

Опіоїд – це речовина синтетичного та напівсинтетичного походження, яка 

за морфохімічним складом є споріднена з опіатними рецепторами, що 

забезпечує певну психовегетативну дію: зниження порогу больової чутливості; 

емоційні відчуття, переважно позитивні; сонливість і деякі типові вегетативні 

реакції: збудження центру блукаючого нерва, блювотного центру, пригнічення 

кишкової перистальтики, зниження основного обміну та температури тіла [27, 

81, 164, 177, 186].  

Специфічні місця в різних ділянках нервової системи, які зв’язуються з 

опіоїдами, отримали назву опіоїдних рецепторів. Також відомо, що є ендогенні 

нейропептиди, які споріднені з опіоїдними рецепторами – ендорфіни, вони 

виробляються в організмі.  

Опіоїдні рецептори поділяються на: 

– м᾽ю-рецептори, вони відповідать за біль та фізичну залежність, ейфорію, 

пригнічення дихання; 
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– дельта-рецептори, що реагуть на підвищення артеріальногь тиску, 

тахікардію; 

– капа-рецептори – аналгезія, міоз, седативна дія; 

– сігма-рецептори – галюцинації, стимуляція шлунково-кишкового тракту. 

Опіоїди поділяються за походженням і за типом фармакологічної дії. 

Класифікація опіоїдів за походженням:  

–  природні опіоїди (препарати снодійного маку і його окремі алкалоїди); 

–  напівсинтетичні опіоїди (героїн, гідрокодон, гідроморфон);  

– синтетичні опіоїди (метадон, фентаніл, налбуфін). 

Класифікація опіоїдів за типом взаємодії з опіоїдними рецепторами: 

– агоністи опіоїдних рецепторів – речовини, фармакологічна дія яких 

розвивається внаслідок активації рецепторів (морфін, кодеїн, метадон, 

фентаніл, лоперамід); 

– антагоністи опіоїдних рецепторів – препарати цієї групи зв ҆ язуються з 

опіоїдними рецепторами за типом конкуретного інгібування і 

перешкоджають зв᾽язуванню і фармакологічній дії агоністів (налоксон, 

налтрексон);  

– часткові (парціальні) агоністи – ці речовини мають обмежену 

фармакологічну дію на опіоїдні рецептори, вони діють на рецептори як 

агоністи, але не мають такої вираженої дії (бупренорфін). 

– змішаної дії (агоніст-антагоністичної) – буторфанол, налбуфін, налорфін, 

циклазоцин. 

Опіоїди також поділяються на офіційні – це ті, які виготовляються 

офіційно промисловим методом і відповідають прийнятим стандартам, та 

заборонені – мають природне походження, або виготовлені непромислово 

напівсинтетичним методом [26, 113, 125]. 

Налбуфін – синтетичний опіоїд змішаної дії (агоніст-антагоністичної) 

опіоїдних рецепторів. Є агоністом каппа-рецепторів і антагоністом мю-

рецепторів, порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних 

рівнях ЦНС, впливаючи на вищі відділи головного мозку: гальмує умовні 
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рефлекси, чинить седативну дію, викликає ейфорію, міоз, збуджує блювотний 

центр [86, 220]. Ризик розвитку звикання і опіоїдної залежності при 

контрольованому застосуванні значно нижчий, ніж для опіоїдних антагоністі. 

При внутрішньовенному введенні ефект розвивається через декілька хвилин, 

при внутрішньом’язовому – через 10–15 хв. Максимальний ефект – через 30–60 

хв, тривалість дії 3-6 год. Час досягнення Сmax при внутрішньом’язовому 

введенні – 0,5–1 год. Метаболізується в печінці. Виводиться у вигляді 

метаболітів із жовчю, у незначній кількості – із сечею. Проходить через 

плацентарний бар’єр, у період пологів може викликати пригнічення дихання у 

новонародженого. Виділяється з материнським молоком, період його 

напіввиведення – 2,5–3 год. Завдяки швидкому знеболюючому ефекту препарат 

широко використовується в медичній практиці [7, 73, 143, 213, 214, 226].  

Високі темпи розвитку захворюваності зокрема опіоїдною наркоманією, 

руйнівна дія препаратів на психічне та соматичне здоров’я, великий 

економічний і моральний збиток ставлять проблему опійної наркоманії в ряд 

найбільш важливих проблем у багатьох країнах [21, 115, 122]. У наш час 

ситуація набула характеру розгорнутого епідемічного процесу. Показники 

летальності серед хворих-наркоманів значно перевищує смертність населення в 

цілому [17, 27, 98, 99]. 

За останні роки в науковій літературі все частіше трапляються 

дослідження щодо впливу наркотичних анальгетиків на різні органи та тканини 

[5, 6, 21, 61, 82, 112, 157, 185, 198].  

Оригінальні дослідження проведені на базі Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького, де на експериментальній моделі 

опіоїдного впливу (білі щурі-самці) проведено ряд досліджень, щодо впливу 

опіоїдного анальгетику налбуфіну на різні органи і тканини. Описані дані щодо 

перебудови структури шкіри щурів під впливом опіоїду налбуфіну [109]. 

Встановлено, що перші ознаки порушення мікроструктури шкіри та її 

кровоносного русла  спостерігаються вже через 2 тижні після введення 

налбуфіну і наростають упродовж наступних 4 тижнів введення препарату. Ці 
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зміни проявляються набряком та інфільтрацією гіподерми і сітчастого шару 

дерми, порушенням структури сальних і потових залоз, епідермісу та 

глибокими деструктивними змінами гемомікроциркуляторного русла [182].  

При дослідженні судинної оболонки очного яблука білих щурів 

встановлено, що при чотиритижневому введенні налбуфіну з наступним 

двотижневим припиненням введення  препарату спостерігалися незначні зміни 

структури всіх відділів судинної оболонки [137–139]. А при шеститижневому 

впливі налбуфіну з наступною двотижневою відміною препарату, відбуваються 

глибокі зміни структури всіх відділів судинної оболонки, що проявлялися 

розширенням венул, витонченням їх стінок, набряком навколо судин, 

потовщенням стінки артеріол, її склерозування та мікрокрововиливи [140, 141, 

210].  

Досліджували вплив опіоїду налбуфіну на тканини язика білих щурів [127–

129]. Встановлено, що перші зміни на субклітинному рівні виявляються вже 

через 2 тижні впливу малих доз опіоїду, зокрема в ендотеліоцитах судин: 

нуклеолема ядер ендотеліоцитів містить численні інвагінації, а  ендотеліоцити 

утворюють випини цитоплазми в просвіт судин. Через 70 діб впливу опіоїду 

зміни стають незворотніми, відбувається деструктуризація тканин язика [130–

132].  

Вивчали ультраструктуру підшлункової залоз білого щура за умов 

тривалої опіоїдної інтоксикації. Дослідження показали, що перші зміни на рівні 

судин гемомікроциркуляторного русла спостерігалися вже через 14 діб 

введення препарату налбуфіну із поступовим їх наростанням впродовж 

наступних термінів експерименту. Через 6 тижнів опійної залежності 

спостерігалися склероз судин, циркумторна гіпоксія, порушення коагуляційної 

та фібринолітичної систем, розвивався навколокапілярний набряк, що в свою 

чергу призводило до розростання сполучної тканини та порушення 

трансендотеліального транспорту. Патологічні процеси відбувалися і в 

інсулоцитах. При тривалому введенні опіоїду спостерігався каріопікноз та 

каріорексис ядер інсулоцитів, набряк та просвітлення цитоплазми, розвиток 
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мікрокістозної дегенерації клітин, розпушення та дезорганізація базальної 

мембрани. Дані патологічні процеси значно порушували ендокринну функцію 

підшлункової залози [146–149].  

Досліджували також життєвоважливі органи, а саме – нирки, серце, 

головний мозок. Еспериментально підтверджено значні дистрофічні зміни 

структури ниркового тільця при довготривалому опіоїдному впливі. 

Дослідження показали, що навіть двотижневе введення опіоїду налбуфіну  

викликає виражену судинну реакцію капілярного клубочка, через 28 діб 

спостерігаються ознаки сегментарного інтракапілярного гломеруліта, 42 доби 

введення препарату призводить до появи ознак сегментарного 

гломерулосклерозу. Введення препарату упродовж 98 діб викликає аналогічні 

патологічні процеси, що і протягом 42 діб, проте кількість уражених ниркових 

тілець збільшується, тобто залежить від тривалості введення препарату 

налбуфіну. При тривалому його введенні простежується розростання 

сполучнотканинних елементів зовнішнього листка капсули нефрона значної 

частини ниркових тілець, набряк епітеліоцитів зовнішнього листка капсули 

нефрона, вакуолізація подоцитів та просвітлення їх цитоплазми [40, 41].  

Оскільки показники смертності від серцево-судинних захворювань високі 

і серед наркозалежних, то дослідження стану серцево-судинної системи, серця 

при опіоїдній залежності займає вагоме місце [70]. Були проведені унікальні 

дослідження щодо впливу налбуфіну на мітохондріальний апарат 

кардіоміоцитів білих щурів-самців на різних термінах перебігу опіоїдної 

інтоксикації. На думку вчених, саме пошкодження мітохондріального апарату є 

одним із пускових механізмів розвитку серцево-судинної патології. 

Встановлено, що на 14 добу після введення налбуфіну виникає помірне 

збільшення кількості мітохондріального апарату скоротливих кардіоміоцитів, 

що призводить до тривалого відновлення високоенергетичних мітохондрій і 

обумовлює енергетичне обмеження скорочення міокарда передсердь. При 

тривалому введенні даного опіоїдного анальгетика спостерігається помірно 

дифузне ушкодження мітохондріального апарату в усіх відділах міокарда 
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шляхом збільшення кількості мітохондрій другого типу і пригнічення 

функціональної активності високоенергетичних органел [143, 145]. 

Встановлено, що довготривале шеститижневе введення налбуфіну білим 

щурам викликає глибокі зміни ультраструктурної організації мозолистого тіла і 

променистого вінця кінцевого мозку, що призводять до гідропічної вакуолізації 

нервових волокон, відшарування мієлінової оболонки, руйнування нейролеми, 

до дегенераціії астроцитів та олігодендроцитів, тобто до всіх ознак нейропатії 

[74–78, 203]. 

Вивчено вплив морфіну на сім’яники щурів та встановлено, що 

інтоксикація морфіном у залежності від тривалості введення, викликає 

пригнічення репродуктивної функції, призводить до зниження рівня 

гонадотропних (фолікулстимулюючого та лютеїнізуючого) і статевих 

(тестостерону) гормонів, дискомплексацію і десквамацію гермінативного 

епітелія, зниження індекса сперматогенеза, площу ядер інтерстиціальних 

гландулоцитів [11]. 

Досліджено вплив морадолу (буторфанола-тартрата) на імунітет людини 

та встановлено, що введення морадолу здоровим особам не викликає суттєвих 

змін у Т- і В-ланках імунітету, а отже і не призводить до імунодепресивних 

станів, що відрізняє його від опіоїдів-агоністів і дає можливість рекомендувати 

його як ефективний знеболючий засіб, особливо при імунодефіцитних станах 

[19]. 

Досліджено вплив опіатів на клітинну ланку імунної системи у хворих на 

вірусні гепатити наркоспоживачів і клінічно здорових осіб. Отримані дані 

проілюстрували імуносупресивну дію опіатів [22]. Важливим результатом для 

клінічної практики в терапії хворих вірусними гепатитами наркоспоживачів 

стало патогенетичне обґрунтування негативного впливу абстиненції на перебіг 

вірусних гепатитів за рахунок зняття імуносупресії опіатів, а отже необхідність 

відновлення імуносупресії за рахунок застосування глюкокортикоїдів або 

замісної терапії агоністами опіатних рецепторів. 



43 
 

Системний підхід прогнозування псевдоабсцинентного синдрому в 

хворих опіоїдною залежністю вивчала Н.А. Овчаренко. Результати дослідження 

показали що, найбільші дискримінантні значення між групами хворих 

опіоїдною залежністю з  псевдоабсцинентним синдромом і без нього мають такі 

патопсихологічні і клінічні ознаки: сумарний показник афективного 

компонента, сумарний показник теста Чередніченко-Альтшулера, слабість, 

спленомегалія, гепатомегалія, тривога, субіктеричність слизових оболонок, 

позитивний симптом Ортнера [123]. 

Із огляду наукової літератури видно, що лімфатичним вузлам, як важливим 

вторинним лімфоїдним органам приділяється велика увага, досліджується 

різноманітний вплив на них як чинників довкілля [20, 23, 65, 106, 134, 158], так 

і медикаментозних засобів [49, 58, 64, 88, 105, 162]. У науковій літературі є 

поодинокі повідомлення щодо патологічних змін первинних [41–47, 194] та 

вторинних лімфоїдних органів при різних видах наркоманії (канабіоїдна, 

опіоїдна та полінаркоманії) [5, 11, 103, 135, 150, 157], але нема даних щодо 

структурної перебудови лімфатичних вузлів, які є важливою ланкою клітинного 

і гуморального імунітету при дії опіоїду налбуфіну. Тому дослідження 

структурно-функціональних змін у лімфатичних вузлах під дією опіоїдів є дуже 

актуальним морфологічним завданням.  

 

Матеріали, викладені в розділі 1, опубліковані: 

Головацький АС, Валько ОО. Морфофункціональні зміни в лімфатичних вузлах 

при дії на організм хімічних і фізичних чинників. Науковий вісник 

Ужгородського університету, серія «Медицина». 2016;1(53):131–36. [54]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали дослідження 

Дослідження виконано на 52 безпородних білих щурах-самцях 

репродуктивного віку (1,5–2-місячних) із початковою масою 140–150 г.  

Для експериментальної моделі нами обрано білих щурів-самців тому, що 

саме в цих тварин лімфатичні вузли мають типову будову і добре розвинені. 

Для проведення експерименту тварин ретельно відбирали, оглядали, 

зважували та проводили маркування [71, 89, 122]. Утримували 

експериментальних тварин в умовах віварію Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького на стандартному харчуванні 

– раціоні віварію. 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», «Загальними етичними принципами експериментів 

на тваринах», ухвалених І Національним конгресом України з біоетики (2001) 

та комісією з біоетики медичного факультету Ужгородського національного 

університету (протокол №4 від 18.12.2015). 

Усіх піддослідних тварин було розподілено на 8 груп: 

1 група – 5 щурів для вивчення норми (інтактні група);  

2 група – щури, яким вводили налбуфін щоденно впродовж 1 тижня в дозі 

8 мг/кг – 5 тварин та щури, яким замість налбуфіну вводили 0,9 % розчин 

хлориду натрію (фізіологічний розчин) щоденно упродовж 1 тижня – 2 тварини 

(контроль);  

3 група – щури, яким налбуфін вводили щоденно впродовж 2 тижнів, 

збільшивши дозу налбуфіну до 15 мг/кг протягом другого тижня – 5 тварин, та 

2 щури, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію щоденно впродовж двох 

тижнів (контроль);  
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4 група – щури, яким налбуфін вводили щоденно впродовж трьох тижнів, 

збільшивши дозу налбуфіну до 20 мг/кг упродовж третього тижня – 5 тварин та 

2 щури, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію щоденно протягом двох 

тижнів (контроль);  

5 група – щури, яким вводили налбуфін щоденно чотири тижні, 

збільшивши дозу до 25 мг/кг упродовж четвертого тижня – 5 тварин та 2 щури, 

яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію щоденно протягом чотирьох тижнів 

(контроль);   

6 група – щури, яким вводили налбуфін щоденно впродовж п’яти тижнів, 

збільшивши дозу до 30 мг/кг протягом п’ятого тижня – 5 тварин, та 2 щури, 

яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію щоденно впродовж п’яти тижнів 

(контроль);   

7 група – щури, яким вводили налбуфін протягом шести тижнів, 

підвищивши дозу до 35 мг/кг упродовж шостого тижня – 5 тварин, та 2 щури, 

яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію щоденно впродовж шести тижнів 

(контроль);   

8 група – щури, яким не вводили опіоїд упродовж сьомого тижня (група 

тварин, яким відмінено препарат) – 5 тварин.  

Препарат «Налбуфін» піддослідним тваринам вводили в праву сідничну 

ділянку внутрішньом’язово щоденно 1 раз на добу в однаковий проміжок часу 

(10–11 годин ранку) протягом 42 діб (6 тижнів). Щотижня дозу препарату для 

ін’єкцій поступово збільшували в зростаючому порядку. Дозу налбуфіну 

обрано згідно з патентом №76564 U «Спосіб моделювання фізичної опіоїдної 

залежності у щурів» [133]. Контролем слугували 12 щурів-самців 

репродуктивного віку, яким замість налбуфіну вводили ідентично 0,9 % розчин 

хлориду натрію. 

Дана схема введення препарату дала можливість відтворити 

короткотривалий і довготривалий опіоїдний вплив на організм піддослідних 

тварин. Поступове підвищення дози препарату забезпечує постійне тренування 
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опіоїдних рецепторів, дає можливість проаналізувати динаміку 

морфофункціональних змін лімфатичних вузлів упродовж експерименту.  

Результати дослідження аналізували і порівнювали з результатами 

дослідження інтактної групи та контрольної групи тварин, котрим замість 

опіоїду вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. 

Перед виконанням оперативного доступу, тварин присипляли шляхом 

внутрішньоочеревинного наркозу з використанням тіопенталу натрію в 

розрахунку 25 мг/кг.  

 

2.2. Методи дослідження 

У роботі використані такі методи дослідження: 

1. Гістологічне дослідження клубових лімфатичних вузлів білих щурів-

самців репродуктивного віку. 

2. Морфометричне дослідження структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку. 

3. Електронномікроскопічне дослідження клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку. 

4. Статистичне опрацювання результатів дослідження.  

2.2.1. Гістологічне дослідження клубових лімфатичних вузлів білих щурів-

самців репродуктивного віку. Забір клубових лімфатичних вузлів в 

експериментальних групах тварин проводили в кінці кожного 

експериментального тижня о 10–11 годині ранку, щоб уникнути всі біологічні, 

річні та добові зміни лімфоїдних органів. Щотижня забирали матеріали однієї 

групи тварин – 7 тварин (5 експериментальні тварини та 2 контрольні тварини). 

Тварин знечулювали шляхом внутрішньоочеревинного наркозу тіопенталом 

натрію в дозі 25 мг/кг маси тіла щура. Доступ до клубових лімфатичних вузлів 

робили шляхом розтину м’яких тканин вентральної черевної стінки (рис. 2.1). 

Клубові лімфатичні вузли фіксували в 10 % розчині формаліну, який 

отримували шляхом розведення 37–40 % формаліну на фосфатному буфері із 
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рН 7,4–7,5. Органи фіксували протягом 24 годин при кімнатній температурі 

(19–20˚С). 

 

 

Рис. 2.1. Забір клубового лімфатичного вузла (стрілка) білого щура-самця 

репродуктивного віку інтактної групи. 

 

Після фіксації препарати промивали протічною водою, а потім проводили 

їх зневоднення та просвітлення органу і заливали в парафінові блоки. Парафін 

для дослідження отримували наступним чином: 5 г бджолиного воску + 95 г 

парафіну. 

Після промивання клубові лімфатичні вузли зневоднювали в батареї 

етилових спиртів, починаючи з 55% етилового спирту із зростанням по 5% до 

абсолютного спирту (100 %) – по 5 хв у кожному спирті. 

Після зневоднення клубові лімфатичні вузли поміщали в такі суміші для 

фіксації препаратів, за схемою:  

– суміш 100 % етилового спирту і ксилолу в співвідношенні 1:1 – 5 хв;  

– ксилол І – 5 хв;  

– ксилол ІІ –5 хв;  
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– суміш ксилолу і парафіну в співвідношенні 1:1 при температурі 

термостату 55–60°С – 5 хв; 

– парафін І при температурі термостату 55–60°С – 5 хв; 

– парафін ІІ при температурі термостату 55–60°С – 5 хв; 

– парафін ІІІ при температурі термостату 55–60°С – 10 хв; 

– заливка матеріалу в парафінові блоки.  

Після максимального застигання блок поміщали в тримач санного 

мікроскопа МС–2 і нарізали парафінові зрізи товщиною 5–7 мкм, які відразу 

поміщали в колбу з теплою водою для розправлення, після чого обережно 

переносили на предметне скельце. Висушування зрізів проводили в термостаті 

впродовж 12–24 годин при температурі 37–40˚С. 

Гістологічні зрізи клубових лімфатичних вузлів товщиною 5–7 мкм 

забарвлювали гематоксиліном та еозином, використовуючи гематоксилін 

Ерліха, за такою схемою: 

           –  депарафінізація зрізів у ксилолі І – 5 хв; 

– ксилол ІІ – 5 хв; 

– 96 % етиловий спирт 1–5 хв; 

– 96 % етиловий спирт 2–5 хв; 

– 80 % етиловий спирт – 5 хв; 

– 60 % етиловий спирт – 5 хв; 

– дистильована вода – 5 хв; 

– розчин гематоксиліну Ерліха – 3 хв; 

– промивання дистильованою водою – 2 хв; 

– 0,5 % розчин еозину – 1 хвилина; 

– промивання водопровідною водою – 2 хв (до зміни кольору з червоного до 

темно-синього). 

Зрізи диференціювали в 0,5 % водному розчині НCl під контролем мікроскопа 

впродовж кількох секунд. 

Після цього зрізи промивали в таких розчинах:  

– водопровідна вода 1–5 хв; 
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– водопровідна вода 2–5 хв, до світло-синього кольору; 

– дистильована вода – 1 хв; 

– 1 % спиртовий розчин еозину (70% спирту) на 30 с – 1 хв; 

– 60 % спирт – 10 с; 

– 80 % спирт – 10 с; 

– 96 % спирт 1–5 с; 

– 96 % спирт 2–5с; 

– 96 % спирт 3–5 с; 

– ксилол І – 1–5 хв; 

–  ксилол ІІ – 2–5 хв. 

На предметні скельця з гістологічними зрізами додавали 1 краплю 

полістиролу і покривали покривним скельцем. Гістологічні препарати клубових 

лімфатичних вузлів вивчали під світловим мікроскопом MICROmed SEO SCAN 

при збільшенні мікроскопа: ×80 (об’єктив ×10, окуляр ×8); ×120 (об’єктив ×8, 

окуляр ×15); ×150 (об’єктив ×10, окуляр ×15); ×160 (об’єктив ×8, окуляр ×20); 

×300 (об’єктив ×20, окуляр ×15); та  ×600 (об’єктив ×40, окуляр ×15). Об’єкти 

фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Kamera з системою 

виводу зображення з гістологічних препаратів. Дане дослідження проводилося 

на кафедрі гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського». 

2.2.2. Морфометричне дослідження структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку. На гістологічних 

препаратах товщиною 5–7 мкм, забарвлених гематоксиліном і еозином, у 

відповідні терміни експериментального дослідження здійснювали морфометрію 

структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів, використовуючи 

систему візуального аналізу. Зображення з гістологічних препаратів виводили 

на монітор комп’ютера за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з 

мікроскопу MICROMmed SEO SCAN. Для морфометричного дослідження 

структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів використовували 

програму ВидеоТест – 5.0, КААРА Image Base m Microsoft Exel на 
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персональному комп’ютері. 

Морфометрично визначали відносну площу таких структурних 

компонентів клубових лімфатичних вузлів: кіркової та мозкової речовин, 

кірково-мозковий індекс (КМІ), відносну площу прикіркової ділянки, 

лімфоїдних вузликів, а у них відносну площу плащової зони та зародкового 

центру, відносну площу крайової пазухи, кіркової та мозкової проміжних 

лімфатичних пазух, мозкових тяжів. Також досліджували клітинний склад 

наступних структурних компонентів лімфатичних вузлів: визначали відносну 

кількість великих, середніх та  малих лімфоцитів, лімфобластів та плазмоцитів 

у вторинних лімфоїдних вузликах (у плащовій зоні і зародковому центрі) та в 

мозкових тяжах.  

2.2.3. Електронномікроскопічне дослідження структурних компонентів 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів самців репродуктивного віку. Забір 

досліджуваного органу проводили згідно з загальноприйнятими правилами. 

Клубові лімфатичні вузли фіксували 1,5 % розчином чотириоксиду осмію в 0,2 

М розчині какодилату натрію при рН 7,2 протягом 1,5 години. Після цього 

досліджувані органи зневоднювали в зростаючих концентраціях етилового 

спирту (50˚, 70˚, 90˚ і абсолютному) по 30 хв у кожному та пропіленоксиді 10 

хв. Матеріал заливали в суміш епоксидних смол та полімеризували 24 год у 

термостаті при 60˚С. На ультрамікротомі УМТП–6М за допомогою алмазного 

ножа (ДІАТОМ) виготовляли зрізи та проводили подвійне контрастування за 

Рейнольдсом та уранілацетатом. Досліджували зрізи клубових лімфатичних 

вузлів за допомогою електронного трансмісійного мікроскопа ТЕМ–100. 

Досліджуваний матеріал фотодокумнтували за допомогою цифрової камери 

SONY–Н9. За допомогою ультрамікротому LKB–3 (Швеція) виготовляли 

півтонкі зрізи товщиною 1–2 мкм та забарвлювали їх метиленовим синім. 

2.2.4. Статистичне опрацювання результатів дослідження здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення «Exel» та «STATISTICA» на комп’ютері 

проводили статистичний аналіз отриманих в експерименті результатів, 

використовуючи параметричні та непараметричні методи оцінки отриманих 
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даних. Експериментальні дані цифрових величин представлені середнім 

арифметичним (М), похибкою середнього арифметичного (m) і стандартним 

відхиленням (g). За t-критерієм Стьюдента при нормальному розподілі 

визначали достовірність різниці значень між незалежними кількісними 

величинами та достовірними вважали відмінності при (р<0,05), який визначали 

для кожної експериментальної групи, у порівнянні з нормою (інтактна група 

тварин). 

Отже, використані в експерименті методи дослідження дають можливість 

вивчити динаміку морфологічних, гістологічних, морфометричних та 

субмікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку впродовж різних термінів впливу 

налбуфіну та через один тиждень після відміни препарату. 
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РОЗДІЛ 3 

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ 

ВУЗЛІВ БІЛИХ ЩУРІВ-САМЦІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ В НОРМІ 

ТА ДИНАМІКА ЗМІН ЇХ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИ 

ДОВГОТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ ОПІОЇДУ НАЛБУФІНУ 

 

3.1. Мікроскопічна, морфометрична і субмікроскопічна 

характеристика структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку інтактної групи 

Для порівняння результатів експериментального дослідження клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку під впливом 

опіоїду налбуфіну в підрозділі 3.1 дана гістологічна, морфометрична та 

електронномікроскопічні характеристика клубових лімфатичних вузлів тварин 

інтактної групи. 

Морфологічно 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, у товщі яких проходять 

кровоносні судини та нерви лімфатичного вузла. Між перекладками вільно 

контактують між собою ретикулярні клітини та ретикулярні волокна, а 

простори між ними заповнює лімфоїдна паренхіма, це переважно клітини 

лімфоїдного ряду, макрофаги, плазмоцити тощо. Паренхіма лімфовузла 

представлена кірковою та мозковою речовинами (рис. 3.1).  

Кіркова речовина розташована на периферії лімфатичного вузла, її 

відносна площа становить (59,18±0,68) %. Мозкова речовина розміщена в 

центральній частині лімфатичного вузла і має відносну площу (40,82±0,67) %. 

Кірково-мозковий індекс при цьому становить (1,46±0,04). У кірковій речовині 

розміщені первинні та вторинні лімфоїдні вузлики, які належать до В-залежної 
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зони, останні мають просвітлення в центрі, так званий зародковий центр або 

центр розмноження. На гістологічних препаратах зародкові центри виглядають 

світлішими, бо тут містяться переважно середні та великі лімфоцитами, ядра 

яких містять переважно еухроматин (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Кіркова (1) та мозкова (2) речовина клубового лімфатичного вузла 

білого щура-самця репродуктивного віку інтактної групи. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 3 – 

лімфоїдний вузлик із зародковим центром; 4 – прикіркова ділянка; 5 – мозковий 

тяж; 6 – мозкова проміжна лімфатична пазуха заповнена клітинами лімфоїдного 

ряду; 7 – кровоносні судини в воротах лімфатичного вузла.  

 

Периферійна частина лімфоїдного вузлика – плащова зона, або крайова 

зона – на препаратах виглядає темнішою, вона щільно заповнена переважно 

малими лімфоцитами (клітини з великим ядром та тонким обідком 

цитоплазми). Ззовні вузлик оточують ретикулоендотеліоцити, вони також 

вистелають лімфатичні пазухи вузла. Це клітини, які поєднують функцію і 

макрофага і ретикулярних клітин, тому серед них є багато фіксованих 

макрофагів. У міжвузликовій частині (В-залежна зона) компактно розміщені 
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переважно малі та середні лімфоцити. Внутрішня частина кіркової речовини, 

що межує з мозковою речовиною називається прикірковою ділянкою (Т-

залежна зона), вона щільно заповнена клітинами лімфоїдного ряду, переважно 

малими лімфоцитами. Тут багато закапілярних венул із високим ендотелієм, із 

яких відбувається рециркуляція в паренхіму вузла переважно Т-лімфоцитів 

(рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Закапілярна венула (1) прикіркової ділянки (2) клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку інтактної групи. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×20, ок. ×15. 

Позначення: 3 – мозкова проміжна лімфатична пазуха; 4 – мозковий тяж. 

 

Мозкова речовина представлена звивистими мозковими тяжами, відносна 

площа яких становить (19,02±0,93) % та мозковими проміжними лімфатичними 

пазухами з відносною площею (21,80±1,07) % (табл. 3.1, рис. 3.3). У мозкових 

тяжах містяться переважно малі та середні лімфоцити, а також великі клітини 

овальної форми з ексцентрично розташованим ядром у цитоплазмі, біля якого є 

просвітлення цитоплазми, так званий «світлий дворик» – це плазмоцити. 

Конденсований хроматин у їхньому ядрі розташовується своєрідним малюнком 
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– «спиці в колесі». У просвіті мозкових проміжних лімфатичних пазух наявні 

ретикулярні клітини, між якими вільно розташовуються переважно малі та 

середні лімфоцити, макрофаги та поодинокі плазмоцити. 

 

 

Рис. 3.3. Мозковий тяж (1) та мозкова проміжна лімфатична пазуха (2) 

заповнена клітинами лімфоїдного ряду клубового лімфатичного вузла білого 

щура-самця репродуктивного віку інтактної групи. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×20, ок. ×8. Позначення: 3 – 

ретикулоендотеліоцит; 4 – просвіт венули заповнений переважно 

еритроцитами. 

 

Приносні лімфатичні судини, які впадають у найопуклішу частину 

лімфатичного вузла відкриваються безпосередньо в крайову лімфатичну 

пазуху, від якої лімфа циркулює через систему проміжних лімфатичних пазух 

пронизуючи всю паренхіму лімфатичного вузла у вигляді канальців. 

Розрізняють крайову лімфатичну пазуху, кіркову та мозкову проміжні 

лімфатичні пазухи, останні формують 2–4 виносні лімфатичні судини, які 

виходять через ворота вузла. Лімфатичні пазухи вистлані 

ретикулоендотеліоцитами (берегові клітини), які поєднують у собі функцію 
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ендотеліоцитів і макрофагів, бо здатні фагоцитувати з лімфи чужерідні агенти. 

У просвіті лімфатичних пазух наявна так звана дрібнопетлиста сітка з 

ретикулярних клітин та волокон, які здатні затримувати різні сторонні агенти, 

які потрапили до лімфатичного вузла разом із лімфою. Встановлено, що в 

інтактних тварин відносна площа крайової лімфатичної пазухи становить 

(4,07±0,16) %, кіркових проміжних лімфатичних пазух – (3,85±0,14) %, а 

мозкових проміжних лімфатичних пазух – (21,80±1,07) % (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1.  

Відносні площі структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку інтактної групи 

Структурні компоненти лімфатичних вузлів 
Відносна площа, % 

М±m 

Кіркова речовина:  59,18±0,68  

– крайова лімфатична пазуха  4,07±0,16 
 

– лімфоїдний вузлик: 44,11±1,23 

– зародковий центр лімфоїдного вузлика  7,97±0,09 

– плащова зона лімфоїдного вузлика 36,14±1,02 

– прикіркова ділянка  7,15±0,23 

– кіркова проміжна лімфатична пазуха  3,85±0,14 

Мозкова речовина: 40,82±0,67 

– мозкові тяжі              19,02±0,93 

– мозкова проміжна лімфатична пазуха   21,80±1,07 

Кірково-мозковий індекс                1,46±0,04 

 

На гістологічних препаратах клубових лімфатичних вузлів як у кірковій, 

так і в мозковій речовині наявні кровоносні судини гемомікроциркуляторного 

русла помірно заповнені форменими елементами крові, переважно 

еритроцитами та малими лімфоцитами. Паренхіма вузлів представлена 

клітинами лімфоїдного ряду, а саме – малими, середніми та великими 
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лімфоцитами (лімфобластами), каркас для яких утворює ретикулярна тканина 

(ретикулярні клітини і волокна), наявні макрофаги, ретикулоендотеліоцити 

(оточують лімфоїдні вузлики і вистеляють лімфатичні пазухи вузла) та 

плазмоцити. Оскільки в зародкових центрах лімфоїдних вузликів відбувається 

антигензалежна проліферація та диференціяція субпопуляцій лімфоцитів, 

зокрема В-лімфоцитів, із подальшим утворенням плазмоцитів, які мігрують 

через прикіркову ділянку в мозкові тяжі, нами досліджено клітинний склад та 

проведено електронномікроскопічне дослідження саме цих структурних 

компонентів клубових лімфатичних вузлів: зародкового центру і плащової зони 

лімфоїдних вузликів та мозкових тяжів (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку інтактної групи 

Структурні компоненти 

клубових лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість 

клітин, % 

М±m 

 

Плащова зона лімфоїдного 

вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 

Великі лімфоцити   2,69±0,12 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 

 

 

Мозковий тяж 

Малі лімфоцити 28,78±1,34 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 

Великі лімфоцити   2,67±0,13 

Плазмоцити         19,41±0,92 

 

Морфометрично встановлено, що в плащовій зоні лімфоїдних вузликів 

найбільше є малих лімфоцитів, відносна кількість їх становить (69,47±2,03) %, а 

в зародковому центрі переважають середні лімфоцити – (63,54±2,54) %, 
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відносна кількість великих лімфоцитів (лімфобластів) тут дорівнює (8,53±0,28) 

%, при (2,69±0,12) % у плащовій зоні (див. табл. 3.2).  

Мозкові тяжі мозкової речовини клубових лімфатичних вузлів 

представлені переважно середніми лімфоцитами, відносна кількість яких 

дорівнює (49,14±1,78) %, та вагому частку займають плазмоцити (19,41±0,92) % 

(див. табл. 3.2).  

Електронномікроскопічно встановлено, що лімфоїдні клітини – малі, 

середні й великі лімфоцити мають типову для них будову. Малі й середні 

лімфоцити на зрізах відрізняються за площею ядра і цитоплазми. Малі 

лімфоцити мають невеликі розміри, діаметром приблизно 6–7 мк, із великим 

ядром і тонким обідком цитоплазми навколо нього, яка містить велику 

кількість рибосом, а в ядрі – крупне ядерце (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Субмікроскопічна організація плащової ділянки лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку 

інтактної групи. Електронна мікрофотографія. Зб.: А ×8000. Позначення: ядро 

(1) і цитоплазма (2) малого лімфоцита; ядро (3) і цитоплазма (4) середнього 

лімфоцита; 5 – еухроматин; 6 – гетерохроматин. 
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Середні лімфоцити мають округле ядро з невеликими інвагінаціями 

ядерної оболонки, добре виражене ядерце, у цитоплазмі гранулярна 

ендоплазматична сітка, рибосоми та невеликі мітохондрії округлої форми, 

розміри цих клітин близько 7–9 мкм у діаметрі (див. рис. 3.4).  

Великі лімфоцити (лімфобласти) мають більші розміри (близько 10 мкм у 

діаметрі), містять велике ядро переважно з еухроматином, ядерна оболонка 

рівна, у нуклеоплазмі є велике ядерце та багато рибосомальних гранул, 

помірний перинуклеарний простір. У цитоплазмі виявляються численні 

рибосоми та невеликі мітохондрії (рис. 3.5). 

 

  

Рис. 3.5. Субмікроскопічна організація зародкового центру лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку 

інтактної групи. Електронна мікрофотографія. Зб.: А ×8000. Позначення: 1 – 

ядро лімфобласта; 2 – ядерце лімфобласта; 3 – цитоплазма лімфобласта з 

численними рибосомами; 4 – ядро та цитоплазма (5) середнього лімфоцита.  

 

У зародковому центрі лімфоїдного вузлика виявляються лімфобласти в 

стані мітотичного поділу. Субмікроскопічно в них спостерігаються 
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спіралізовані хромосоми, структурні компоненти веретена поділу, відсутня 

ядерна оболонка. Цитоплазма включає численні рибосоми (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Лімфобласт у стані мітотичного поділу (1) зародкового центру 

лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку інтактної групи. Електронна мікрофотографія. Зб.: А 

×8000. Позначення: 2 – хромосома в лімфобласті; 3 – ядро та цитоплазма (4) 

малого лімфоцит; 5 – середній лімфоцит. 

 

У паренхімі клубових лімфатичних вузлів обов’язково є макрофаги, які 

мають різні за формою ядра: бобоподібні, округлі, неправильної форми залежно 

від площі перерізу і функціонального стану. Характерною ознакою цих клітин є 

наявність у цитоплазмі первинних і вторинних лізосом (фагосом), які 

відрізняються за розмірами та електронною щільністю.  

Ретикулоендотеліоцити, які вистеляють лімфатичні пазухи і оточують 

лімфоїдні вузлики, що подібні до ретикулярних клітин, мають відростки, якими 

контактують (анастомозують) між собою. 
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3.2. Мікроскопічна, морфометрична та субмікроскопічна 

характеристика структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку в динаміці довготривалого 

впливу опіоїду налбуфіну та через один тиждень після відміни препарату 

 

У даному підрозділі наведені результати морфологічного, 

морфометричного та електронномікроскопічного дослідження клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в динаміці 

шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його 

відміни. 

Морфометрично досліджено, що через один тиждень введення 

піддослідним тваринам налбуфіну простежується достовірне (р<0,001) 

збільшення на 8,7 % відносної площі кіркової речовини до (64,35±0,6) %, 

зменшується на 12,7 % відносна площа мозкової речовини до (35,65±0,59) %, 

кірково-мозковий індекс при цьому збільшується максимально (р<0,001) – на 

24,7 % до (1,82±0,05) при (1,46±0,04) у тварин інтактної групи (табл. 3.3). 

Короткотривале однотижневе введення налбуфіну призводить до 

достовірного (р<0,05) збільшення відносної площі лімфоїдних вузликів на 9,3 

% – з (44,11±1,23) % до (48,23±1,14) %, серед яких переважають вторинні, що 

пояснюється збільшенням на 82,3 % відносної площі їх зародкових центрів, 

відносна площа яких становить (14,53±0,19) % при (7,97±0,09) % у тварин 

інтактної групи (табл. 3.3, рис. 3.7). Відносна площа плащової зони вторинних 

лімфоїдних вузликів при цьому зменшується лише на 6,7 % і дорівнює 

(33,70±1,15) %, при (36,14±1,02) % у щурів інтактної групи (табл. 3.3, рис. 3.7).  

Через 1 тиждень введення налбуфіну достовірно (р<0,001) збільшується на 

15,5 %, і відносна площа прикіркової ділянки (Т-залежна зона) клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку до (8,26±0,22) % 

при (7,15±0,23) % у тварин інтактної групи (табл. 3.3, рис. 3.7). 
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Таблиця 3.3 

Зміна відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через один тиждень дії 

налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа, % М±m 

Тварини інтактної 

групи 

Через 1 тиждень 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68 64,35±0,60*** 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

    4,13±0,19 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23   48,23±1,14* 

– зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09 14,53±0,19*** 

– плащова зона лімфоїдного 

вузлика 

       36,14±1,02    33,70±1,15 

прикіркова ділянка 7,15±0,23   8,26±0,22*** 

кіркова проміжна лімфатична пазуха          3,85±0,14     3,73±0,16 

Мозкова речовина:        40,82±0,67  35,65±0,59*** 

мозкові тяжі         19,02±0,93    21,13±1,05 

мозкова проміжна лімфатична пазуха 21,80±1,07  14,52±1,12*** 

Кірково-мозковий індекс   1,46±0,04    1,82±0,05*** 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Майже не змінюються під дією налбуфіну показники відносної площі 

крайової лімфатичної пазухи та кіркової проміжної лімфатичної пазух 

(відповідно (4,13±0,19) % та (3,73±0,16) %), на відміну від мозкової проміжної 

лімфатичної пазухи, відносна площа якої зменшилася на 33,3 % і становить 

(14,52±1,12) % при (21,8±1,07) % у тварин інтактної групи (див. табл. 3.3, рис. 

3.7, 3.8). 
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Рис. 3.7. Мікроскопічний стан кіркової (1) та мозкової (2) речовин клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 1 тиждень 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 3 – лімфоїдний вузлик із збільшеним 

зародковим центром (стрілка); 4 – прикіркова ділянка; 5 – мозковий тяж; 6 – 

мозкова проміжна лімфатична пазуха; 7 – клітини лімфоїдного ряду в просвіті 

мозкової проміжної лімфатичної пазухи; 8 – кровоносні судини в воротах 

лімфатичного вузла; помірно потовщена капсула (стрілка). 

 

Мікроскопічно на гістологічних препаратах виявлено незначне 

потовщення капсули лімфатичного вузла. Навколо органа помітна помірно 

виражена жирова тканина. Просвіти судин гемомікроциркуляторного русла 

помірно заповнені форменими елементами крові, переважно еритроцитами, не 

розширені. Стінка судин не потовщена. Клітинний склад паренхіми клубового 

лімфатичного вузла, як і тварин інтактної групи представлений переважно 

малими та середніми лімфоцитами, плазмоцитами, ретикулоендотеліоцитами, 

макрофагами та ретикулярними клітинами (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Збільшена відносна площа кіркової речовини (1) та зменшена відносна 

площа мозкової речовини (2) клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через 1 тиждень введення налбуфіну.  Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 3 – 

мозкова проміжна лімфатична пазуха заповнена клітинами лімфоїдного ряду; 4 

– крайова лімфатична пазуха; 5 – помірно потовщена капсула вузла; 6 – 

збільшений зародковий центр лімфоїдного вузлика; 7 – мозковий тяж; 8 – 

прикіркова ділянка кіркової речовини.  

 

Клітинний склад плащової зони лімфоїдних вузликів представлений 

переважно малими лімфоцитами, відносна кількість яких (69,96±3,04) %, а в 

їхніх зародкових центрах містяться переважно середні лімфоцити – (64,42±3,02) 

%, відносна кількість цих клітин на даному етапі експерименту майже не 

змінюється в порівнянні з щурами інтактної групи. Однотижневе введення 

налбуфіну призводить до достовірного (р<0,001) збільшення великих 

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

при (8,53±0,28) % у інтактних тварин та на 8,9 % зростає відносна кількість цих 
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клітин і в плащовій зоні лімфоїдного вузлика – з (2,69±0,12) % до (2,93±0,14) % 

(табл. 3.4, рис. 3.9). 

 

Таблиця 3.4. 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через один 

тиждень дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин, % 

М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 1 

тиждень 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 69,96±3,04 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 27,11±1,14 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   2,93±0,14 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 25,36±1,27 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 64,42±3,02 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 10,22±0,37*** 

 

  

Мозкові тяжі 

Малі лімфоцити 28,78±1,34 21,59±1,27*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 51,03±2,15 

Великі лімфоцити   2,67±0,13  5,04±0,19*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 22,34±1,02* 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Відносна площа мозкових тяжів через один тиждень експерименту мало 

змінюється в порівнянні з тваринами інтактної групи і становить (21,13±1,05) 

%, при (19,02±0,93) % у щурів інтактної групи. Ці структури щільно заповнені 

переважно середніми лімфоцитами, відносна кількість яких становить 

(51,03±2,15) % і мало відрізняється від показника тварин інтактної групи. Проте 

на 88,8 % достовірно збільшується (р<0,001) відносна кількість великих 

лімфоциті – із (2,67±0,13) % до (5,04±0,19) % та на 15,1 % збільшується 
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відносна кількість плазмоцитів (р<0,05) – із (19,41±0,92) % до (22,34±1,02)% 

(див. табл. 3.4, рис. 3.9, 3.10). 

 

 

Рис. 3.9. Помірно розширений гемокапіляр (1) у паренхімі кіркової речовини 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця через один тиждень дії 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим 

синім. Зб.: ×400. Позначення: 2 – формені елементами крові в просвіті 

гемокапіляра; 3 – лімфоцити; помірно розширені міжклітинні простори 

(стрілки). 

 

При короткотривалому введенні налбуфіну впродовж одного тижня 

електронномікроскопічно встановлено, що в зародковому центрі вторинних 

лімфоїдних вузликів серед переважно малих і середніх лімфоцитів 

збільшується кількість лімфобластів (великі лімфоцити) в стані мітотичного 

поділу з характерною спіралізацією хромосом та відсутністю ядерної оболонки. 

Структура даних клітин не змінилася, вони мають типову будову, чіткі межі 

плазмолеми, у цитоплазмі наявні канальці ендоплазматичної сітки, мітохондрії 

та рибосоми (рис. 3.11). 
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Рис. 3.10. Не змінені малі лімфоцити (1) та плазмоцити (2) у мозковому тяжі 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

один тиждень дії налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. ×40, ок. ×15. Позначення: 3 – ретикулярні клітини в просвіті 

мозкової проміжної лімфатичної пазухи; 4 – макрофаг; 5 – 

ретикулоендотеліоцит. 

 

Субмікроскопічно через один тиждень введення налбуфіну малі й середні 

лімфоцити мають також типову будову: округлої форми ядро з рівними 

контурами ядерної оболонки, а в цитоплазмі диференціюються притаманні їм 

органели: мітохондрії, канальці ендоплазматичної сітки.  

Проте, серед незмінених лімфоцитів трапляються поодинокі клітини з 

ознаками деструкції: пікнотично змінені ядра, нуклеоплазма включає крупні 

осміофільні грудки гетерохроматину, у цитоплазмі з’являються пошкоджені 

органели, вони набряклі зі світлим матриксом, мітохондрії втрачають 

мітохондріальні гребені (рис. 3.11).  

 



68 
 

 

Рис. 3.11. Лімфобласт у стані мітотичного поділу (1) зародкового центру 

лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через один тиждень дії налбуфіну Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×6000. Позначення: 2 – середній В-лімфоцит; 3 – малий 

В-лімфоцит; 4 – ядро малого В-лімфоцита в стадії каріопікнозу.  

 

У лімфоїдних вузликах також присутні макрофаги. Їх цитоплазма містить 

первинні лізосоми і крупні фагосоми різної електронної щільності, ядра мають 

різну форму, залежно від площі перерізу та функціонального стану клітини 

(рис. 3.12 А). 

У ранні терміни дії налбуфіну для ретикулоендотеліоцитів характерним є 

збільшення розмірів їхнього тіла і відростків. Ядро цих клітин збільшене, 

ядерна оболонка утворює незначні інвагінації, навколоядерний простір 

невеликий, у нуклеоплазмі переважає еухроматин. Органел у цитоплазмі 

небагато, частина їх деструктивно змінена. Порушена структура мітохондрій, 

що проявляється просвітленням матриксу, редукцією мітохондріальних 

гребенів. Окремі органели вакуолеподібні (рис. 3.12 Б). 



69 
 

А.   

Б.  

Рис. 3.12. Субмікроскопічний стан плащової зони вторинного лімфоїдного 

вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного 

віку через один тиждень дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: А 

×9000; Б ×8000. Позначення: А. 1 – ядро макрофага; 2 – фагоцитований 

матеріал у цитоплазмі макрофага; 3 – первинна лізосома; 4 – фагосома. Б. 1 –  

збільшене ядро ретикулоендотеліоцита з незначними інвагінаціями ядерної 

оболонки (стрілка); 2 – відросток ретикулоендотеліоцита; 3 – ядро лімфоцита; 4 

– цитоплазма лімфоцита. 
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Субмокріскопічно змін зазнають і судини гемомікроциркуляторного русла, 

вони помірно розширені, з кровонаповненими просвітами. Ядра ендотеліальних 

клітин дещо збільшені, мають неглибокі інвагінації ядерної оболонки, 

нуклеоплазма містить переважно еухроматин. Цитоплазма ендотеліальних 

клітин бідна на органели, серед яких трапляються деструктивно змінені (рис. 

3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Деформований еритроцит у просвіті гемокапіляра (1) клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця через один тиждень дії налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×14000. Позначення: 2 – збільшене ядро 

ендотеліоцита з інвагінаціями ядерної оболонки (стрілка); 3 – цитоплазма 

ендотеліоцита.  

 

На гістологічних препаратах через два тижні введення налбуфіну 

спостерігається потовщення капсули клубового лімфатичного вузла. 

Збільшується кількість вторинних лімфоїдних вузликів, їхні зародкові центри 

більші за розмірами і дещо світліші, що свідчить про проліферативну 

активність лімфатичного вузла (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Вторинний лімфоїдний вузлик зі збільшеним зародковим центром (1) 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

два тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 2 – кіркова речовина лімфатичного 

вузла; 3 – збільшена площа прикіркової ділянки; 4 – мозковий тяж; 5 – мозкова 

проміжна лімфатична пазуха; 6 – розширені кровоносні судини у воротах вузла; 

7 – потовщена капсула. 

 

Мозкові тяжі дещо розширені і щільно заповнені клітинами лімфоїдного 

ряду переважно малими й середніми лімфоцитами та плазмоцитами. У 

мозкових проміжних лімфатичних пазухах, як і в тварин інтактної групи 

містяться ретикулярні клітини, що контактують між собою своїми відростками, 

а також багато клітин лімфоїдного ряду, переважно це середні та малі 

лімфоцити і плазмоцити (рис. 3.15 А, Б). 

Гемокапіляри помірно розширені, у порівнянні з попередньою групою 

експериментальних тварин, подекуди в їх просвіті еритроцити розташовані 

«монетним стовпчиком». Стінка артерій незначно потовщується, деякі вени 

деформовані і помірно заповнені форменими елементами крові, переважно 

еритроцитами та малими лімфоцитами. (Рис. 3.15 А, Б). 
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         А.  

              Б.  

Рис. 3.15. Структурні зміни паренхіми клубового лімфатичного вузла білого 

щура-самця репродуктивного віку через два тижні дії налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: А: об. ×20, ок. 

×8; Б: об. ×20, ок. ×15. Позначення: 1 – розширена повнокровна вена в 

мозковому тяжі; 2 – артеріола з помірно потовщеною стінкою в мозковому 

тяжі; 3 – мозкова проміжна лімфатична пазуха; 4 – мозковий тяж; 5 – 

прикіркова ділянка кіркової речовини; 6 – ретикулоендотеліоцити (стрілки); 

еритроцити в просвіті мозкової проміжної лімфатичної пазухи (стрілка). 
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При морфометричному дослідженні лімфатичних вузлів встановлено, що 

через два тижні дії на налбуфіну, у порівнянні з білими щурами інтактної групи 

достовірно (р<0,001) збільшується відносна площа кіркової речовини на 6,9 % – 

із (59,18±0,68) % до (63,30±0,71) %. При цьому зменшується відносна площа 

мозкової речовини на 10,1 % – із (40,82±0,67) % до (36,70±0,69) %, кірково-

мозковий індекс достовірно (р<0,001) збільшується на 19,2 % – із (1,46±0,04) до 

(1,74±0,05) (табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через два тижні дії налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа, % М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 2 тижні 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68    63,30±0,60*** 

крайова лімфатична пазуха 4,07±0,16      4,21±0,19 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23    47,58±1,07* 

– зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09   16,08±0,35*** 

– плащова зона лімфоїдного 

вузлика 

       36,14±1,02  31,50±1,03** 

прикіркова ділянка          7,15±0,23 7,86±0,18* 

кіркова проміжна лімфатична пазуха          3,85±0,14      3,65±0,13 

Мозкова речовина:        40,82±0,67   36,70±0,69*** 

мозкові тяжі        19,02±0,93    23,37±0,89** 

мозкова проміжна лімфатична пазуха        21,80±1,07   13,33±1,04*** 

Кірково-мозковий індекс          1,46±0,04    1,74±0,05*** 
 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин – *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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Відносна площа прикіркової ділянки в порівнянні з попередньою групою 

тварин помірно зменшується, але залишається достовірно (р<0,05) більшою на 

10,0 % – (7,86±0,18) %, ніж у білих щурів інтактної групи – (7,15±0,23) %.  

Змін зазнають структурні компоненти як кіркової, так і мозкової речовин. 

Достовірно (р<0,05) збільшується на 7,9 % відносна площа лімфоїдних вузликів 

кіркової речовини з (44,11±1,23) % (тварини інтактної групи) до (47,58±1,07) %. 

Це пояснюється значним збільшенням (у 2 рази) (р<0,001) через 2 тижні 

експерименту відносної площі їх зародкових центрів до (16,08±0,35) %, та 

достовірним (р<0,01) зменшенням на 12,8 % відносної площі плащової зони 

лімфоїдних вузликів у порівнянні з тваринами інтактної групи (див. табл. 3.5). 

Продовжує зменшуватися в порівнянні з попереднім терміном дії 

налбуфіну відносна площа мозкової проміжної лімфатичної пазухи і через два 

тижні експерименту вона становить (13,33±1,04) % (р<0,001), що на 38,9 % 

менше від показника тварин інтактної групи (див. табл. 3.5).   

На даному терміні експерименту морфометричним методом встановлено, 

що зародкові центри вторинних лімфоїдних вузликів, як і в експериментальних 

тварин попередньої групи, представлені переважно середніми лімфоцитами, 

відносна кількість яких становить (64,75±3,06) %. Меншу частку займають малі 

лімфоцити і в порівнянні з інтактною групою тварин даний показник 

достовірно зменшується (р<0,01) на 20,5 % і становить (22,2±1,23) %. 

Достовірно збільшується (р<0,001) на 53,0 % відносна кількість великих 

лімфоцитів до (13,05±0,32) %, при (8,53±0,28) % у щурів інтактної групи (табл. 

3.6, рис. 3.16).  

У плащовій зоні лімфоїдного вузлика через два тижні дії налбуфіну більшу 

частку займають малі лімфоцити, їх відносна кількість становить (70,12±2,95) 

%, що мало відрізняється від попередньої групи тварин – (69,96±3,04) %. 

Незначно змінюється в порівнянні з тваринами інтактної групи і відносна 

кількість середніх лімфоцитів, вона дорівнює (26,47±1,25) %. Достовірно 
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(р<0,01) збільшується на 26,8 % відносна кількість великих лімфоцитів у 

плащовій зоні лімфоїдного вузлика до (3,41±0,17) %, це пояснює зростання 

даного показника і в зародкових центрах лімфоїдних вузликів (табл. 3.6, рис. 

3.16). 

 

Таблиця 3.6. 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через два тижні 

дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

Відносна кількість клітин, % 

М±m 

Інтактна група 

тварин 
Через 2 тижні 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 70,12±2,95 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 26,47±1,25 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   3,41±0,17** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 22,20±1,23** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 64,75±3,06 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 13,05±0,32*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34 15,60±0,65*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 51,94±2,48 

Великі лімфоцити   2,67±0,13  7,33±0,21*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 25,13±1,06*** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

У мозкових тяжах достовірно (р<0,001) змінюється відносна кількість 

малих і великих лімфоцитів та плазмоцитів. Відносна кількість середніх 

лімфоцитів майже не змінюється в порівнянні з попередньою групою тварин і 

становить (51,94±2,48) % (див. табл. 3.6). На 45,8 % зменшується відносна 

кількість малих лімфоцитів до (15,6±0,65) %, при (28,78±1,34) % у тварин 
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інтактної групи. У 2,7 раза збільшується відносна кількість великих лімфоцитів 

до (7,33±0,21) %. На 29,5 % (з (19,41±0,92) % до (25,13±1,06) %) збільшується і 

відносна кількість плазмоцитів у порівнянні з тваринами інтактної групи (див. 

табл. 3.6, рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.16. Структурні зміни зародкового центру лімфоїдного вузлика клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку після 

двотижневої дії налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. 

Зб.: ×400. Позначення: 1 – лімфобласт; 2 – середній лімфоцит; 3 – малі 

лімфоцити; 4 – помірно розширені міжклітинні простори; 5 – деструктивно 

змінені лімфоцити.  

 

При електронномікроскопічному дослідженні встановлено, що через два 

тижні дії налбуфіну продовжують наростати патологічні зміни клітин 

лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів. Хоча більшість малих і 

середніх лімфоцитів зародкових центрів і плащової зони лімфоїдних вузликів 

мають типову будову, але серед них, як і в тварин попередньої групи, 

трапляються клітини з ознаками деструкції: пікнотично змінені ядра, в яких 

гетерохроматин займає більшу частину; у цитоплазмі клітин спостерігаються  
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пошкоджені набряклі органели зі світлим матриксом, окремі мітохондрії мають 

вигляд крупних вакуолей. Наявні безструктурні ділянки цитоплазми 

лімфоцитів, у них мало рибосом (рис. 3.17).  

Частина середніх лімфоцитів мають зміненої форми ядра: подовгастої або 

неправильної, ядерна оболонка з інвагінаціями, у нуклеоплазмі багато 

електронно-щільних ділянок гетерохроматину. Ядерна оболонка місцями 

нечітка, перинуклеарні простори незначні, мало ядерних пор. У цитоплазмі 

лімфоцитів мало органел, канальці гранулярної ендоплазматичної сітки мають 

вузькі просвіти, на поверхні їх мембран мало рибосом. Спостерігаються 

вакуолеподібні структури з осміофільним вмістом та окремі ділянки 

цитоплазми з ознаками парціального некрозу (рис. 3.17). Серед лімфобластів 

трапляються клітини в стані мітотичного поділу. 

 

 

Рис. 3.17. Вакуолеподібне утворення (1) у цитоплазмі середнього лімфоцита 

плащової зони вторинного лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла 

білого щура-самця через два тижні дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: ×8000. Позначення: 2 – електронно-щільні ділянки гетерохроматину на 

периферії ядра середнього лімфоцита; 3 – осміофільне включення; 4 – 

просвітлена і набрякла цитоплазма середнього лімфоцита.  
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Макрофаги лімфоїдних вузликів у цитоплазмі містять первинні лізосоми і 

великі фагосоми – фагоцитовані рештки загиблих лімфоцитів (рис. 3.18). Їх 

ядра мають різну форму залежно від функціонального стану клітини. 

 

 

Рис. 3.18. Плащова зона лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла 

білого щура-самця через два тижні дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: ×7000. Позначення: 1 – ядро макрофага; 2 – фагоцитований матеріал у 

цитоплазмі макрофага; 3 – лізосоми в цитоплазмі макрофага; 4 – видовжене 

ядро лімфоцита; 5 – цитоплазма лімфоцита. 

 

У даний термін експерименту спостерігаються субмікроскопічні 

реактивні зміни мікросудин. Гемокапіляри помірно розширені і повнокровні. 

Ядра ендотеліоцитів збільшені, мають нерівні контури – ядерна оболонка 

утворює неглибокі інвагінації та випини, нуклеоплазма містить переважно 

еухроматин, у цитоплазмі цих клітин небагато органел, частина з них 

деструктивно змінена. Базальна мембрана місцями нечітко контурована, 

потовщена та хвиляста. Наявний помірний навколосудинний набряк, у пухкій 

сполучній тканині збільшується вміст аморфного компоненту. Венули 

розширені і повнокровні, виникає набряк цитоплазми ендотеліоцитів та 
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деструкція органел. Базальна мембрана місцями потовщується, нечітко 

контурована, навколосудинні простори помірно збільшені (рис. 3.19).  

 

 

Рис. 3.19. Розширений просвіт венули (1) з еритроцитами (2) та лімфоцитом (3) 

кіркової речовини клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через два тижні дії налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×9000. Позначення: 4 – потовщена базальна мембрана 

венули. 

 

Через три тижні дії налбуфіну клубові лімфатичні вузли білих щурів-

самців репродуктивного віку хоча і мають типову будову, але патологічні зміни 

в них наростають. У кірковій речовині наявні як первинні, так і вторинні 

лімфоїдні вузлики. Мозкові тяжі звивисті. Вени в кірковій та мозковій 

речовинах розширені, повнокровні та деформовані, їх просвіт заповнений 

форменими елементами крові, стінка артерій потовщена. Навколосудинні 

простори дещо просвітлені, що говорить про ознаки навколосудинного набряку 

(рис. 3.20 А). Подекуди наявні порушення стінки судин із крововиливом у 

паренхіму вузла (рис. 3.20 Б). У капсулі лімфатичних вузлів збільшується 

кількість пухкої волокнистої сполучної тканини (рис. 3.21). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.20. Прикіркова ділянка (А) та мозковий тяж (Б) клубового лімфатичного 

вузла білого щура-самця репродуктивного віку через три тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

×20, ок. ×15. Позначення: А. 1 – розширена повнокровна венула; 2 – розширена 

повнокровна вена з порушеною стінкою (стрілка); 3 – розширені гемокапіляри; 

4 – навколосудинний набряк; 5 – малі лімфоцити. Б. Позначення: 1 – розширена 

повнокровна вена з порушеною стінкою (2) у мозковому тяжі (3); 4 – 

ретикулярні клітини; 5 – лімфоцити. 
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Рис. 3.21. Вторинний лімфоїдний вузлик (1) із вираженим зародковим центром 

(стрілка) кіркової речовини клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через три тижні дії налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 2 – 

мозкова проміжна лімфатична пазуха заповнена клітинами лімфоїдного ряду; 3 

– мозковий тяж; 4 – розширені артеріоли; 5 – розширені і кровонаповнені 

гемокапіляри в паренхімі вузла; 6 – потовщена капсула. 

 

Морфометрично встановлено, що через три тижні дії налбуфіну 

поглиблюються структурні зміни паренхіми клубових лімфатичних вузлів: 

достовірно (р<0,001) збільшується на 7,4 % відносна площа кіркової речовини з 

(59,18±0,68) % до (63,53±0,52) % і відповідно зменшується на 10,7 % відносна 

площа мозкової речовини – із (40,82±0,67) % до (36,47±0,54) % (табл. 3.7). 

Такі зміни кіркової речовини пов’язані з перебудовою її структурних 

компонентів, зокрема: через три тижні експерименту відбувається достовірне 

(р<0,01) збільшення на 8,3 % відносної площі лімфоїдних вузликів – із 

(44,11±1,23) % до (47,76±1,2) %. У порівнянні з попередньою групою тварин 

даний показник змінюється незначно. Однак, достовірно (р<0,001) збільшується 

аж на 94,4 % відносна площа їх зародкових центрів та зменшується на 10,7 % 
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(р<0,05) відносна площа їх плащової зони – із (36,14±1,02) % до (32,27±1,10) % 

(табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Зміни відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через три тижні дії налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа (%), М±m 

Інтактна група 

тварини 

Через 3 тижні 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68 63,53±0,52*** 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

    4,19±0,21 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23    47,76±1,2* 

зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09  15,49±0,43*** 

плащова зона лімфоїдного вузлика        36,14±1,02    32,27±1,1* 

прикіркова ділянка 7,15±0,23      7,78±0,16* 

кіркова проміжна лімфатична пазуха 3,85±0,14      3,80±0,18 

Мозкова речовина:        40,82±0,67   36,47±0,54*** 

мозкові тяжі         19,02±0,93    24,65±0,97** 

мозкова проміжна лімфатична пазуха  21,8±1,07    12,05±0,81*** 

Кірково-мозковий індекс 1,46±0,04     1,75±0,04*** 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Через три тижні дії налбуфіну достовірно (р<0,05) збільшується на 8,8 % і 

відносна площа прикіркової ділянки (Т-залежна зона) з (7,15±0,23) % до 

(7,78±0,16) %, де переважно відбувається рециркуляція лімфоцитів із 

закапілярних венул у паренхіму лімфатичного вузла.  

Змін зазнають і структурні компоненти мозкової речовини (В-залежна 

зона) клубових лімфатичних вузлів. У цей термін спостерігається значне 

зменшення (р<0,001) на 44,7 %, з (21,80±1,07) % до (12,05±0,81) %, відносної 
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площі мозкових проміжних лімфатичних пазух. Це можна пояснити 

достовірним (р<0,001) зростанням на 29,6 % відносної площі мозкових тяжів 

мозкової речовини в порівнянні з тваринами інтактної групи – із (19,02±0,93) % 

до (24,65±0,97) % (див. табл. 3.7). 

Відносна площа крайової та кіркової проміжної лімфатичних пазух 

клубових лімфатичних вузлів упродовж трьох тижнів дії налбуфіну змінюються 

не достовірно. А відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух у 

порівнянні з попередньою групою тварин продовжує зменшуватися і становить 

(12,05±0,81) %, залишаючись достовірно меншою на 44,7 % (р<0,001) ніж у 

тварин інтактної групи (див. табл. 3.7). 

Через три тижні дії налбуфіну в зародкових центрах вторинних 

лімфоїдних вузликів достовірно збільшується (р<0,001) на 14,3 % у порівнянні 

з попередньою групою тварин і на 74,8 % від показника інтактного щура 

відносна кількість лімфобластів до (14,91±0,42) %, проте, надалі зменшується 

відносна кількість малих лімфоцитів і через три тижні становить (19,92±1,25) 

%, що на 28,7 % є достовірно (р<0,001) меншим від показника інтактної групи 

тварин (табл. 3.8, рис. 3.22). У плащовій зоні лімфоїдних вузликів продовжує 

збільшуватися в порівнянні з попередньою групою тварин відносна кількість 

великих лімфоцитів – до (3,92±0,21) %, у порівнянні з білими щурами інтактної 

групи цей показник збільшився на 45,7 % (табл. 3.8). 

Змінюється також цитоархітектоніка мозкових тяжів: на 29,5 % 

зменшилася відносна кількість малих лімфоцитів (р<0,001) у порівнянні з 

попередньою групою тварин, що становить (11,00±0,45) %, загалом цей 

показник у порівнянні з інтактною групою тварин зменшився у 2,6 раза; 

продовжує збільшуватися відносна кількість великих лімфоцитів (р<0,001), від 

початку експерименту цей показник збільшився у 3,4 раза і становить 

(9,14±0,24) % при (2,67±0,13) % у інтактної групи тварин. Таке збільшення 

відносної кількості великих лімфоцитів (лімфобластів) призводить до 
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достовірного (р<0,001) збільшення кількості плазмоцитів – (27,62±1,11) %, що 

на 42,3 % перевищує показник інтактної групи тварин (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8. 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців через три тижні дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин (%), 

М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 3 тижні 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 70,46±2,14 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 25,62±1,19 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   3,92±0,21*** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 19,92±1,25*** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 65,17±3,14 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 14,91±0,42*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34 11,00±0,45*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 52,24±2,15 

Великі лімфоцити    2,67±0,13  9,14±0,24*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 27,62±1,11*** 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Тритижневе введення налбуфіну призводить до значних виражених 

ультраструктурних змін лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів. У 

більшості великих лімфоцитів (лімфобластів) ядра мають округло-овальну 

форму, їхня площа є значно меншою, ніж у тварин попередніх 

експериментальних груп. У нуклеоплазмі рідко спостерігаються ядерця та мало 

рибосомальних гранул. У цитоплазмі наявні світлі безструктурні ділянки, 

значно пошкоджені мітохондрії, вони гіпертрофовані, набряклі з електронно-

світлим матриксом та зруйнованими гребенями, тому частина їх має вигляд 
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крупних вакуолей. Трапляються середні і малі лімфоцити з ознаками апоптозу 

та преапоптозним станом. Наявні лімфоцити з мікроядрами, у яких майже всю 

площу займає конденсований хроматин. Гетерохроматин займає значну площу 

ядра, ядерця не спостерігаються. Така структурна перебудова ядер відповідає 

преапоптозному стану (рис. 3.22, 3.23А).  

 

 

Рис. 3.22. Структурні зміни зародкового центру лімфоїдного вузлика клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через три тижні 

дії налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: ×400. 

Позначення: 1 – великий лімфоцит (лімфобласт); 2 – малі лімфоцити; 3 – 

розширені міжклітинні простори; 4 – апоптично змінені лімфоцити. 

 

Через три тижні дії налбуфіну в ретикулоендотеліоцитів зростає 

електронна щільність цитоплазми, органели в ній пошкоджені, відростки клітин 

витончені. Макрофаги в цитоплазмі містять крупні фагосоми, це фрагменти 

пошкоджених лімфоцитів, а їх ядра зменшені за розмірами (рис. 3.23Б). 
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А.  

  Б.  

Рис. 3.23. Ультраструктура лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла 

білого щура-самця репродуктивного віку через три тижні дії налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: А:×6000; Б: ×8000. Позначення: А. 1 – 

зменшене в об’ємі ядро та просвітлення цитоплазми (2) лімфобласта; 3 – 

пошкоджені ділянки плазмолеми; 4 – ядро малого лімфоцита з інвагінаціями 

ядерної оболонки (стрілки). Б. 1 – мікроядра в апоптозному лімфоциті; 2 – 

збільшене ядро ретикулоендотеліоцита; 3 – неправильної форми ядро та 

набрякла цитоплазма (4) середнього лімфоцита. 
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У цей період експерименту деструктивно змінюються субмікроскопічні 

структурні компоненти судин гемомікроциркуляторного русла клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців. Просвіт гемокапілярів значно 

розширюється і кровонаповнюється. Ядра ендотеліоцитів збільшені, у 

нуклеоплазмі наявні гетерохроматинові грудки. У цитоплазмі цих клітин багато 

набряклих мітохондрій із деструкцією гребенів, їх матрикс електронно-світлий. 

Базальна мембрана гемокапілярів нерівномірна, має значно потовщені ділянки 

(рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Розширений просвіт гемокапіляра з деструктивно зміненими 

еритроцитами (1) у кірковій речовині клубового лімфатичного вузла білого 

щура-самця через три тижні дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×10000. Позначення: 2 – ядро ендотеліоцита; 3 – набрякла цитоплазма 

ендотеліоцита; 4 – потовщена базальна мембрана гемокапіляра. 

 

На гістологічних зрізах клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців 

через чотири тижні експерименту виявлено, що зміни структурних компонентів 

наростають (рис. 3.25).  
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                       А.   

              Б.  

Рис. 3.25. Структурна організація кіркової (А) та мозкової (Б) речовини 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

чотири тижні дії налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. ×20, ок. ×8. Позначення: А. 1 – розширений зародковий центр 

лімфоїдного вузлика; 2 – прикіркова ділянка; 3 – мозкова проміжна лімфатична 

пазуха; 4 – мозковий тяж щільно заповнений лімфоцитами; 5 – крайова 

лімфатична пазуха. Б. 1 – прикіркова ділянка; 2 – артеріола з потовщеною 

стінкою та  розширені деформовані «пусті» венули (3) у мозковому тяжі. 
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Капсула потовщується внаслідок збільшення в ній кількості пухкої 

волокнистої сполучної тканини. Чітко визначаються межі між кірковою та 

мозковою речовинами. У кірковій речовині розміщені переважно вторинні 

лімфоїдні вузлики, їх зародкові центри значно збільшені. Вени повнокровні, 

розширені, деформовані. Стінка артерій та артеріол потовщена. Залишаються 

розширеними та повнокровними гемокапіляри. Міжклітинні простори 

розширені, межі між лімфоцитами нечіткі. У мозкових проміжних лімфатичних 

пазухах є помірна кількість клітин лімфоїдного ряду та ретикулярних клітин 

(рис. 3.26, 3.27). 

 

 

Рис. 3.26. Мікроструктура клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через чотири тижні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. ×10, ок. ×8. 

Позначення: 1 – збільшена відносна площа кіркової речовини; 2 – жирова 

тканини; 3 – розширений зародковий центр лімфоїдного вузлика; 4 – мозкова 

проміжна лімфатична пазуха щільно заповнена лімфоцитами; 5 – мозковий тяж; 

6 – розширені та кровонаповнені кровоносні судини у воротах вузла; 7 – 

розширені гемокапіляри. 
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Рис. 3.27. Артеріола з потовщеною стінкою (1) в мозковому тяжі клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через чотири 

тижні впливу налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. ×40, ок. ×15. Позначення: 2 – просвіт артеріоли щільно 

заповнений еритроцитами у вигляді «монетних стовпчиків»; 3 – малі 

лімфоцити; 4 – плазмоцити; 5 – ретикулоендотеліоцити; 6 – мозкова проміжна 

лімфатична пазуха. 

 

Морфометричним методом встановлено, що через чотири тижні дії 

налбуфіну наростають морфологічні зміни в структурних компонентах 

клубових лімфатичних вузлів. Відносна площа кіркової речовини в порівнянні з 

попередньою групою тварин змінюється незначно, але залишається достовірно 

(р<0,001) більшою на 6,8 %, ніж в інтактної групи тварин і становить 

(63,22±0,59) %. Це зумовлено достовірним (р<0,05) збільшенням на 7,9 % від 

початку експерименту відносної площі лімфоїдних вузликів (табл. 3.9).  

Незначно зменшується в порівнянні із попередньою групою тварин 

відносна площа зародкового центру лімфоїдних вузликів, вона становить 

(15,14±0,41) %, залишаючись при цьому більшою (р<0,001) аж на 90 % у 
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порівнянні з тваринами інтактної групи, у яких цей параметр дорівнює 

(7,97±0,09) %. Плащова зона лімфоїдного вузлика при цьому зменшується на 

10,2 % і становить (32,45±1,05) % (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через чотири тижні дії 

налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа (%), М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 4 тижні 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68 63,22±0,59*** 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

    4,25±0,16 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23   47,59±1,14* 

–зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09  15,14±0,41*** 

– плащова зона лімфоїдного вузлика        36,14±1,02    32,45±1,05* 

прикіркова ділянка 7,15±0,23      7,56±0,13 

кіркова проміжна лімфатична пазуха 3,85±0,14      3,82±0,12 

Мозкова речовина:        40,82±0,67    36,78±0,61*** 

мозкові тяжі        19,02±0,93     24,82±1,11*** 

мозкова проміжна лімфатична пазуха        21,80±1,07    11,96±0,83*** 

Кірково-мозковий індекс          1,46±0,04      1,73±0,05*** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Відносна площа прикіркової ділянки кіркової речовини становить 

(7,56±0,13) %, але цей показник незначно відрізняється від даного показника 

щурів інтактної групи – (7,15±0,23) % (див. табл. 3.9).  

Через чотири тижні дії налбуфіну залишається достовірно (р<0,001) 

меншою майже на 10,0 % і відносна площа мозкової речовини – (36,78±0,61) % 

(у інтактної групи тварин – (40,82±0,67) %), хоча відносна площа мозкових 

тяжів достовірно (р<0,001) збільшується і через чотири тижні експерименту цей 
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показник є максимальним і становить – (24,82±1,11) %, що на 30,5 % є більшою 

за показник тварин інтактної групи, а відносна площа мозкових проміжних 

лімфатичних пазух у цей період експерименту є мінімальною і дорівнює 

(11,96±0,83) %, що на 45,1 % є меншим за показник щурів інтактної групи     

(21,80±1,07) % (див. табл. 3.9).  

Показники відносної площі крайової лімфатичної пазухи та кіркової 

проміжної лімфатичної пазухи, як у порівнянні з попередньою групою тварин, 

так і в порівнянні з інтактними щурами – майже не змінюється (див. табл. 3.9). 

У цей період експерименту продовжують наростати зміни 

цитоархітектоніки в структурних компонентах лімфоїдних вузликів та 

мозкових тяжах клубових лімфатичних вузлів (табл. 3.10).  

 Таблиця 3.10. 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців через чотири тижні дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин (%), 

М±m 

Інтактна група 

тварини 

Через 4 тижні 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 71,03±3,21 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 24,82±1,12 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   4,15±0,16*** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 17,70±1,19*** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 66,51±2,98 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 15,79±0,44*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34  7,68±0,24*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 53,04±2,69 

Великі лімфоцити   2,67±0,13  9,86±0,20*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 29,42±1,05*** 
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Через чотири тижні дії налбуфіну достовірно змінюється співвідношення 

клітинних елементів мозкових тяжів клубових лімфатичних вузлів. Продовжує 

зменшуватися відносна кількість малих лімфоцитів: у порівнянні з 

попередньою групою тварин цей показник знизився ще на 30,2 %, а від початку 

експерименту – аж у 3,7 раза і становить (7,68±0,24) % при (28,78±1,34) % у 

тварин інтактної групи (див. табл. 3.10, рис. 3.28). 

  

 

Рис. 3.28. Розширені й набряклі міжклітинні простори (1) у мозкових тяжах 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

чотири тижні дії налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. 

Зб.: ×200. Позначення: 2 – мозкова проміжна лімфатична пазуха; 3 – малі 

лімфоцити; 4 – плазмоцити.  

 

Через чотири тижні експерименту в 3,7 раза збільшується в мозкових 

тяжах відносна кількість великих лімфоцитів до (9,86±0,2) % у порівнянні з 

інтактними щурами (р<0,001), а в порівнянні з попередньою групою тварин 

даний показник майже не змінився. Збільшення відносної кількості великих 

лімфоцитів зумовлює, на нашу думку, збільшення відносної кількості 

плазмоцитів, адже саме вони є попередниками плазмоцитів. Через чотири тижні 
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дії налбуфіну даний показник збільшується в півтора раза і становить 

(29,42±1,05) %, при (19,41±0,92) % у тварин інтактної групи (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Фрагмент мозкової речовини клубового лімфатичного вузла білого 

щура-самця репродуктивного віку через чотири тижні дії налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. ×40, ок. ×15. 

Позначення: 1 – мозковий тяж; 2 – мозкова проміжна лімфатична пазуха; 3 – 

плазмоцит; 4 – малі лімфоцити; 5 – макрофаг; 6 – ретикулоендотеліоцити; 7 – 

ретикулярні клітини.  

 

У плащовій зоні достовірно збільшується (р<0,001) у півтора раза відносна 

кількість великих лімфоцитів – до (4,15±0,16) % у порівнянні з тваринами 

інтактної групи – (2,69±0,12) %, це пов’язано зі збільшенням їх відносної 

кількості на 85,1 % в зародкових центрах даних структурних компонентів, що 

становить (15,79±0,44) % при (8,53±0,28) % у інтактної групи тварин. Відносна 

кількість малих і середніх лімфоцитів плащової зони лімфоїдних вузликів у 

даному терміні експерименту мало відрізняється як від попередньої групи 

тварин, так і від показників інтактної групи щурів. Одночасно через чотири 

тижні дії налбуфіну достовірно (р<0,001) зменшується в зародкових центрах 

лімфоїдних вузликів відносна кількість малих лімфоцитів на 36,6 %, у 
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порівнянні з попередньою групою тварин цей показник зменшився на 11,1 %. 

Відносна кількість середніх лімфоцитів у зародкових центрах лімфоїдних 

вузликів упродовж чотирьох тижнів експерименту змінюється незначно (див. 

табл. 3.10). 

Електронномікроскопічно через чотири тижні експерименту 

простежується розширення міжклітинних просторів, навколосудинний набряк 

та збільшення кількості деструктивно змінених лімфоцитів. Серед лімфобластів 

трапляються клітини з невеликими ядрами, у яких відсутні ядерця, у 

цитоплазмі мало органел, мітохондрії просвітлені і пошкоджені. Серед малих і 

середніх лімфоцитів більшість клітин мають неправильної форми ядро 

внаслідок глибоких інвагінацій ядерної оболонки, ядерця в них відсутні, 

подекуди простежується каріопікноз. У цитоплазмі наявні вакуолеподібні 

включення. Збільшується кількість лімфоцитів у стані апоптозу (рис. 3.30). 

 

 

Рис. 3.30. Пікнотично змінене ядро (1) та цитоплазма (2) великого лімфоцита в 

плащовій зоні лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-

самця репродуктивного віку через чотири тижні дії налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×6000. Позначення: 3 – ядро малого лімфоцита; 4 – ядро 

ретикулоендотеліоцита, 5 – вакуолізована цитоплазма ретикулоендотеліоцита. 
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Деструктивні зміни на субмікроскопічному рівні виявлено і в 

ретикулоендотеліоцитах: зростає електронна щільність їх цитоплазми, у ній 

містяться вакуолеподібні включення, пошкоджені органели, зокрема 

мітохондрії. Відростки клітин витончені, проникають між лімфоцитами (див. 

рис. 3.30). 

Продовжують наростати деструктивні зміни з боку судин 

гемомікроциркуляторного русла, зокрема значно розширюється та 

деформується просвіт венул, у ньому наявні переважно деформовані 

еритроцити. Цитоплазма ендотеліоцитів набрякла, частина органел 

пошкоджена. Ядра збільшені. Базальна мембрана венул нерівномірна, має 

значно потовщені ділянки (рис. 3.31). 

 

 

Рис. 3.31. Деформований еритроцит (1) у розширеному просвіті венули (2) 

прикіркової ділянки клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через чотири тижні дії налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×9000. Позначення: 3 – вакуолізована цитоплазма та 

збільшене ядро (4) ендотеліоцита; 5 – потовщена і набрякла базальна мембрана.  
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П’ятитижневе введення налбуфіну викликає як мікроскопічні, так і 

субмікроскопічні зміни в клубових лімфатичних вузлах білих щурів-самців. 

Капсула лімфатичних вузлів залишається потовщеною. У кірковій речовині 

вторинні лімфоїдні вузлики, як і в тварин попередніх груп, мають виражені 

зародкові центри (рис. 3.32).  

 

 

Рис. 3.32. Збільшений зародковий центр вторинного лімфоїдного вузлик (1) 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

п’ять тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. ×10, ок. ×8. Позначення: 2 – кіркова 

речовина; 3 – прикіркова ділянка; 4 – мозковий тяж; 5 – мозкова проміжна 

лімфатична пазуха; 6 – артеріола з потовщеною стінкою в мозковій перекладці; 

7 – потовщена капсула.  

 

Венули та вени в паренхімі вузла залишаються розширеними, 

деформованими та повнокровними. Стінка артерій та артеріол потовщена, їх 

просвіт заповнений форменими елементами крові. Навколосудинний простір з 

ознаками набряку. У паренхімі кіркової та мозкової речовин трапляються 
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поодинокі еритроцити, що свідчить про порушення стінки судин. Міжклітинні 

простори розширені (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.33. Розширена повнокровна і деформована вена (1) в паренхімі клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через п’ять 

тижнів дії налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Зб.: об. ×20, ок. ×8. Позначення: 2 – мозковий тяж; 3 – артеріола з потовщеною 

стінкою; 4 – прикіркова ділянка. 

  

П’ятитижневе введення опіоїду налбуфіну поглиблює перебудову 

структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів. Залишається 

достовірно більшою (р<0,01) у порівнянні з тваринами інтактної групи 

відносна площа кіркової речовини, яка дорівнює (62,02±0,70) %, а в інтактних 

тварин – (59,18±0,68) %. У порівнянні з попередньою групою тварин дещо 

збільшується (на 3,3 %) відносна площа мозкової речовини до (37,98±0,69) %, 

проте, залишається достовірно меншою на 7,0 % у порівнянні з щурами 

інтактної групи – (40,82±0,67) % (р<0,01). Така перебудова кіркової і мозкової 

речовини підтверджується кірково-мозковим індексом, який дорівнює через 
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п’ять тижнів експерименту (1,65±0,05) і є достовірно (р<0,01) більшим на 13,0 

% у порівнянні з показниками тварин інтактної групи (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Зміни відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через п’ять тижнів дії 

налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа (%), М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 5 тижнів 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68   62,02±0,70** 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

      4,05±0,14 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23     46,54±1,02 

–зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09    15,03±0,22*** 

–плащова зона лімфоїдного вузлика        36,14±1,02     31,51±1,02** 

прикіркова ділянка 7,15±0,23       7,60±0,23 

кіркова проміжна лімфатична пазуха 3,85±0,14       3,83±0,17 

Мозкова речовина:        40,82±0,67  37,98±0,69** 

мозкові тяжі        19,02±0,93    23,41±1,09** 

мозкова проміжна лімфатична пазуха        21,80±1,07   14,57±1,05*** 

Кірково-мозковий індекс 1,46±0,04    1,65±0,05** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Відносна площа зародкового центру лімфоїдних вузликів у порівнянні з 

попередньою групою тварин майже не змінилася, але залишилася достовірно 

(р<0,001) більшою на 88,6 % у порівнянні з показниками інтактної групи 

тварин і дорівнює (15,03±0,22) % (див. табл. 3.11, рис. 3.34). Відносна площа 

плащової зони лімфоїдних вузликів мало змінюється по відношенню до 

попередньої групи тварин, але достовірно залишається меншою на 12,8 % від 

даного показника щурів інтактної групи і становить (31,51±1,02) %.  
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Майже не змінюється відносна площа крайової та кіркових проміжних 

лімфатичних пазух упродовж п’ятитижневого введення налбуфіну (див. табл. 

3.11). Але відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух 

збільшується стосовно попередньої групи тварин на 21,8 % – до (14,57±1,05) %, 

проте, залишається достовірно меншою (р<0,001) на 33,2 % у порівнянні з 

тваринами інтактної групи – (21,80±1,07) %. Відносна площа мозкових тяжів 

при цьому є достовірно (р<0,01) більшою на 23,1 % за показник інтактної групи 

тварин і становить (23,41±1,09) % (див. табл. 3.11).  

Через п’ять тижнів дії налбуфіну змінюється відносна кількість клітинних 

елементів у лімфоїдних вузликах та мозкових тяжах (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12. 

Співвідношення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців через п’ять тижнів дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин (%), 

М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 5 

тижнів 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 71,34±3,33 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 24,64±1,04* 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   4,02±0,12*** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 18,53±1,15*** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 65,93±3,13 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 15,54±0,39*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34 9,24±0,27*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 52,87±2,54 

Великі лімфоцити   2,67±0,13  9,74±0,23*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 28,15±1,14*** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин – *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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Клітинний склад плащової зони вторинних лімфоїдних вузликів майже не 

відрізняється від показників попередньої групи тварин. Основна маса клітин 

представлена малими лімфоцитами, відносна кількість яких дорівнює 

(71,34±3,33) %. Відносна кількість середніх лімфоцитів достовірно (р<0,05) 

зменшується на 11,5 % у порівнянні з показниками інтактної групи тварин до 

(24,64±1,04) %, та на 49,4 %, по відношенню до інтактних щурів, збільшується 

відносна кількість великих лімфоцитів і дорівнює (4,02±0,12) % (див. табл. 3.12, 

рис. 3.34). 

 

 

Рис. 3.34. Мікроскопічні зміни лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного 

вузла білого щура-самця репродуктивного віку через п’ять тижнів впливу 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: ×400. 

Позначення:1 – малі лімфоцити; 2 – великий лімфоцит; 3 – апоптично змінені 

лімфоцити; 4 – розширена венула з потовщеною стінкою; 5 – навколосудинний 

набряк.  

 

У зародкових центрах вторинних лімфоїдних вузликів на 4,7 % стосовно 

попередньої групи тварин збільшується відносна кількість малих лімфоцитів: із 

(17,70±1,19) % до (18,53±1,15) %, але даний показник залишається на 33,7 % 
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меншим ніж у тварин інтактної групи – (27,93±1,32) %. Відносна кількість 

великих лімфоцитів майже не змінюється в порівнянні з попередньою групою 

тварин і становить (15,54±0,39) %, але є достовірно (р<0,001) більшою на 7,01 

% від тварин інтактної групи (див. табл. 3.12, рис. 3.35).  

 

 

Рис. 3.35. Лімфобласти (великі лімфоцити) (1) та малі лімфоцити (2) у 

зародковому центрі вторинного лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного 

вузла білого щура-самця репродуктивного віку через п’ять тижнів дії 

налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

×40, ок. ×15. Позначення: 3 – апоптично змінені лімфоцити; 4 – розширені 

міжклітинні простори.  

 

У мозкових тяжах через п’ять тижнів експерименту більшість клітин 

представлена середніми лімфоцитами – (52,87±2,54) %, що мало відрізняється 

як від попередньої групи тварин, так і від інтактних щурів. Достовірно 

(р<0,001) збільшується в порівнянні з чотиритижневим введенням налбуфіну 

(на 20,3 %) відносна кількість малих лімфоцитів – із (7,68±0,24) % до 

(9,24±0,27) %, але в порівнянні з щурами інтактної групи даний показник є в 3,1 

раза меншим. Майже не змінюється стосовно попередньої групи тварин 
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відносна кількість великих лімфоцитів і плазмоцитів, але в порівнянні з 

інтактними щурами їх відносна кількість достовірно (р<0,001) збільшується: 

великих лімфоцитів у 3,6 раза і дорівнює (9,74±0,23) %, а плазмоцитів у півтора 

раза – до (28,15±1,14) % (див. табл. 3.12).  

Довготривале введення налбуфіну упродовж п’яти тижнів піддослідним 

тваринам поглиблює патологічні субмікроскопічні зміни клубових лімфатичних 

вузлів. Пошкодження ультраструктури клітин та явище апоптозу є характерним 

для всіх субпопуляцій лімфоцитів (рис. 3.36).  

 

 

Рис. 3.36. Субмікроскопічні зміни зародкового центру лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

п’ять тижнів дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×8000. 

Позначення: 1 – каріорексис ядра великого лімфоцита (лімфобласта); 2 – нечіткі 

контури плазмолеми великого лімфоцита (лімфобласта); 3 – деструктуризація 

цитоплазми великого лімфоцита (лімфобласта). 

 

У зародковому центрі лімфоїдних вузликів наявні лімфобласти з ядрами в 

стані каріорексису. Глибокі інвагінації ядерної оболонки лімфоцитів 

призводять до фрагментації ядра та утворення осміофільних фрагментів. 
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Трапляються просвітлені, безструктурні ділянки цитоплазми, окремі 

гіпертрофовані зі світлим матриксом мітохондрії. Збільшуються міжклітинні 

простори та кількість осміофільного матеріалу в них, наявні ділянки порушення 

цілісності плазмолеми лімфоцитів, вони нечітко контуровані (див. рис. 3.36). 

Значно змінюється і ультраструктура макрофагів. Як і в попередні 

терміни досліду, для макрофагів характерним є нагромадження в їхній 

цитоплазмі пошкоджених структур лімфоцитів унаслідок активного 

фаготитозу. Фагосоми мають різну електронну щільність, нагадують фрагменти 

пошкоджених або апоптичних ядер лімфоцитів (рис. 3.37). 

 

 

Рис. 3.37. Ультраструктурні зміни в плащовій зоні лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

п’ять тижнів дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×12000. 

Позначення: 1 – ядро макрофага; 2 –  фагоцитований матеріал у вакуалізованій 

цитоплазмі макрофага; 3 – нечіткі контури плазмлолеми макрофага.  

 

При довготривалому введенні налбуфіну впродовж п’яти тижнів у 

клубових лімфатичних вузлах значно змінюється структура судин 
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гемомікроциркуляторного русла. Просвіт більшості кровоносних капілярів 

розширений, у них наявний сладж-ефект – еритроцити утворюють щільні 

скупчення. Збільшується інвагінація ядерної оболонки ендотеліальних клітин, а 

в нуклеоплазмі наявні скупчення гетерохроматину біля ядерної оболонки, які 

мають вигляд осміофільної смужки. Цитоплазматичні органели значно 

пошкоджені. У набряклих цитоплазматичних ділянках ендотелію мало 

піноцитозних пухирців. Базальна мембрана потовщена, нечітко контурована. 

Навколосудинні простори збільшені внаслідок набряку адвентиції (рис. 3.38). 

 

 

Рис. 3.38 Ядро ендотеліоцита (1) гемокапіляра з глибокими інвагінаціями 

ядерної оболонки (стрілки) клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через п’ять тижнів дії налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×17000. Позначення: 2 – цитоплазма ендотеліоцита; 3 – 

випини та заглибини плазмолеми на люменальній поверхні ендотеліоцита; 4 – 

еритроцит у просвіті (5) гемокапіляра. 

 

У клубових лімфатичних вузлах білих щурів-самців через шість тижнів дії 

налбуфіну поглиблюються деструктивні зміни. Лімфоїдні вузлики розташовані 

в один ряд, їх зародковий центр збільшений, а міжклітинні проміжки 
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розширені, тому на гістологічних препаратах ці центри виглядають світлішими, 

порівняно з інтактними тваринами. На гістологічних препаратах трапляється 

більше розширених і повнокровних судин, а подекуди і з ознаками руйнування 

стінки, що призводить до крововиливу в паренхіму вузла. Стінка артерій 

потовщена з ознаками склерозу, судини гемомікроциркуляторного русла 

розширені, повнокровні. Спостерігається набряк як у навколосудинному 

просторі, так і в паренхімі вузла (рис. 3.39, 3.40).  

 

 

 

Рис. 3.39. Мікроскопічний стан клубового лімфатичного вузла білого щура-

самця репродуктивного віку через шість тижнів впливу налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: б. ×20, ок. ×15. 

Позначення: 1 – вторинний лімфоїдний вузлик зі збільшеним зародковим 

центром; 2 – кіркова речовина; 3 – мозковий тяж; 4 – мозкова проміжна 

лімфатична пазуха; 5 – розширені та деформовані кровоносні судини у воротах 

вузла; 6 – розширені та деформовані гемокапіляри в мозкових тяжах; 7 – 

потовщена капсула.   
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Рис. 3.40. Артерії з потовщеною стінкою (1) та розширена і повнокровна вена 

(2) у складі мозкової перекладки клубового лімфатичного вузла білого щура-

самця через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином.  Зб.: б. ×20, ок. ×15. Позначення: 3 – мозкова 

проміжна лімфатична пазуха; 4 – деформована розширена «порожня» венула; 5 

– лімфоцити.  

 

Морфометрично встановлено, що довготривале шеститижневе введення 

піддослідним тваринам опіоїду налбуфіну, як і в тварин попередніх груп, 

викликає значні структурні зміни в паренхімі клубових лімфатичних вузлів. 

Відносна площа кіркової речовини в порівнянні з попередньою групою тварин 

мало змінюється, але залишається достовірно більшою (р<0,01) на 4,7 % % від 

даного показника інтактних щурів і дорівнює (61,97±0,48) %. Як і в тварин 

попередніх груп, кіркова речовина представлена лімфоїдними вузликами 

(переважно вторинними), відносна площа яких через шість тижнів 

експериментального дослідження становить (46,41±1,06) %, що мало 

відрізняється від інтактних тварин (44,11±1,23) % і майже не відрізняється від 

показника попередньої групи тварин – (46,54±1,02) % (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Зміни відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через шість тижнів дії 

налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа (%), М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 6 тижнів 

дії налбуфіну 

Кіркова речовина:         59,18±0,68    61,97±0,48** 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

     4,11±0,13 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23    46,41±1,06 

–зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09  14,98±0,49*** 

–плащова зона лімфоїдного вузлика        36,14±1,02    31,43±0,95** 

прикіркова ділянка 7,15±0,23      7,66±0,19 

кіркова проміжна лімфатична пазуха 3,85±0,14      3,79±0,15 

Мозкова речовина:        40,82±0,67    38,03±0,50** 

мозкові тяжі        19,02±0,93    23,08±0,95** 

мозкова проміжна лімфатична пазуха        21,80±1,07    14,95±1,11*** 

Кірково-мозковий індекс          1,46±0,04   1,64±0,03** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Відносна площа зародкового центру вторинних лімфоїдних вузликів на 

даному етапі експерименту  залишається збільшеною і становить (14,98±0,49) 

%, що аж на 88,0 % перевищує показник інтактної групи тварин. Відносна 

площа плащової зони лімфоїдного вузлика залишається достовірно (р<0,01) 

меншою на 3,0 % ніж в інтактних щурів і становить (31,43±0,95) %, але майже 

не відрізняється від показника попередньої групи тварин (див. табл. 3.13).  

Відносна площа Т-залежної зони (прикіркової ділянки) мало змінюється 

через шість тижнів експерименту як у порівнянні з попередньою групою 

тварин, так і з інтактною групою тварин і дорівнює (7,66±0,19) %, при 

(7,15±0,23) % у тварин інтактної групи. 



109 
 

Залишаються майже не зміненими відносні площі крайової лімфатичної 

пазухи та кіркової проміжної лімфатичної пазухи і дорівнюють (4,11±0,13) % та 

(3,79±0,15) % (див. табл. 3.13, рис. 3.41).  

 

 

Рис. 3.41. Збільшений зародковий центр (1) вторинного лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця через шість тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: б. 

×20, ок. ×8. Позначення: 2 – прикіркова ділянка; 3 – потовщена кіркова 

перекладка (трабекула); 4 – розширена і повнокровна венула в мозковому тяжі; 

5 – мозкова проміжна лімфатична пазуха; 6 – потовщена капсула; 7 – крайова 

лімфатична пазуха. 

 

Шеститижневе введення налбуфіну поглиблює структурні зміни і в 

мозковій речовині клубового лімфатичного вузла білого щура-самця. Відносна 

площа мозкових тяжів у порівнянні з попередньою групою тварин майже не 

змінюється і становить (23,08±0,95) %, та в порівнянні з інтактними щурами 

даний показник достовірно (р<0,01) зменшився на 21,3 %. Не повертається до 

показника інтактних щурів і показник відносної площі мозкових проміжних 
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лімфатичних пазух, на даному етапі експерименту він дорівнює (14,95±1,11) %, 

що на 31,4 % є меншим від показника тварин інтактно групи (див. табл. 3.13). 

Підтверджує зміни відносної площі кіркової і мозкової речовин кірково-

мозковий індекс, який через шість тижнів введення налбуфіну достовірно 

збільшився на 12,3 % (р<0,01) із (1,46±0,04) у інтактної групи тварин до 

(1,64±0,03). 

Аналізуючи гістологічні препарати клубових лімфатичних вузлів білих 

щурів самців репродуктивного віку на основі морфометричних показників  

встановлено, що через шість тижнів дії налбуфіну не відбувається кількісного 

відновлення клітинного складу структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів до показників тварин інтактної групи (табл. 3.14, рис. 3.42).  

У зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців довготривале введення налбуфіну 

викликає незначне зменшення відносної кількості лімфобластів у порівнянні з 

попередньою групою тварин і дорівнює (14,98±0,41) %, але даний показник 

залишається достовірно більшим (р<0,001) на 75,6 % від показника інтактних 

щурів – (8,53±0,28) %. Дещо збільшується в порівнянні з попередньою групою 

тварин відносна кількість малих лімфоцитів із (18,53±1,15) % до (19,55±1,12) %, 

але в порівнянні з тваринами інтактної групи цей показник є достовірно 

меншим (р<0,001) на 30,0 %. Відносна кількість середніх лімфоцитів у 

зародковому центрі змінюється незначно впродовж усього експерименту (з 

(63,54±2,54) % до (65,47±2,98) %). У плащовій зоні вторинних лімфоїдних 

вузликів і надалі утримується більшою на 42,8 %, у порівнянні з інтактними 

щурами, відносна кількість великих лімфоцитів і дорівнює (3,84±0,22) %, а в 

порівнянні з попередньою групою тварин (4,02±0,12 %) цей показник 

зменшився на 4,5 %. Достовірно зменшується на 13,3 % (р<0,05) і відносна 

кількість середніх лімфоцитів до (24,13±1,05) %, при (27,84±1,17) % у тварин 

інтактної групи. Малих лімфоцитів у плащовій зоні є найбільше, упродовж 

шести тижнів дії налбуфіну їх відносна кількість змінюється мало – із 
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(69,47±2,03) % до (72,03±3,15) %, тобто є відносно сталою величиною (табл. 

3.14). 

Таблиця 3.14. 

Зміни клітинного складу структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців через шість тижнів дії налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин (%), 

М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 6 

тижнів 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 72,03±3,15 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 24,13±1,05* 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   3,84±0,22*** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 19,55±1,12*** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 65,47±2,98 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 14,98±0,41*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34 10,56±0,36*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 52,25±2,47 

Великі лімфоцити   2,67±0,13   9,23±0,18*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 27,96±1,08*** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

У мозкових тяжах як у попередні терміни, так і через шість тижнів дії 

налбуфіну середніх лімфоцитів є найбільше, їх відносна кількість становить 

(52,25±2,47) %, при (49,14±1,78) % у тварин інтактної групи. Достовірно 

змінюється кількість малих і великих лімфоцитів та плазмоцитів. Відносна 

кількість малих лімфоцитів у порівнянні з попередньою групою тварин дещо 

зросла (з (9,24±0,27) % до (10,56±0,36) %), але даний показник залишається 

достовірно (р<0,001) меншим на 63,31 % від показника щурів інтактної групи. 

Залишається достовірно більшою в 3,4 раза в порівнянні з інтактними щурами і 

майже не змінюється в порівнянні з п’ятитижневим введенням налбуфіну 

відносна кількість великих лімфоцитів – (9,23±0,18) %. Відносна кількість 
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плазмоцитів у мозкових тяжах через шість тижнів дії налбуфіну майже не 

відрізняється від показника попередньої групи тварин і дорівнює (27,96±1,08) 

%, але є на 44,1 % більшим за показник інтактної групи тварин (див. табл. 3.14). 

 

 

Рис. 3.42. Мікроскопічні зміни зародкового центру лімфоїдного вузлика 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

шість тижнів впливу налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим 

синім. Зб.: ×400. Позначення: 1 – малі лімфоцити; 2 – апоптично змінені 

лімфоцити; 3 – розширені міжклітинні простори; 4 – гемокапіляр; еритроцити в 

паренхімі лімфатичного вузла (стрілки).  

Електронномікроскопчним методом дослідження встановлено, що через 

шість тижнів дії налбуфіну в лімфоїдних вузликах клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців зберігаються зміни подібні до попереднього терміну 

дослідження – наявне пошкодження ультраструктури клітин та явище апоптозу 

в усіх популяціях лімфоцитів. У частини лімфоцитів лімфоїдних вузликів 

виявлено патологічно змінені ядра, переважно вони перебувають у стані 

каріорексису чи кріолізису. Ті клітини, у яких ядра ще збережені, мають 

глибокі інвагінації ядерної оболонки, що в подальшому призводить до 
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фрагментації з утворенням осміофільних фрагментів ядра. У більшості клітин 

ядерна оболонка є нечіткою, навколоядерний простір виявляється тільки на 

окремих ділянках. У цитоплазмі спостерігаються просвітлені безструктурні 

ділянки, окремі гіпертрофовані зі світлим матриксом мітохондрії. Межі між 

клітинами нечіткі, розмиті. Наявне розширення міжклітинних просторів (рис. 

3.43).  

 

Рис. 3.43. Субмікроскопічна організація лімфоїдного вузлика клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через шість 

тижнів дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. Позначення: 1 – 

патологічно змінене ядро середнього лімфоцита; 2 – ядро середнього лімфоцита 

з інвагінаціями ядерної оболонки (стрілки); 3 – каріолізис лімфоцита; 4 – 

осміофільна структура в цитоплазмі середнього лімфоцита; 5 – нечіткі контури 

плазмолеми.  

 

Руйнування патологічно змінених лімфоцитів призводить до того, що 

макрофаги продовжують нагромаджувати в цитоплазмі пошкоджені структури 

клітин внаслідок активного фагоцитозу. Субмікроскопічно у 

ретикулоендотеліоцитів значно змінюється форма ядра: ядерна оболонка має 

глибокі інвагінації, електронно-світлу або щільну нуклеоплазму. Дистрофічні 
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зміни цитоплазми характеризуються набряком, нерівномірним потовщенням 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки, їх фрагментаціею з утворенням 

вакуолеподібних структур. Спостерігається пошкодження мітохондріальних 

гребенів та просвітлення матриксу мітохондрій, вони округлюються, мають 

вигляд великих вакуолей. У потовщених відростках наявні електронно-світлі 

безструктурні ділянки цитоплазми. Подекуди простежується порушення 

цілісності плазмолеми (рис. 3.44).  

 

Рис. 3.44. Набрякла цитоплазма (1) та ядро (2) ретикулоендотеліоцита з 

глибокими інвагінаціями ядерної оболонки (стрілка) у плащовій зоні 

лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через шість тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×8000. Позначення: 3 – відросток ретикулоендотеліоцита; 

4 – каріолізис лімфоцита; 5 – розширений міжклітинний простір; 6 – розмита та 

нечітка межа між клітинами; 7 – ядро середнього лімфоцита з випинами та 

інвагінаціями ядерної оболонки.  

Довготривале введення налбуфіну призводить до патологічного ураження 

кровоносних судин, зокрема судин гемомікроциркуляторного русла: артеріоли, 

гемокапіляри та венули дилятовані, стінка артеріол ущільнена та потовщена, у 
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розширеному просвіті більшості судин спостерігається скупчення еритроцитів 

у вигляді так званого сладж-ефекту. Зміни ендотеліоцитів гемокапілярів 

клубових лімфатичних вузлів майже подібні до змін у тварин попередньої 

групи: спостерігається набряк цитоплазми, органели в ній значно пошкоджені, 

її окремі ділянки безструктурні, тут містяться залишки мембран канальців 

ендоплазматичної сітки та мітохондрії з поодинокими гребенями, мало 

піноцитозних пухирців. Ядра клітин через значні глибокі інвагінації ядерної 

оболонки мають неправильну форму, а в нуклеоплазмі простежується 

скупчення гетерохроматину у вигляді осміоофільної смужки біля ядерної 

оболонки. Базальна мембрана залишається потовщеною, вона нечітко 

контурована. Через набряк адвентиції збільшуються навколосудинний простір 

(рис. 3.45). 

 

Рис. 3.45. Деформований еритроцит (1) у просвіті венули (2) кіркової речовини 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

шість тижнів дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×15000. 

Позначення: 3 – збільшене деструктуроване ядро ендотеліоцита; 4 – цитоплазма 

ендотеліоцита з пошкодженими органелами; 5 – потовщена та розшарована 

базальна мембрана венули; 6 – пошкоджена плазмолема ендотеліоцита. 
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Субмікроскопічні зміни венул подібні до попереднього терміну досліду: 

вони розширені, кровонаповнені, цитоплазма ендотеліоцитів набрякла, 

органели пошкоджені та мало піноцитозних пухирців. Базальна мембрана 

потовщена, нечітка (див. рис. 3.45). 

На гістологічних препаратах клубових лімфатичних вузлів білих щурів-

самців репродуктивного віку через один тиждень після відміни препарату 

налбуфіну зворотних змін не виявлено, тобто мікроскопічні, морфометричні та 

субмікроскопічні зміни в паренхімі лімфатичного вузла мало відрізняються від 

змін, попередньої експериментальної групи тварин. У кірковій речовині 

лімфатичних вузлів наявні як первинні, так і вторинні лімфоїдні вузлики. 

Капсула та перекладки потовщені. У паренхімі вузла серед клітин лімфоїдного 

ряду трапляються еритроцити, що свідчить про пошкодження стінки 

кровоносних судин, які, як і в тварин попередніх груп, залишаються 

розширеними, деформованими, трапляються як повнокровні судини, так і 

«порожні». Стінка артерій потовщена. Судини у воротах вузла розширені 

повнокровні, з ознаками тромбоутворення (рис. 3.46 А).  

Серед клітин лімфоїдного ряду багато патологічно змінених клітин, що 

свідчить про незворотні зміни в клубових лімфатичних вузлах білих щурів-

самців репродуктивного віку спричинених тривалою шеститижневою дією 

наркотичного анальгетика налбуфіну. Міжклітинні проміжки розширені (рис. 

3.46. Б). Мозкові тяжі залишаються звивистими, а в мозкових проміжних 

лімфатичних пазухах, як і в тварин попередніх груп, циркулюють малі 

лімфоцити та плазмоцити (рис. 3.47). 

Морфометричне дослідження гістологічних препаратів клубових 

лімфатичних вузлів через один тиждень після відміни налбуфіну показало, що 

відносна площа структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів мало 

відрізняються від показників попередньої групи тварин (табл. 3.15). 
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А.  

 Б.   

Рис. 3.46. Мікроскопічні зміни клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: А: об. ×10, ок. ×8; Б: 

об. ×40, ок. ×15. Позначення: 1 – потовщена капсула; 2 – жирова тканина; 3 – 

первинний лімфоїдний вузлик; 4 – розширені кровоносні судини; 5 – мозкова 

проміжна лімфатична пазуха; 6 – мозковий тяж; 7 – апоптично змінені лімфоцити в 

зародковому центрі; 8 – розширені міжклітинні простори. 
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Таблиця 3.15 

Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку через один тиждень після 

відміни налбуфіну 

Структурні компоненти лімфатичних 

вузлів 

Відносна площа, % М±m 

Інтактна група 

тварин 

Через 1 тиждень 

після відміни 

Кіркова речовина:         59,18±0,68   61,06±0,71 

крайова лімфатична пазуха          4,07±0,16 
 

    4,01±0,12 

лімфоїдний вузлик:        44,11±1,23   45,99±1,10 

–зародковий центр лімфоїдного 

вузлика 

7,97±0,09 14,05±0,23*** 

–плащова зона лімфоїдного вузлика        36,14±1,02   31,94±1,03** 

прикіркова ділянка 7,15±0,23     7,40±0,19 

кіркова проміжна лімфатична пазуха 3,85±0,14     3,66±0,14 

Мозкова речовина:        40,82±0,67   38,94±0,70 

мозкові тяжі        19,02±0,93   22,01±1,07* 

мозкова проміжна лімфатична пазуха        21,80±1,07   16,93±0,96** 

Кірково-мозковий індекс 1,46±0,04     1,59±0,05* 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

Величини відносної площі кіркової і мозкової речовин клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку після відміни 

препарату налбуфіну залишаються майже такими ж, як і при довготривалому 

впливі налбуфіну й становлять відповідно (61,06±0,71) % та (38,94±0,70) %, але 

в порівнянні з відносною площею цих структур у тварин інтактної групи 

(59,18±0,68) % та (40,82±0,67) %) ці показники достовірно (р<0,05) 

відрізняються (див. табл. 3.15).  
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Рис. 3.47. Мозкова речовина клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни опіоїду налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×20, ок. ×15. 

Позначення: 1 – мозкова проміжна лімфатична пазуха помірно заповнена 

лімфоцитами та ретикулярними клітинами; 2 – мозковий тяж; 3 – «пустий» 

гемокапіляр; 4 – плазмоцити. 

 

Відносна площа лімфоїдних вузликів після відміни препарату незначно 

зменшується стосовно попередньої групи тварин – із (46,41±1,06) % до 

(45,99±1,10) %, що не є суттєвим, а в порівнянні з тваринами інтактної групи 

цей показник збільшився лише на 4,3 %. Але навіть після відміни препарату 

налбуфіну відносна площа зародкових центрів вторинних лімфоїдних вузликів 

залишається достовірно (р<0,001) більшою на 76,3 % у порівнянні з інтактними 

щурами і становить (14,05±0,23) %, при (7,97±0,09) % у тварин інтактної групи. 

Відносна площа плащової зони вторинних лімфоїдних вузликів майже не 

відрізняється від показника попередньої групи тварин і становить 

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

інтактної групи (див. табл. 3.15). 
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Відносна площа крайової лімфатичної пазухи та кіркової проміжної 

лімфатичної пазухи впродовж шеститижневого введення налбуфіну і навіть 

після його відміни майже не змінюються (див. табл. 3.15). 

Після відміни препарату мозкова речовина клубових лімфатичних вузлів, 

як і мозкова речовина лімфатичних вузлів попередніх експериментальних груп 

побудована з мозкових тяжів та мозкових проміжних лімфатичних пазух (рис. 

3.48). 

 

Рис. 3.48. Гістологічна структура клубового лімфатичного вузла білого щура-

самця репродуктивного віку через один тиждень після відміни налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Зб.: об. ×20, ок. ×8. 

Позначення: 1 – повнокровна розширена вена в мозковому тяжі; 2 – мозкова 

проміжна лімфатична пазухи; 3 – прикіркова ділянка кіркової речовини; 4 – 

артеріоли з потовщеною стінкою у воротах лімфатичного вузла.  

 

Через один тиждень після відміни налбуфіну відносна площа мозкових 

тяжів становить (22,01±1,07) %, що лише на 4,6 % є меншим від показника 

попередньої групи тварин, але є на 15,7 % достовірно (р<0,05) більшим за 

показник інтактної групи тварин – (19,02±0,93) %. Відносна площа мозкових 
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проміжних лімфатичних пазух збільшується на 13,2 % у порівнянні з 

попередньою групою тварин – із (14,95±1,11) % до (16,93±0,96) %, але до 

показника інтактних щурів навіть після відміни препарату даний показник не 

повертається, залишаючись меншим на 22,3 % (див. табл. 3.15).  

Підтверджує зміни між відносними площами кіркової і мозкової речовин 

кірково-мозковий індекс, який через тиждень після відміни налбуфіну 

достовірно (р<0,05) зростає з (1,46±0,04) – інтактна група до (1,59±0,05) – через 

один тиждень після відміни налбуфіну. 

Залишається зміненою цитоархітектоніка лімфоїдних вузликів та мозкових 

тяжів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку 

через один тиждень після відміни налбуфіну (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16. 

Зміни клітинного складу структурних компонентів клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців через тиждень після відміни налбуфіну 

Структурні 

компоненти клубових 

лімфатичних вузлів 

Тип клітин 

 

Відносна кількість клітин (%), 

М±m 

Інтактна група 

тварин 

Відміна 

налбуфіну 

 

Плащова зона 

лімфоїдного вузлика 

 

Малі лімфоцити 69,47±2,03 72,91±3,47 

Середні лімфоцити 27,84±1,17 23,72±1,07* 

Великі лімфоцити   2,69±0,12   3,37±0,19*** 

 

Зародковий центр 

лімфоїдного вузлика 

Малі лімфоцити 27,93±1,32 20,73±1,14*** 

Середні лімфоцити 63,54±2,54 64,97±3,15 

Великі лімфоцити 

(лімфобласти) 

  8,53±0,28 14,30±0,38*** 

 

 

Мозковий тяж  

Малі лімфоцити 28,78±1,34 12,52±0,41*** 

Середні лімфоцити 49,14±1,78 51,31±2,38 

Великі лімфоцити   2,67±0,13  9,19±0,27*** 

Плазмоцити      19,41±0,92 26,98±1,12*** 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин – *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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У зародкових центрах вторинних лімфоїдних вузликів, як і в попередніх 

групах, найбільше середніх лімфоцитів, їх відносна кількість становить 

(64,97.±3,15) % і впродовж тривалої дії налбуфіну цей показник змінився мало 

(див. табл. 3.16). Відносна кількість малих лімфоцитів зародкових центрів 

лімфоїдних вузликів після відміни препарату налбуфіну залишається 

достовірно меншою на 25,8 % ніж в інтактних тварин і дорівнює (20,73±1,14) % 

при (27,93±1,32) % в інтактної групи щурів. Не повертається до показника 

інтактних тварин і відносна кількість великих лімфоцитів. Із першого тижня 

експериментального дослідження відносна кількість великих лімфоцитів 

збільшувалася щотижня з максимумом через чотири тижні – (10,22±0,37) % до 

(15,79±0,44) %, після чого цей показник зменшувався, але навіть через один 

тиждень після відміни налбуфіну до норми не повернувся і дорівнює  

(14,30±0,38) %, залишаючись достовірно (р<0,001) більшим на 67,6 % від 

тварин інтактної групи – (8,53±0,28) % (див. табл. 3.16, рис. 3.49).  

У плащовій зоні лімфоїдних вузликів найбільше малих лімфоцитів, 

відносна їх кількість через один тиждень після відміни препарату налбуфіну 

становить (72,91±3,47) %, що майже не відрізняється від показника попередньої 

групи тварин – (72,03±3,15) % і є лише на 5,0 % більшим за показник інтактних 

щурів – (69,47±2,03) %. Достовірно меншою на 14,8 % (р<0,05) у порівнянні з 

щурами інтактної групи залишається відносна кількість середніх лімфоцитів і 

дорівнює (23,72±1,07) %. Відносна кількість великих лімфоцитів після відміни 

налбуфіну залишається достовірно (р<0,001) збільшеною на 25,3 % і після 

відміни налбуфіну дорівнює (3,37±0,19) %, тобто до показника інтактних 

тварин даний показник не повертається (див. табл. 3.16). 
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Рис. 3.49. Структурні зміни зародкового центру вторинного лімфоїдного 

вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного 

віку через один тиждень після відміни опіоїду налбуфіну. Напівтонкий зріз. 

Забарвлення метиленовим синім. Зб.: ×400. Позначення:1 – малі лімфоцити; 2 – 

апоптично змінені лімфоцити; 3 – розширені міжклітинні простори; 4 – 

лімфобласт у стадії мітозу; 5 – макрофаг із фагоцитованими рештками 

лімфоцита.  

 

У мозкових тяжах клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців через 

один тиждень після відміни налбуфіну клітинний склад незначно відрізняється 

від тварин попередньої групи. Найбільше тут середніх лімфоцитів, відносна 

кількість яких становить (51,31±2,38) % і цей показник мало відрізняється від 

показника щурів інтактної групи – (49,14±1,78) %. Достовірно зменшується 

(р<0,001) на 56,5 % у порівнянні з тваринами інтактної групи відносна кількість 

малих лімфоцитів і через тиждень після  відміни  препарату  налбуфіну  

дорівнює лише  (12,52±0,41) %, при (28,78±1,34) % у щурів інтактної групи, а в 

порівнянні з попередньою групою тварин цей показник збільшився на 18,6 %. 

Відносна кількість великих лімфоцитів, починаючи із третього тижня введення 

налбуфіну, є збільшеною і утримується в межах 9,0 %, навіть після відміни 
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налбуфіну відносна кількість великих лімфоцитів становить (9,19±0,27) %, що в 

3,4 раза перевищує (р<0,001) показник інтактних щурів – (2,67±0,13) %. Після 

відміни препарату відносна кількість плазмоцитів майже не відрізняється від 

показників тварин на пізніх етапах експериментального дослідження і 

становить (26,98±1,12) %, що є достовірно більшою на 39,0 % від показника 

інтактних щурів (19,41±0,92) % (див. табл. 3.16). 

Субмікроскопічно через один тиждень після відміни опіоїду налбуфіну в 

структурних компонентах лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів 

білих щурів-самців репродуктивного віку патологічні зміни ультраструктурних 

компонентів не прогресують, але й не відновлюються (рис. 3.50).  

 

 

Рис. 3.50. Мікроядра (1) в цитоплазмі (2) апоптозно зміненого лімфоцита 

лімфоїдного вузлика клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×7000. Позначення: 3 – ядро та цитоплазма (4) середнього 

лімфоцита; 5 – розширений міжклітинний простір.  

 

У плащовій зоні лімфоїдних вузликів спостерігаються апоптозно змінені 

лімфоцити, у їх цитоплазмі наявні мікроядра з осміофільною нуклеоплазмою. Є 
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електронно-світлі ділянки цитоплазми та розширені міжклітинні простори, у 

яких є невеликі неправильної форми осміофільні включення, що відображає 

мембранну патологію (див. рис. 3.50). У цитоплазмі макрофагів, як і в тварин 

попередніх груп, наявний фагоцитований матеріал та пошкоджені структури у 

вигляді включень різної електронної щільності і розмірів, проте їх менше, ніж у 

тварин із тривалим шеститижневим введенням налбуфіну. Зміненими 

залишаються ретикулоендотеліоцити. Їх ядра мають неправильну форму та 

значні інвагінації ядерної оболонки. Канальці гранулярної ендоплазматичної 

сітки розширені, фрагментовані з утворенням вакуолеподібних структур. 

Відростки клітин витончені, проникають між зміненими лімфоцитами (рис. 

3.51). 

 

 

Рис. 3.51 Неправильної форми ядро (1) ретикулоендотеліоцита з інвагінаціями 

ядерної оболонки (стрілка) та відросток ретикулоендотеліоцита (2) у 

лімфоїдному вузлику клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×7000. Позначення: 3 – каріолізис лімфоцита; 4 – нечіткі 

розмиті межі між клітинами; 5 – неправильної форми ядро середнього 

лімфоцита.  
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Через один тиждень після відміни налбуфіну субмікроскопічні структурні 

порушення судин гемомікроциркуляторного русла клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку подібні до змін при тривалих 

термінах введення налбуфіну, але відновлення цих структур після відміни 

препарату не відбувається. Частина кровоносних капілярів мають неширокий 

просвіт заповнений еритроцитами. Ядра ендотеліоцитів видовженої форми, у їх 

нуклеоплазмі біля ядерної оболонки розташований гетерохроматин. У 

парануклеарній цитоплазмі мало органел, вони пошкоджені, наявні 

безструктурні ділянки. Базальна мембрана гемокапілярів нечітко контурована, 

навколосудинні простори розширені й просвітлені, що вказує на набряк (рис. 

3.52). 

 

 

Рис. 3.52. Деформований еритроцит (1) у просвіті гемокапіляра кіркової 

речовини клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного 

віку через один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: ×9000. Позначення: 2 – видовженої форми ядро та вакуалізована 

цитоплазма (3) ендотеліоцита; 4 – нечітко контурована базальна мембрана 

гемокапіляра; 5 – набряк навколокапілярного простору.  
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Через один тиждень після відміни препарату венули розширені, 

повнокровні. У частині ендотеліоцитів залишаються зміненими ядра, що мають 

нерівну ядерну оболонку, а в нуклеоплазмі – осміофільні грудки 

гетерохроматину. Зберігається деструкція органел цитоплазми, наявні різних 

розмірів вакуолі. Базальна мембрана потовщена, погано контурується, 

навколосудинні простори збільшені. Подекуди спостерігаються еритроцити за 

межами судин, що свідчить про порушення їх стінки (рис. 3.53). 

 

Рис. 3.53. Деформований еритроцит (1) в розширеному просвіті венули (2) 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця репродуктивного віку через 

один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×7000. Позначення: 3 – видовжене ядро та вакуолізована цитоплазма (4) 

ендотеліоцита; 5 – потовщена базальна мембрана венули. 

3.3. Динаміка морфометричних змін структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців при шеститижневому впливі 

налбуфіну та через один тиждень після його відміни 

У підрозділі 3.3 представлені дані щодо динаміки змін морфометричних 

параметрів структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих 
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щурів-самців репродуктивного віку впродовж шеститижневого введення 

опіоїду налбуфіну та через один тиждень після відміни препарату.  

Введення піддослідним тваринам опіоїду налбуфіну призводить до 

достовірного (р<0,001) максимального збільшення відносної площі кіркової 

речовини на 8,7 % уже через один тиждень експерименту і становить 

(64,35±0,60) % при (59,18±0,68) % в інтактної групи тварин. У подальшому цей 

показник незначно зменшується, але навіть через шість тижнів 

експериментального дослідження залишається достовірно (р<0,01) збільшеним 

на 4,7 % і становить (61,97±0,48) %. Після відміни препарату налбуфіну цей 

показник не повертається до рівня показника інтактних щурів і дорівнює 

(61,06±0,71) %. Відносна площа мозкової речовини достовірно (р<0,001) 

зменшується на 12,7 % через один тиждень введення налбуфіну і є мінімальною 

за весь період експерименту – (35,65±0,59) %, а через шість тижнів дорівнює 

(38,03±0,5) %, залишаючись меншою (р<0,01) на 6,8 % у порівнянні з щурами 

інтактної групи і навіть після відміни препарату даний показник не 

повертається до рівня показника інтактної групи тварин – (38,94±0,7) % (табл. 

3.17, рис. 3.54). Підтверджує такі зміни відносної площі кіркової і мозкової 

речовин динаміка зміни кірково-мозкового індексу (табл. 3.17, рис. 3.55). 

Таблиця 3.17 

Динаміка змін відносної площі кіркової і мозкової речовин клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців упродовж шеститижневого 

введення налбуфіну та через тиждень після його відміни 

Група тварин, 

термін експерименту 

 

Відносна площа 

кіркової 

речовини, % 

Відносна площа 

мозкової 

речовини, % 

Кірково-

мозковий 

індекс 

1 2 3 4 

Інтактна група     59,18±0,68 40,82±0,67    1,46±0,04 

Через 1 тиждень 64,35±0,60***      35,65±0,59***   1,82±0,05*** 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Через 2 тижні 63,30±0,71***     36,70±0,69*** 1,74±0,05*** 

Через 3 тижні 63,53±0,52***     36,47±0,54*** 1,75±0,04*** 

Через 4 тижні 63,22±0,59***    36,78±0,61*** 1,73±0,05*** 

Через 5 тижнів     62,02±0,70**      37,98±0,69**      1,65±0,05** 

Через 6 тижнів 61,97±0,48**      38,03±0,50**      1,64±0,03** 

Через тиждень 

після відміни 

    61,06±0,71      38,94±0,70      1,59±0,05* 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

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

 

 

 

 

Рис. 3.54. Динаміка змін відносної площі (%) кіркової і мозкової речовин 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку 

впродовж шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну та через один тиждень 

після відміни препарату. 
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Рис. 3.55. Динаміка змін кірково-мозкового індексу клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку впродовж шеститижневого 

впливу опіоїду налбуфіну та через один тиждень після відміни препарату. 

 

Достовірно (р<0,05) максимально збільшується на 9,3 % через один 

тиждень введення налбуфіну відносна площа лімфоїдних вузликів із 

(44,11±1,23) % до (48,23±1,14) %. Подальше введення налбуфіну до шести 

тижнів призводить до поступового зменшення даного показника. Через шість 

тижнів експерименту і через тиждень після відміни налбуфіну відносна площа 

лімфоїдних вузликів дорівнює відповідно (46,41±1,06) % і (45,99±1,1) %, що 

мало відрізняється від показника інтактної групи тварин (табл. 3.18). 

Через два тижні експерименту максимально (р<0,001) удвічі збільшується 

відносна площа зародкового центру вторинних лімфоїдних вузликів клубових 

лімфатичних вузлів – із (7,97±0,09) % до (16,08±0,35) % (р<0,001). У наступні 

три тижні експерименту даний показник коливається в межах 15,0 %, а через 

шість тижнів введення налбуфіну відносна площа зародкового центру 

становить (14,98±0,49) %, що є достовірно більшою на 88,0 % у порівнянні з 

інтактною групою тварин, та через один тиждень після відміни налбуфіну 
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даний показник не повертається до показника щурів інтактної групи і становить 

(14,05±0,23) % (табл. 3.18, рис. 3.56). 

 

Таблиця 3.18 

Динаміка змін відносної площі структурних компонентів кіркової речовини 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців упродовж шеститижневого 

введення налбуфіну та через тиждень після його відміни 

 

Група тварин, 

термін забору 

органа 

Кіркова речовина клубових лімфатичних вузлів 

Лімфоїдний 

вузлик 

Лімфоїдний вузлик Прикіркова 

ділянка 

Крайова 

пазуха 

Кіркова 

пазуха Плащова 

зона 

Зародковий 

центр 

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 

тиждень 

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* 31,5±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±1,1 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. 

 

Відносна площа прикіркової ділянки (Т-залежна зона) впродовж шести 

тижнів введення налбуфіну достовірно (р<0,001) збільшується через один 

тиждень введення налбуфіну на 15,5 % – із (7,15±0,23) % до (8,26±0,22) % і є 

максимальною за весь період експерименту. У подальшому при 

довготривалому введенні препарату та через один тиждень після його відміни 

цей показник коливається в межах показника інтактних щурів і після відміни 

препарату становить (7,40±0,19) % (рис. 3.57). 
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Рис. 3.56. Динаміка змін відносної площі зародкового центру (S відн. ЗЦ) і 

плащової зони (S відн. ПЗ) вторинних лімфоїдних вузликів клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку впродовж 

шеститижневого впливу налбуфіну та через один тиждень після відміни 

препарату.  

 

Рис. 3.57. Динаміка змін відносної площі прикіркової ділянки (S відн. ПД) 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців упродовж шеститижневого 

впливу налбуфіну та через один тиждень після відміни препарату. 
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Збільшується і відносна площа мозкових тяжів під дією налбуфіну, із 

максимумом через чотири тижні на 30,5 % і становить (24,82±1,11) % при 

(19,02±0,93) % у тварин інтактної групи. Подальше введення налбуфіну до 

шести тижнів веде до незначного зменшення даного показника в порівнянні з 

попередніми групами (23,08±0,95) % – через шість тижнів), але навіть після 

відміни препарату даний показник залишається достовірно (р<0,05) більшим на 

15,7 % і дорівнює (22,01±1,07) % (табл. 3.19, рис.3.58). 

 

Таблиця 3.19 

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 

мозкової 

речовини 

 

Відносна площа 

мозкових тяжів 

Відносна площа 

мозкових 

проміжних 

лімфатичних 

пазух 

Інтактні тварини     40,82±0,67    19,02±0,93    21,80±1,07 

Через 1 тиждень 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. 
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Відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух при цьому 

зменшується на 33,4 % уже через один тиждень експерименту – із (21,8±1,07) % 

до (14,52±1,12) % і поступово продовжує зменшуватися. Найменшим даний 

показник є через чотири тижні експерименту, коли він зменшується на 45,1 % і 

становить (11,96±0,83) %, а вже через шість тижнів даний показник дещо 

збільшується і становить (14,95±1,11) %, проте, через тиждень після відміни 

препарату залишається достовірно (р<0,01) меншим на 22,3 % і становить 

(16,93±0,96) % (рис. 3.58). 

 

 

 

Рис. 3.58. Динаміка змін відносної площі мозкових тяжів (S відн. МТ) і 

мозкових проміжних лімфатичних пазух (S відн. МПЛП) клубових 

лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку впродовж 

шеститижневого впливу налбуфіну та через один тиждень після відміни 

препарату.  

 

Змінюється під впливом налбуфіну клітинний склад вторинних лімфоїдних 

вузликів. У їх зародковому центрі переважає відносна кількість середніх 

лімфоцитів – (63,54±2,54) %, цей показник упродовж експерименту мало 
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змінюється. Відносна кількість малих лімфоцитів уже через два тижні 

експерименту зменшується (р<0,01) на 20,5 % і становить (22,2±1,23) %, а через 

чотири тижні дії налбуфіну цей показник є найменшим – (17,7±1,19) %, 

зменшуючись на 36,6 %. У подальшому простежується незначне збільшення 

даного показника, проте, через шість тижнів експерименту він на 30,0 % 

залишається меншим за показник інтактних тварин і після відміни налбуфіну 

до показника інтактних щурів не повертається. Через два тижні експерименту 

збільшується на 53,0 % відносна кількість лімфобластів до (13,05±0,32)%. 

Максимально збільшується цей показник на 85,1 % – до (15,79±0,44) % через 

чотири тижні експерименту, але через шість тижнів дії налбуфіну і навіть через 

тиждень після відміни препарату залишається збільшеним на 67,6 % у 

порівнянні з інтактною групою щурів і дорівнює (14,30±0,38) % (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Динаміка змін клітинного складу вторинних лімфоїдних вузликів 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців при шеститижневому 

впливі опіоїду налбуфіну та через тиждень після його відміни 

 
 

 

Термін дії 

налбуфіну  

Відносна кількість клітин лімфоїдного ряду, % 

 

Плащова зона лімфоїдного вузлика Зародковий центр лімфоїдного вузлика 

 

Малі 

лімфоцити 

Середні 

лімфоцити 

 

Великі 

лімфоцити 

Малі 

лімфоцити 

Середні 

лімфоцити 

Великі 

лімфоцити 

Інтактна 

група 

69,47±2,03 27,84±1,17  2,69±0,12 27,93±1,32 63,54±2,54   8,53±0,28 

1 тиждень 69,96±3,04 27,11±1,14 2,93±0,14 25,36±1,27 64,42±3,02 10,22±0,37** 

2 тижні 70,12±2,95 26,47±1,25 3,41±0,17** 22,20±1,23** 64,75±3,06 13,05±0,32*** 

3 тижні 70,46±2,14 25,62±1,19 3,92±0,21*** 19,92±1,25*** 65,17±3,14 14,91±0,42*** 

4 тижні 71,03±3,21 24,82±1,12 4,15±0,16*** 17,70±1,19*** 66,51±2,98 15,79±0,44*** 

5 тижнів 71,34±3,33 24,64±1,04* 4,02±0,12*** 18,53±1,15*** 65,93±3,13 15,54±0,39*** 

6 тижнів 72,03±3,15 24,13±1,05* 3,84±0,22*** 19,55±1,12*** 65,47±2,98 14,98±0,41*** 

Відміна  72,91±3,47 23,72±1,07* 3,37±0,19*** 20,73±1,14*** 64,97±3,15 14,30±0,38*** 

 

Примітка: величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин – *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001. 
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У плащовій зоні вторинних лімфоїдних вузликів уже через два тижні дії 

налбуфіну достовірно (р<0,01) збільшується на 26,4 % відносна кількість 

великих лімфоцитів – із (2,69±0,12) % до (3,41±0,17) %. Максимальних значень 

цей показник досягає через чотири тижні експерименту – збільшується на 54,3 

% до (4,15±0,16) %. Подальше введення налбуфіну призводить до незначного 

зменшення даного показника, та навіть через шість тижнів він достовірно 

більший на 42,8 % у порівнянні з інтактною групою тварин і дорівнює 

(3,84±0,22) %, а після відміни препарату цей показник становить (3,37±0,19) % 

тобто не відновлюється. Найбільше є в плащовій зоні лімфоїдних вузликів 

малих лімфоцитів, їх відносна кількість в інтактної групи тварин дорівнює 

(69,47±2,03) % і впродовж усього експерименту змінюється мало (див. табл. 

3.20).  

Під дією налбуфіну змінюється і цитоархітектоніка мозкових тяжів. Уже 

через один тиждень дії налбуфіну достовірно (р<0,001) зменшується на 25,0 % 

відносна кількість малих лімфоцитів до (21,59±1,27) %, через чотири тижні 

експерименту цей показник зменшується в 3,7 раза до (7,68±0,24) % і є 

найменшим, а через шість тижнів експерименту залишається меншим у 2,7 раза 

(10,56±0,36) % і після відміни препарату налбуфіну до показника інтактних 

тварин навіть не наближається. Через один тиждень дії налбуфіну на 88,8 % 

збільшується відносна кількість великих лімфоцитів – із (2,67±0,13) % до 

(5,04±0,19) % та на 15,1 % плазмоцитів – із (19,41±0,92) % до (22,34±1,02) %. 

Найбільше цих клітин є через чотири тижні експерименту: кількість великих 

лімфоцитів збільшуються в 3,7 раза до (9,86±0,20) %, а плазмоцитів – у 1,5 раза 

до (29,42±1,05) %. Через шість тижнів дії налбуфіну і навіть після відміни 

препарату відносна кількість великих лімфоцитів у 3,4 раза перевищує 

показник тварин інтактної групи – (9,19±0,27) %. Відносна кількість 

плазмоцитів через шість тижнів експерименту становить (27,96±1,08) %, що є 

на 44,0 % більшим за показник щурів інтактної групи і через один тиждень 

після відміни препарату не відновлюється (табл. 21). 
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Таблиця 3.21 

Динаміка змін клітинного складу мозкових тяжів мозкової речовини 

клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців при шеститижневому 

впливі опіоїду налбуфіну  та через тиждень після його відміни 

 

 

Термін дії 

налбуфіну 

Відносна кількість клітин лімфоїдного ряду в мозкових тяжах 

мозкової речовини (%) 

Малі 

лімфоцити 

Середні 

лімфоцити 

Великі 

лімфоцити 

Плазмоцити 

Інтактна 

група 

 28,78±1,34   49,14±1,78    2,67±0,13 19,41±0,92 

  1 тиждень 21,59±1,27***   51,03±2,15    5,04±0,19*** 22,34±1,02* 

  2 тижні 15,60±0,65***   51,94±2,48    7,33±0,21*** 25,13±1,06*** 

  3 тижні 11,00±0,45***   52,24±2,15    9,14±0,24*** 27,62±1,11*** 

  4 тижні   7,68±0,24***   53,04±2,69    9,86±0,20*** 29,42±1,05*** 

  5 тижнів   9,24±0,27***   52,87±2,54    9,74±0,23*** 28,15±1,14*** 

  6 тижнів 10,56±0,36***   52,25±2,47    9,23±0,18*** 27,96±1,08*** 

  Відміна 12,52±0,41***   51,31±2,38    9,19±0,27*** 26,98±1,12*** 
Примітка: * – величини, які статистично достовірно відрізняються від показників інтактної 

групи тварин: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 

 

Коротке узагальнення  

Підсумовуючи третій розділ, можна дійти таких висновків:  

1. На гістологічних препаратах клубових лімфатичних вузлів уже через 

один тиждень введення налбуфіну виявлено перші мікроскопічні зміни, які 

наростають упродовж шести тижнів експерименту: потовщується капсула 

лімфатичного вузла, що зумовлено збільшенням у ній пухкої волокнистої 

сполучної тканини; збільшуються зародкові центри вторинних лімфоїдних 

вузликів; наявний навколосудинний набряк, розширюються міжклітинні 

простори, розширюються та деформуються венули і вени; потовщується стінка 

артерій, наявні ознаки склерозу, судини гемомікроциркуляторного русла 

розширюються, вони повнокровні. Подекуди простежується руйнування стінки 

судин, що призводить до крововиливів у паренхіму вузла.  



138 
 

2. Змінюються морфометричні параметри структурних компонентах 

клубових лімфатичних вузлів упродовж шеститижневого введення налбуфіну: 

через один тиждень дії налбуфіну на 8,7 % збільшується відносна площа 

кіркової речовини; наступні п’ять тижнів експерименту даний показник 

незначно зменшується, але до кінця експерименту до показника тварин 

інтактної групи не повертається. Це підтверджує кірково-мозковий індекс, який 

максимально зростає на 24,7 % через тиждень експерименту, а через шість 

тижнів і через один тиждень після відміни препарату до показника інтактних 

тварин не повертається. Збільшується відносна площа лімфоїдних вузликів, із 

максимумом через один тиждень експерименту – на 9,3 %, а через шість тижнів 

експерименту й після відміни препарату даний показник до норми не 

повертається. Зародкові центри вторинних лімфоїдних вузликів після введення 

тваринам налбуфіну значно збільшуються в розмірах: максимально – через 2 

тижні експерименту – у 2 рази, а через шість тижнів і через тиждень після 

відміни препарату залишаються збільшеними в 1,8 раза. У зародкових центрах 

змінюється і клітинний склад: суттєво збільшується відносна кількість великих 

лімфоцитів із максимумом через 4 тижні – у 1,9 раза, через 6 тижнів – у 1,8 раза 

і таким показник залишається після відміни препарату. У плащовій зоні також 

збільшується відносна кількість великих лімфоцитів: максимальним даний 

показник є через чотири тижні, коли збільшується в 1,5 раза, а через шість 

тижнів експерименту і після відміни препарату даний показник залишається 

збільшеним і до показника інтактних тварин не повертається. 

При збільшенні відносної площі кіркової речовини, вже через тиждень дії 

налбуфіну зменшується до мінімуму на 12,7 % відносна площа мозкової 

речовини, проте навіть після відміни препарату цей показник не відновлюється. 

Відносна площа мозкових тяжів збільшується впродовж усього експерименту з 

максимумом через чотири тижні – на 30,5 % і після відміни препарату цей 

показник залишається збільшеним на 15,7 %. У мозкових тяжах змінюється 

впродовж експерименту клітинний склад: збільшується відносна кількість 

великих лімфоцитів із максимумом через чотири тижні дії налбуфіну в 3,7 раза, 
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а через шість тижнів цей показник залишається більшим у 3,4 раза і після 

відміни препарату не відновлюється; уже через два тижні експерименту на 29,5 

% зростає відносна кількість плазмоцитів, із максимумом через чотири тижні 

експерименту – на 51,6 %, а через шість тижнів дії налбуфіну даний показник 

залишається збільшеним на 44,1 % і після відміни препарату до показника 

інтактної групи тварин не повертається. Зменшується також відносна площа 

мозкових проміжних лімфатичних пазух: мінімальним даний показник є через 

чотири тижні експерименту, коли зменшується на 45,1 %, а через шість тижнів 

від показника тварин інтактної групи відрізняється на 31,4 % і після відміни 

препарату не відновлюється.  

3. Довготривале введення налбуфіну викликає незворотні деструктивні 

зміни в клубових лімфатичних вузлах на субмікроскопічному рівні: для всіх 

субпопуляцій лімфоцитів характерне явище апоптозу. Більшість лімфоцитів 

містять ядра в стані каріорексису, у цитоплазмі зруйновані органели, наявні 

ділянки порушення цілісності плазмолеми лімфоцитів. У цитоплазмі 

макрофагів наявний фагоцитований матеріал та пошкоджені структури у 

вигляді включень різної електронної щільності й розмірів. Значно змінені ядра 

ретикулоендотеліоцитів, ядерна оболонка утворює значні інвагінації. 

Міжклітинні простори розширені. Ядра ендотеліоцитів гемокапілярів 

видовженої форми, у їх нуклеоплазмі перинуклеарно розташований 

гетерохроматин. Базальна мембрана нечітко оконтурована, потовщена, 

навколосудинні простори розширені й просвітлені, що вказує на набряк. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Уже багато десятиліть учені досліджують структурно-функціональний 

стан імунної системи організму людини, оскільки саме ця система першою 

реагує на різні чужорідні агенти, які потрапляють в організм людини, 

забезпечуючи імунну відповідь за клітинним і гуморальним імунітетом, від 

якого залежить здорове, повноцінне та довготривале життя [62, 87, 107, 154]. 

Органи імунної системи вивчають спеціалісти різного профілю, що пов᾽язано з 

проблемами аутоімунних й алергічних захворювань, імунологічною 

толерантністю, проблемами інфекційного імунітету, трансплантаційним та 

протипухлинним імунітетом тощо [95, 154, 160]. 

На сьогодні важливим є вивчення впливу наркотичних анальгетиків, 

зокрема опіоїдів, на імунні органи, оскільки дана група препаратів широко 

використовується в медичній практиці переважно завдяки їх болезаспокійливій 

властивості, а також вони є легко доступними для наркозалежних, кількість 

яких щороку зростає, особливо серед молоді. Попит опіоїдів змушує науковців 

вивчати їх вплив на різні органи й системи організму, для можливого 

запобігання патологічних змін, які вони викликають у залежності від тривалості 

їх використання [22, 67, 94, 102, 103]. Уже тривалий час науковці шукають нові 

лікарські препарати, альтернативні опіоїдам, які б мали аналогічну 

знеболювальну дію, але не мали наркогенних властивостей.  

У науковій літературі є поодинокі повідомлення щодо патологічних змін 

первинних [44–47, 185, 205] та вторинних імунних лімфоїдних органів при 

різних видах наркоманії (канабіоїдна, опіоїдна та полінаркоманії) [73, 79, 136, 

200], але нема даних щодо структурної перебудови лімфатичних вузлів, які є 

важливою ланкою клітинного й гуморального імунітету при дії опіоїду 

налбуфіну. Тому нас зацікавило дане дослідження.  

Наша робота базується на експериментальних дослідженнях клубових 

лімфатичних вузлів піддослідних тварин – 52 білих щурів-самців 

репродуктивного віку (1,5–2-місячні), оскільки за будовою і функцією ці вузли 
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подібні до лімфатичних вузлів людини, із початковою масою 140–150 г, які 

обиралися з метою максимального вирішення поставлених нами завдань. Для 

того, щоб вивчити динаміку змін структурних компонентів клубових 

лімфатичних вузлів, ми обрали такі методи дослідження: гістологічні – для 

виготовлення гістологічних препаратів та вивчення мікроскопічних 

особливостей паренхіми клубових лімфатичних вузлів інтактних щурів та в 

динаміці шеститижневого опіоїдного впливу і через тиждень після його 

відміни;  морфометричне дослідження – для вивчення динаміки змін відносних 

площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів (відносну площу 

кіркової речовини, відносну площу мозкової речовини, кірково-мозковий 

індекс; відносні площі лімфоїдних вузликів, їх зародкових центрів та відносну 

площу плащової зони лімфоїдного вузлика, відносну площу прикіркової 

ділянки, крайової лімфатичної пазухи та кіркової проміжної лімфатичної 

пазухи; у мозковій речовині визначали: відносну площу мозкових тяжів та 

мозкової проміжної лімфатичної пазухи) інтактних щурів та в динаміці 

шеститижневого впливу налбуфіну й через тиждень після його відміни; а також 

морфометрично визначали відносну кількість клітин (малих, середніх і великих 

лімфоцитів та плазмоцитів) таких структурних компонентів, як вторинні 

лімфоїдні вузлики та мозкові тяжі клубових лімфатичних вузлів; 

електронномікроскопічним методом дослідження вивчали субмікроскопічні 

зміни лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів у динаміці 

шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну та через тиждень після його відміни; 

статистичну обробку цифрових даних проводили за допомогою програмного 

забезпечення «Exel» та «STATISTICA» 6.0 з використанням параметричного 

методу, для вивчення достовірності та закономірності змін, які виникали 

внаслідок введення налбуфіну і їх залежність від тривалості дії препарату. 

Гістологічним методом дослідження підтверджено, що клубові лімфатичні 

вузли білих щурів-самців репродуктивного віку інтактної групи мають 

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

сполучнотканинною капсулою, від якої всередину відходять сполучнотканинні 
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перекладки (трабекули), у товщі яких проходять кровоносні судини та нерви 

лімфатичного вузла. Разом із перекладками, своєрідний каркас для 

лімфатичного вузла утворюють ретикулярні клітини та волокна, простори між 

якими заповнені імунокомпетентними клітинами: різні популяції лімфоцитів, 

макрофаги, плазмоцити тощо. Паренхіма лімфовузла представлена кірковою та 

мозковою речовинами. Кіркова речовина займає периферію лімфатичного 

вузла, її відносна площа становить (59,18±0,68) %; мозкова речовина розміщена 

в центральній частині й має відносну площу (40,82±0,67) %. Кірково-мозковий 

індекс в щурів інтактної групи становить (1,46±0,04). У кірковій речовині 

розміщені первинні та вторинні лімфоїдні вузлики (В-залежна зона), їх відносна 

площа становить (44,11±1,23) %: відносна площа зародкового центру 

вторинних лімфоїдних вузликів – (7,97±0,09) %, а плащової зони – (36,14±1,02) 

%. Ззовні лімфоїдний вузлик оточують ретикулоендотеліоцити, вони також 

вистелають лімфатичні пазухи вузла. Відносна площа прикіркової ділянки (Т-

залежна зона) лімфатичного вузла в щурів інтактної групи дорівнює (7,15±0,23) 

%, тут багато закапілярних венул із високим ендотелієм. Відомо, що в 

зародкових центрах лімфоїдних вузликів відбувається антигензалежна 

проліферація та диференціяція різних субпопуляцій лімфоцитів, зокрема В-

лімфоцитів, із подальшою їх міграцією в мозкові тяжі через прикіркову ділянку 

та утворенням плазмоцитів [4, 87, 180, 184], тому нами досліджено клітинний 

склад та проведено електронномікроскопічне дослідження зародкових центрів і 

плащової зони лімфоїдних вузликів та мозкових тяжів. У плащовій зоні 

лімфоїдних вузликів морфометрично підтверджено, що тут найбільше малих 

лімфоцитів, відносна кількість їх становить (69,47±2,03) %, а в зародковому 

центрі переважають середні лімфоцити – (63,54±2,54) %. Відносна кількість 

великих лімфоцитів зародкових центрів дорівнює (8,53±0,28) %, що аж у 3,2 

раза більше ніж у плащовій зоні лімфоїдного вузлика – (2,69±0,12) %, це 

пояснює активну проліферацію субпопуляцій лімфоцитів саме в зародкових 

центрах лімфоїдного вузлика [209, 221, 222]. Мозкова речовина представлена 

звивистими мозковими тяжами, відносна площа яких становить (19,02±0,93) %, 
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та мозковими проміжними лімфатичними пазухами з відносною площею 

(21,80±1,07) %. У мозкових тяжах містяться переважно середні та малі 

лімфоцити, їх відносна кількість відповідно становить (49,14±1,78) % та 

(28,78±1,34) %, а також плазмоцити – (19,41±0,92) % та невелика кількість 

великих лімфоцитів – (2,67±0,13) %.  

Лімфатичний вузол пронизують лімфатичні пазухи: відносна площа 

крайової лімфатичної пазухи дорівнює (4,07±0,16) %, кіркової та мозкової 

проміжних лімфатичних  пазух  відповідно становить (3,85±0,14) % та 

(21,8±1,07) %. Просвіт лімфатичних пазух пронизує сітка з ретикулярних 

клітин та волокон, які здатні "затримувати" різні сторонні агенти які потрапили 

до лімфатичного вузла разом із лімфою [104].  

У паренхімі кіркової та мозкової речовин клубових лімфатичних вузлів 

містяться численні кровоносні судини гемомікроциркуляторного русла, 

помірно заповнені форменими елементами крові, переважно еритроцитами та 

малими лімфоцитами [51, 55, 179]. 

Опіоїд налбуфін навіть при короткотривалому введенні (упродовж одного 

тижня) призводить до перших мікроскопічних змін, які на гістологічних 

препаратах проявляються незначним потовщенням капсули лімфатичного 

вузла. Такі зміни при короткотривалому впливі налбуфіну виявлено в тимусі 

[43, 47].  

Уже через один тиждень введення налбуфіну піддослідним тваринам 

спостерігаються зміни морфометричних параметрів клубових лімфатичних 

вузлів: достовірно (р<0,001) збільшується на 8,7 % відносна площа кіркової 

речовини – (64,35±0,6) %, а на 12,7 % зменшується відносна площа мозкової 

речовини до (35,65±0,59) %, що підтверджує максимальне збільшення на 24,7 % 

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

групи. Такі зміни відносної площі кіркової і мозкової речовини простежуються 

і в тимусі при введені налбуфіну [44–46, 193]. 
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Змін зазнають і структурні компоненти клубових лімфатичних вузлів: 

достовірно (р<0,05) збільшується відносна площа лімфоїдних вузликів на 9,3 %  

(з (44,11±1,23) % до (48,23±1,14) %), серед яких переважають вторинні 

лімфоїдні вузлики, що пояснюється збільшенням на 82,3 % відносної площі їх 

зародкового центру, до (14,53±0,19) %, а відносна площа плащової зони цих 

лімфоїдних вузликів зменшується лише на 6,8 % і дорівнює (33,7±1,15) %. 

Також достовірно (<0,001) збільшується на 15,5 % і є максимальною, відносна 

площа прикіркової ділянки (Т-залежна зона) клубових лімфатичних вузлів до 

(8,26±0,22) %. Майже не впливає налбуфін на показники відносних площ 

крайової лімфатичної пазухи та кіркової проміжної лімфатичної пазух, на 

відміну від мозкової проміжної лімфатичної пазухи, відносна площа якої 

зменшується на 33,3 % і становить (14,52±1,12) %, при (21,8±1,07) % у тварин 

інтактної групи.  

Плащова зона лімфоїдних вузликів, як і в інтактної групи тварин, 

представлена переважно малими лімфоцитами, відносна  кількість  яких  

дорівнює  (69,96±3,04) %, а в їх зародковому центрі переважають середні 

лімфоцити – (64,42±3,02) %, але їх відносна кількість мало змінюється в 

порівнянні з тваринами інтактної групи. Відносна кількість великих лімфоцитів 

(лімфобластів) зародкових центрів достовірно (р<0,001) збільшується на 19,8 % 

до – (10,22±0,37) %, що свідчить про активний проліферативний процес у 

лімфатичному вузлі. Такі зміни в лімфатичних вузлах виявлено при опіковій 

травмі [3]. 

У мозкових тяжях, відносна площа яких становить – (21,13±1,05) % і мало 

змінюється через один тиждень введення налбуфіну в порівнянні з тваринами 

інтактної групи, достовірно збільшується відносна кількість великих 

лімфоцитів (р<0,001) на 88,8 % і становить (5,04±0,19) % та плазмоцитів на 15,1 

% (р<0,05) до (22,34±1,02) %, такі зміни пов’язані зі збільшенням таких клітин 

у зародковому центрі лімфоїдних вузликів, що підтверджує активну 

проліферативну функцію лімфатичного вузла, викликану введенням налбуфіну 
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[58, 155, 222]. Збільшення відносної кількості таких клітин веде до 

достовірного зменшення відносної кількості малих лімфоцитів до (21,59±1,27) 

%, що є достовірно (р<0,001) меншим на 25,0 % у порівнянні з тваринами 

інтактної групи – (28,78±1,34) %. 

Субмікроскопічно встановлено, що короткотривале введення налбуфіну 

призводить до збільшення кількісті лімфобластів у стані мітотичного поділу з 

характерною спіралізацією хромосом та відсутністю ядерної оболонки. 

Ультраструктура лімфобластів не змінилася. Середні й малі лімфоцити мають 

також типову будову, проте, серед незмінених лімфоцитів трапляються 

поодинокі клітини з ознаки деструкції: пікнотично змінені ядра, у цитоплазмі 

з’являються пошкоджені органели. Макрофаги в цитоплазмі містять первинні 

лізосоми й крупні фагосоми різної форми, ретикулоендотеліоцити через один 

тиждень введення налбуфіну збільшуються в розмірах. Ядра цих клітин 

збільшуються, ядерна оболонка утворює незначні інвагінації, органел у 

цитоплазмі небагато, частина їх деструктивно змінена.  

Судини гемомікроциркуляторного русла на субмікроскопічному рівні 

помірно розширені, з кровонаповненими просвітом. Ядра ендотеліальних 

клітин дещо збільшені, мають неглибокі інвагінації ядерної оболонки, 

нуклеоплазма містить переважно еухроматин, а в цитоплазмі мало органел, 

серед яких трапляються деструктивно змінені. Базальна мембрана рівномірна. 

Такі зміни в судинах не є специфічними і трапляються в інших органах під 

впливом налбуфіну [68, 94, 101, 129, 163, 173]. 

При двотижневому введенні налбуфіну на гістологічних препаратах 

клубових лімфатичних вузлів простежується потовщення капсули, що можна 

пояснити набряком та розшаруванням колагенових волокон. У порівнянні з 

попередньою групою тварин гемокапіляри помірно розширені, а подекуди в їх 

просвіті еритроцити розташовані «монетним стовпчиком»; стінка артерій 

незначно потовщується, деякі вени деформовані й помірно заповнені 

форменими елементами крові.  
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Морфометрично встановлено, що через два тижні дії на налбуфіну, у 

порівнянні з тваринами інтактної групи, достовірно (р<0,001) збільшується 

відносна площа кіркової речовини на 6,9 % – із (59,18±0,68) % до (63,30±0,71) 

% та відповідно зменшується відносна площа мозкової речовини на 10,1 % – із 

(40,82±0,67) % до (36,70±0,69) %, кірково-мозковий індекс достовірно (р<0,001) 

збільшується на 19,2 % – із (1,46±0,04) до (1,74±0,05). Збільшення відносної 

площі кіркової речовини можна пояснити збільшенням у ній відносної площі 

лімфоїдних вузликів на 7,9 % – до (47,58±1,07) % із (44,11±1,23) %, переважно 

вторинних, оскільки на гістологічних препаратах виявляються переважно 

вторинні лімфоїдні вузлики з вираженими та збільшеними зародковими 

центрами, відносна площа яких максимально збільшується саме через два тижні 

введення налбуфіну й дорівнює (16,08±0,35) %, що достовірно більше в два 

рази порівняно з інтактними щурами. Плащова зона при цьому зменшується на 

12,8 % і дорівнює (33,70±1,15) %. У зародкових центрах найбільше середніх 

лімфоцитів, і цей показник упродовж усього експерименту змінюється мало – 

(64,75±3,06) %. Але відносна кількість малих лімфоцитів достовірно (р<0,01) 

зменшується на 20,5 % і становить – (22,20±1,23) % у порівнянні з інтактними 

щурами, та продовжує достовірно збільшуватися відносна  кількість великих 

лімфоцитів, яка від початку експерименту зросла на 54,0 % і становить 

(13,05±0,32) %, що свідчить про активні проліферативні процеси в 

лімфатичному вузлі, спричинені ймовірно дією налбуфіну. Збільшення 

зародкового центру лімфоїдних вузликів, а в них великих лімфоцитів виявлено 

у вагітних щурів при антигенній стимуляції [108]. У плащовій зоні вторинних 

лімфоїдних вузликів клітинне співвідношення нагадує показники щурів 

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) % у 

інтактної групи. 

Відносна площа мозкових тяжів клубових лімфатичних вузлів у порівнянні 

з інтактними щурами збільшується на 22,9 % і становить через два тижні 
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експерименту (23,37±0,89) %, вони виглядають на гістологічних препаратах 

дещо розширеними і щільно заповнені клітинами лімфоїдного ряду, переважно 

середніми лімфоцитами (51,94±2,48) %, достовірно (р<0,001) зростає в 2,7 раза 

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) %. Збільшення даних клітин у мозкових тяжах пов’язане зі 

зростанням їх у зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів звідки вони 

мігрують через прикіркову ділянку, відносна площа якої через два тижні 

експерименту достовірно  більша  на  9,9 %  ніж у тварин  інтактної групи і 

становить (7,86±0,18) %. Достовірно зменшується на 45,8 % відносна кількість 

малих лімфоцитів – із (28,78±1,34) % до (15,60±0,65) %. Відносна площа 

мозкової проміжної лімфатичної пазухи через два тижні експерименту 

становить (13,33±1,04) % (р<0,001), що на 39,0 % менше від показника 

інтактних тварин, на гістологічних препаратах вони звивисті, займають меншу 

площу ніж мозкові тяжі та помірно заповнені, переважно малими лімфоцитами 

та плазмоцитами. Схожі зміни цитоархітектоніки ділянкових лімфатичних 

вузлів виявлено при антигенній стимуляції організму [49, 80, 97, 111, 116–118]. 

Через два тижні дії налбуфіну продовжують наростати субмікроскопічні 

зміни в клубових лімфатичних вузлах і проявляються появою патологічно 

змінених лімфоцитів у лімфоїдних вузликах. Більшість малих і середніх 

лімфоцитів даних структурних компонентів мають типову будову, але серед 

них збільшується кількість клітин з ознаками деструкції, вони мають 

пікнотично змінені ядра, у яких гетерохроматин займає більшу частину, а в 

цитоплазмі виявлено пошкоджені набряклі органели зі світлим матриксом,  

деякі мітохондрії мають вигляд великих вакуолей, подекуди наявні 

безструктурні ділянки цитоплазми лімфоцитів, у яких мало рибосом. Серед 

лімфобластів трапляються клітини в стані мітотичного поділу. Цитоплазма 

макрофагів лімфоїдних вузликів містить первинні лізосоми і великі фагосоми 

(фагоцитовані рештки загиблих лімфоцитів), а їх ядра мають різну форму 

залежно від функціонального стану клітини . 
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Спостерігаються субмікроскопічні реактивні зміни мікросудин: 

гемокапіляри помірно розширені й повнокровні, через набряк ендотеліоцитів їх 

просвіт дещо звужений. Ядра ендотеліоцитів збільшені з нерівними контурами 

ядерної оболонки, яка утворює неглибокі інвагінації та випини, нуклеоплазма 

містить переважно еухроматин, у цитоплазмі цих клітин небагато органел, 

частина з них деструктивно змінена. Базальна мембрана місцями нечітко 

контурована, потовщена та хвиляста. Виявлено помірний навколосудинний 

набряк, у пухкій сполучній тканині збільшується вміст аморфного компоненту. 

Венули розширені й повнокровні, виникає набряк цитоплазми ендотеліоцитів 

та деструкція органел, їх базальна мембрана місцями потовщується, вона 

нечітко контурована.  

Через три тижні дії налбуфіну на гістологічних препаратах клубові 

лімфатичні вузли білих щурів-самців мають типову будову, як і вузли 

попередніх груп вони побудовані з кіркової речовини, у якій спостерігаються як 

первинні, так і вторинні лімфоїдні вузлики та мозкової речовини, але 

патологічні зміни в цих структурних компонентах наростають. Капсула 

лімфатичного вузла потовщена внаслідок можливого набряку колагенових 

волокон та навколосудинного набряку судин, які в ній проходять; навколо 

виражена жирова тканина. Вени паренхіми лімфатичного вузла розширені, 

повнокровні та деформовані, їх просвіт заповнений форменими елементами 

крові, стінка артерій потовщена. Наявні ознаки навколосудинного набряку. У 

деяких судин виявлено порушення стінки з крововиливом у паренхіму вузла. 

Морфометрично встановлено, що в цей період експерименту достовірно 

(р<0,001) збільшується  на 7,4 % відносна  площа кіркової речовини з 

(59,18±0,68) % до (63,53±0,52) % і відповідно зменшується на 10,7 % відносна 

площа мозкової речовини – із (40,82±0,67) % до (36,47±0,54) %. 

Підтвердженням цього є достовірне (р<0,001) збільшення на 19,9 % кірково-

мозкового індексу – із (1,46±0,04) до (1,75±0,04). Такі зміни відносних площ 

кіркової та мозкової речовин пов’язані з перебудовою їх структурних 

компонентів: через три тижні експерименту достовірно збільшується (р<0,01) 
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на 8,3 % відносна площа лімфоїдних вузликів із (44,11±1,23) % до (47,76±1,20) 

%, а збільшення (р<0,001) на 94,4 % відносної  площі  їх  зародкових  центрів до 

(15,49±0,43) % із (7,97±0,09) % – у інтактних щурів та зменшення на 10,7 % 

(р<0,05) їх плащової зони – із (36,14±1,02) % до (32,27±1,10) %, підтверджує 

утворення нових вторинних лімфоїдних вузликів та збільшення в розмірах 

зародкових центрів уже існуючих, свідчить про збережену проліферативну 

функцію лімфатичного вузла [153]. У мозковій речовині (В-залежна зона) 

клубових лімфатичних вузлів значно зменшується на 44,7 %, (з (21,80±1,07) % 

до (12,05±0,81) %) (р<0,001) відносна площа мозкових проміжних лімфатичних 

пазух, що пояснюється достовірним (р<0,001) зростанням відносної площі 

мозкових тяжів на 29,6 % у порівнянні з тваринами інтактної групи. 

При тритижневому введенні налбуфіну достовірно (р<0,05) збільшується 

на 8,8 %, у порівнянні з інтактними щурами, відносна площа прикіркової 

ділянки (Т-залежна зона) – із (7,15±0,23) % до (7,78±0,16) %, тут відбувається 

рециркуляція лімфоцитів із закапілярних венул у паренхіму лімфатичного 

вузла.  

Відносна площа крайової та кіркової проміжної лімфатичних пазух 

клубових лімфатичних вузлів від початку експериментального дослідження 

майже не змінюється і становить відповідно, (4,19±0,21) % та (3,8±0,18) %, а у 

тварин інтактної групи – (4,07±0,16) % та (3,85±0,14) %.  

Продовжує змінюватися клітинний склад структурних компонентів 

лімфатичного вузла: у зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів 

збільшується відносна кількість великих лімфоцитів, що й підтверджує 

збільшення відносної площі зародкових центрів: їх відносна кількість 

достовірно збільшується (р<0,001) на 14,3 % у порівнянні з попередньою 

групою тварин і на 74,8 % від показника інтактного щура, що дорівнює 

(14,91±0,42) %, а при цьому відносна кількість малих лімфоцитів продовжує 

зменшуватися і становить (19,92±1,25) %, що є достовірно (р<0,001) меншим на 

28,7 % від показника інтактних білих щурів (27,93±1,32) % – інтактні щури). У 

плащовій зоні лімфоїдних вузликів достовірно збільшується відносна кількість 
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великих лімфоцитів – із (2,69±0,12) % до (3,92±0,21) %, у порівнянні з 

інтактними білими щурами цей показник збільшився у півтора раза, що 

зумовлено зростанням цих клітин у зародковому центрі, звідки вони мігрують 

[167, 171, 174, 179]. 

Кількісна зміна клітинного складу через три тижні введення налбуфіну 

спостерігається і в мозкових тяжах, адже і лімфоїдні вузлики, і мозкові тяжі – 

це В-залежні зони лімфатичного вузла й тісно пов’язані між собою: на 29,5 % 

зменшилася відносна кількість малих лімфоцитів (р<0,001) у порівнянні з 

попередньою групою тварин, і становить (11,00±0,45) %, загалом цей показник 

у порівнянні з інтактною групою тварин зменшився в 2,6 раза; продовжує 

збільшуватися відносна кількість великих лімфоцитів (р<0,001), від початку 

експерименту цей показник зріс у 3,4 раза і становить (9,14±0,24) % при 

(2,67±0,13) % у інтактних тварин. Збільшення відносної кількості великих 

лімфоцитів веде до достовірного (р<0,001) збільшення відносної кількості 

плазмоцитів до (27,62±1,11) %, що на 42,3 % перевищує показник інтактної 

групи тварин (р<0,001).  

Через три тижні введення налбуфіну спостерігається розширення 

міжклітинних просторів, межі між лімфоцитами нечіткі. Наростають 

деструктивні зміни в лімфатичному вузлі і на субмікроскопічному рівні: 

більшість великих лімфоцитів (лімфобластів) лімфоїдних вузликів мають 

округло-овальні ядра, площа яких є значно меншою, ніж у тварин попередніх 

експериментальних груп; ядерця в каріоплазмі часто відсутні та мало 

рибосомальних гранул. Цитоплазма місцями містить безструктурні ділянки, 

мітохондрії значно пошкоджені та гіпертрофовані, вони набряклі з електронно-

світлим матриксом, тому частина їх має вигляд крупних вакуолей. Виявлено 

середні й малі лімфоцити з ознаками апоптозу та преапоптозним станом. 

Наявні також лімфоцити з мікроядрами, у яких майже всю площу займає 

конденсований хроматин. Така структурна перебудова ядер відповідає 

преапоптозному стану, з подальшим перетворенням лімфоцитів на апоптозні 

тільця, які або фагоцитуються макрофагами (як ми простежуємо в більшості 



153 
 

випадків, коли макрофаги в цитоплазмі містять крупні фагосоми з різною 

електронною щільністю, що і є фрагментами пошкоджених лімфоцитів) або 

некротизуються та лізуються. Деструктивні зміни спостерігаються і в 

ретикулоендотеліоцитів: зростає електронна щільність цитоплазми, органели в 

ній пошкоджені, особливо мітохондрії. Відростки клітин витончені. Вони 

проникають між лімфоцитами і контактують між собою. 

Просвіт гемокапілярів звужується через набряк ендотеліоцитів, а в ньому 

спостерігаються переважно деструктивно змінені еритроцити: ядра 

ендотеліоцитів збільшені, у нуклеоплазмі наявні гетерохроматинові грудки, а в 

цитоплазмі цих клітин багато набряклих мітохондрій із деструкцією гребенів. 

Базальна мембрана гемокапілярів нерівномірна, має значно потовщені ділянки.  

Через чотири тижні введення налбуфіну на гістологічних препаратах 

клубових лімфатичних вузлів виявлено, що структурні зміни наростають: між 

кірковою та мозковою речовинами чітко визначаються межі, у кірковій 

речовині розміщені переважно вторинні лімфоїдні вузлики, із чіткими 

вираженими зародковими центрами, вони збільшені і просвітлені. У капсулі 

вузла збільшується кількість пухкої волокнистої сполучної тканини і через 

набряк колагенових волокон вона потовщена. Вени залишаються 

повнокровними, розширеними та деформованими, як і в тварин попередніх 

груп. Стінка артерій та артеріол потовщена. Спостерігається розширення 

міжклітинних просторів, межі між лімфоцитами нечіткі. Усе більше 

трапляються деструктивно змінені лімфоцити. Виявлено навколосудинний 

набряк. 

Наростають морфологічні зміни в структурних компонентах клубових 

лімфатичних вузлів: відносна площа кіркової речовини в порівнянні з 

попередньою групою тварин змінюється незначно, але залишається достовірно 

(р<0,001)  більшою на 6,8 %, ніж в інтактної групи тварин і становить 

(63,22±0,59) %, це можна пояснити достовірним (р<0,05) збільшенням на 7,9 % 

відносної площі лімфоїдних вузликів (з (44,11±1,23) % до (47,59±1,14) %), а в 

них – збільшенням відносної площі зародкового центру – до (15,14±0,41) %, 
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хоча в порівнянні з попередньою групою тварин даний показник майже не 

змінився й залишається достовірно (р<0,001) більшим майже в два рази від 

показника інтактних тварин, а плащова зона лімфоїдного вузлика при цьому 

зменшується на 10,2 % і становить (32,45±1,05) %. Також на показник відносної 

площі кіркової речовини впливає відносна площа прикіркової ділянки, яка  

становить (7,56±0,13) %, та від показника інтактних щурів – (7,15±0,23) % у 

даний термін експерименту мало відрізняється. 

На 9,9 % зменшується відносна площа мозкової речовини – із (40,82±0,67) 

% до (36,78±0,61) % і підтвердженням цього є кірково-мозковий індекс, який на 

даному етапі експерименту становить (1,73±0,05), що є на 18,5 % більшим 

(р<0,001) ніж показник інтактних щурів (1,46±0,04). Через чотири тижні дії 

налбуфіну максимально збільшується відносна площа мозкових тяжів – до 

(24,82±1,11) %, що на 30,5 % більше ніж показник інтактних щурів, а відносна 

площа мозкової проміжної лімфатичної пазухи при цьому є мінімальною, 

зменшується на 45,1 % і становить (11,96±0,83) %.  

Показники відносної площі крайової лімфатичної пазухи та кіркових 

проміжних лімфатичних пазух, як у порівнянні з попередньою групою тварин, 

так і в порівнянні з інтактними щурами – змінюється недостовірно. 

У даний термін експерименту спостерігаються максимальні зміни 

цитоархітектоніки в структурних компонентах лімфоїдних вузликів та 

мозкових тяжів клубових лімфатичних  вузлів, а саме: у плащовій зоні 

збільшується на 54,3 % відносна кількість великих лімфоцитів – до (4,15±0,16) 

%, і цей показник за весь період експерименту є найбільшим; це можна 

пояснити максимальним збільшенням на 85,1 % відносної кількості цих клітин 

у зародкових центрах – до (15,79±0,44) % при (8,53±0,28) % у інтактної групи 

тварин, звідки вони мігрують [51, 183]. Відносна кількість малих і середніх 

лімфоцитів плащової зони лімфоїдних вузликів у даному терміні експерименту 

змінюється не достовірно, а відносна кількість малих лімфоцитів зародкових 

центрів є найменшою саме через чотири тижні  дії  налбуфіну і становить 

(17,7±1,19) %, що є меншим на 36,6 % (р<0,001), у порівнянні з тваринами 
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інтактної групи – (27,93±1,32) %. Відносна кількість середніх лімфоцитів у 

зародкових центрах лімфоїдних вузликів упродовж чотирьох тижнів 

експерименту змінюється не достовірно і становить (66,51±2,98) %. 

У 3,7 раза порівняно з інтактними щурами збільшується відносна кількість 

великих лімфоцитів у мозкових тяжах і дорівнює (9,86±0,2) % (р<0,001), на 

даному етапі цей показник є максимальним за весь період експерименту. На 

нашу думку, збільшення відносної кількості великих лімфоцитів призводить до 

збільшення відносної кількості плазмоцитів, адже вони є їх попередниками 

[104, 107], і саме через чотири тижні дії налбуфіну даний показник 

збільшується максимально на 51,6 % і становить (29,42±1,05) %, при 

(19,41±0,92) % – у інтактних тварин. Відносна кількість малих лімфоцитів 

також є найменшою, зменшуючись у 3,7 раза через чотири тижні дії налбуфіну, 

і становить (7,68±0,24) % при (28,78±1,34) % у тварин інтактної групи. 

Через чотири тижні дії налбуфіну наростають субмікроскопічні зміни в 

лімфоїдних вузликах клубових лімфатичних вузлів: спостерігається подальше 

розширення міжклітинних просторів, навколосудинний набряк та збільшення 

кількості деструктивно змінених лімфоцитів. У всіх популяціях лімфоцитів 

деструктивно змінені клітини мають неправильної форми ядро через глибокі 

інвагінації ядерної оболонки, ядерця в них відсутні, подекуди простежується 

каріопікноз та каріолізис; у цитоплазмі спостерігаються вакуолеподібні 

включення, мало органел, мітохондрії просвітлені і пошкоджені. У 

ретикулоендотеліоцитах зростає електронна щільність цитоплазми, у ній 

містяться вакуолеподібні включення, пошкоджені органели, зокрема 

мітохондрії, відростки клітин витончені, ядра з глибокими інвагінаціями 

ядерної оболонки. 

Деструктивні зміни з боку судин продовжують наростати: вени та венули 

значно розширені та деформовані, у їх просвіті переважно деформовані 

еритроцити. Цитоплазма ендотеліоцитів набрякла, частина органел 

пошкоджена, ядра збільшені, а базальна мембрана нерівномірна і значно 

потовщена. Просвіт гемокапілярів розширений і кровонаповнений. Стінка 
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артерій та артеріол ущільнена та потовщена внаслідок набряку колагенових 

волокон. 

Через п’ять тижнів введення налбуфіну мікроскопічні та субмікроскопічні 

зміни в клубових лімфатичних вузлах білих щурів-самців наростають: капсула 

залишається потовщеною через розшарування колагенових волокон та 

збільшення волокнистого компоненту в ній. Зародкові центри вторинних 

лімфоїдних вузликів залишаються чіткими і світлішими, що свідчить про 

компенсаторно-пристосувальну реакцію лімфатичного вузла [62, 152, 216]. 

Мозкові тяжі звивисті, займають більшу площу ніж мозкові проміжні 

лімфатичні пазухи. Венули та вени в паренхімі лімфатичного вузла 

залишаються розширеними, деформованими та повнокровними, стінка артерій 

та артеріол потовщена, подекуди зруйнована, що пояснює появу в паренхімі 

вузла поодиноких еритроцитів. Навколосудинний простір з ознаками набряку.  

Морфометрично залишається достовірно більшою (р<0,01) у порівнянні з 

інтактними тваринами відносна площа кіркової речовини, яка дорівнює 

(62,02±0,7) %, а в інтактних тварин – (59,18±0,68) %, хоча в порівнянні з 

попередньою групою тварин цей показник дещо зменшився; відносна площа 

мозкової речовини в порівнянні з попередньою групою тварин незначно 

збільшилася до (37,98±0,69) % із (36,78±0,61) % та залишається достовірно 

(р<0,01) меншою на 7,0 % у порівнянні з інтактними щурами. Перебудову 

кіркової і мозкової речовини підтверджує кірково-мозковий індекс, який 

дорівнює через п’ять тижнів експерименту (1,65±0,05) і є достовірно (р<0,01) 

більшим на 13,0 % у порівнянні з інтактними щурами (1,46±0,04).  

У кірковій речовині відносна площа лімфоїдних вузликів у порівнянні з 

попередньою групою тварин дещо зменшилася і через п’ять тижнів введення 

налбуфіну становить (46,54±1,02) %, але є більшою ніж в інтактних тварин 

лише на 5,5 %, що не є достовірним – (44,11±1,23) %. Що стосується їх 

структурних компонентів, то: відносна площа зародкового центру в порівнянні 

з попередньою групою тварин майже не змінилася та залишилася достовірно 

(р<0,001) більшою на 88,8 % у порівнянні з інтактними тваринами і дорівнює 
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(15,03±0,22) %, а відносна площа плащової зони залишається достовірно 

меншою на 12,8 % від даного показника інтактних щурів і становить 

(31,51±1,02) %.  

Недостовірно змінюється відносна площа крайової та кіркової проміжних 

лімфатичних пазух упродовж п’ятитижневого введення налбуфіну. Але 

відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух на даному етапі 

експерименту залишається достовірно меншою (р<0,001) на 33,2 % у 

порівнянні з інтактними тваринами (21,80±1,07) % і становить (14,57±1,05) %, а 

відносна площа мозкових тяжів при цьому є достовірно (р<0,01) більшою за 

показник інтактної групи тварин на 23,1 % і становить (23,41±1,09) %.  

Через п’ять тижнів дії налбуфіну клітинний склад лімфоїдних вузликах та 

мозкових тяжів мало відрізняється від показників попередньої групи тварин, та 

достовірно відрізняється в порівнянні з деякими показниками інтактних тварин: 

у плащовій зоні вторинних лімфоїдних вузликів найбільше малих лімфоцитів, 

відносна кількість яких дорівнює (71,34±3,33) %, що мало відрізняється як від 

попередньої групи тварин, так і від інтактних щурів; відносна кількість 

середніх лімфоцитів достовірно (р<0,05) зменшується на 11,5 % у порівнянні з 

інтактними щурами і дорівнює (24,64±1,04) %, та на 49,4 % у порівнянні з 

інтактними щурами збільшується відносна кількість великих лімфоцитів – із 

(2,69±0,12) % до (4,02±0,12) %. Відносна кількість малих лімфоцитів у 

зародкових центрах вторинних лімфоїдних вузликів дещо збільшується 

стосовно попередньої групи тварин: із (17,7±1,19) % до (18,53±1,15) %, але 

даний показник на 33,7 % менший ніж у тварин інтактної групи – (27,93±1,32) 

%; відносна кількість великих лімфоцитів майже не змінюється у порівнянні з 

попередньою групою тварин і становить (15,54±0,39) %, та є достовірно 

(р<0,001) більшою на 82,2 % у порівнянні з тваринами інтактної групи, що 

свідчить про активні процеси в лімфатичному вузлі [222].  

Як на початку експерименту, так і через п’ять тижнів найбільше в 

мозкових тяжах середніх лімфоцитів – (52,87±2,54) %, цей показник упродовж 

експерименту мало змінюється; достовірно (р<0,001) збільшується на 20,3 % у 
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порівнянні з попереднім терміном відносна кількість малих лімфоцитів – із 

(7,68±0,24) % до (9,24±0,27) %, але в порівнянні з інтактними щурами даний 

показник є в 3,1 раза меншим (28,78±1,34) % – інтактні щури); а відносна 

кількість великих лімфоцитів і плазмоцитів, у порівнянні з інтактними щурами 

то їх відносна кількість достовірно (р<0,001) збільшується: великих лімфоцитів 

у 3,6 раза і дорівнює (9,74±0,23) %, а плазмоцитів у 1,5 раза – до (28,15±1,14) %.  

П’ятитижневе введення налбуфіну поглиблює патологічні 

субмікроскопічні зміни лімфоїдних вузликів: пошкодження ультраструктури 

клітин та явище апоптозу є характерним для всіх субпопуляцій лімфоцитів. 

Трапляються лімфобласти з ядрами в стані каріорексису, а глибокі інвагінації 

ядерної оболонки призводять до фрагментації ядра з утворенням осміофільних 

фрагментів, ядерна оболонка нечітка, у цитоплазмі спостерігаються 

просвітлені, безструктурні ділянки, окремі гіпертрофовані зі світлим матриксом 

мітохондрії. У збільшених міжклітинних просторах простежується 

осміофільний матеріал, наявні ділянки порушення цілісності плазмолеми 

лімфоцитів, вони нечітко контуровані. Макрофаги продовжують 

нагромаджувати в їхній цитоплазмі пошкоджені структури лімфоцитів 

внаслідок активного фаготитозу: фагосоми мають різну електронну щільність, 

нагадують фрагменти пошкоджених або апоптичних ядер лімфоцитів. Такі 

деструктивні зміни в клітинах лімфоїдного ряду виникають під впливом 

екстремальної хронічної гіпертермії на тлі фізичного навантаження [14, 15]. 

У цей період значно змінюється структура судин 

гемомікроциркуляторного русла: просвіт більшості гемокапілярів розширений, 

у них наявний сладж-ефект – еритроцити утворюють щільні скупчення. У 

ендотеліаліоцитів збільшується інвагінація ядерної оболонки, а в нуклеоплазмі 

наявні скупчення гетерохроматину біля ядерної оболонки, які мають вигляд 

осміофільної смужки; органели в цитоплазмі значно пошкоджені. Базальна 

мембрана потовщена, нечітко контурована. Навколосудинні простори збільшені 

внаслідок набряку адвентиції. 
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Через шість тижнів дії налбуфіну деструктивні зміни в кірковій та 

мозковій речовинах клубових лімфатичних вузлах білих щурів-самців 

поглиблюються. Зародкові центри лімфоїдних вузликів залишаються 

збільшеними, а внаслідок розширених міжклітинних просторів на гістологічних 

препаратах виглядають значно світлішими, порівняно з інтактними тваринами. 

У паренхімі трапляється більше розширених і повнокровних судин, а подекуди 

і з ознаками руйнування стінки, стінка артерій потовщена з ознаками склерозу, 

гемомікапіляри розширені та повнокровні, а подекуди навпаки трапляються 

«порожні» судини. Зберігається набряк як у навколосудинному просторі, так і в 

паренхімі вузла. Частіше серед лімфоцитів трапляються патологічно змінені 

клітини.   

Морфометрично встановлено, що відносна площа кіркової речовини в 

порівнянні з попередньою групою тварин мало змінюється, але залишається 

достовірно (р<0,01) більшою на 4,7 % у порівнянні з інтактними щурами і 

дорівнює (61,97±0,48) %, а відносна площа мозкової речовини при цьому 

відповідно менша на 6,8 % і становить (38,03±0,5) %, ці структурні зміни 

відображає кірково-мозковий індекс, який через шість тижнів введення 

налбуфіну достовірно (р<0,01) збільшився на 12,3 % із (1,46±0,04) у інтактних 

тварин до (1,64±0,03). Відносна площа лімфоїдних вузликів кіркової речовини 

становить (46,41±1,06) %, що мало відрізняється від інтактних тварин 

(44,11±1,23) % і майже не відрізняється від показника попередньої групи 

тварин (46,54±1,02) %, а відносна площа їх зародкових центрів на даному етапі 

експерименту залишається збільшеною в 1,9 раза і становить (14,98±0,49) %. 

Відносна площа плащової зони лімфоїдних вузликів залишається достовірно 

(р<0,01) меншою на 8,7 % ніж в інтактних щурів і становить (31,43±0,95) %, але 

майже не відрізняється від показника попередньої групи тварин (31,51±1,02) %.  

Мало змінюється через шість тижнів експерименту відносна площа 

прикіркової ділянки, вона дорівнює (7,66±0,19) %, та відносні площі крайової 

лімфатичної пазухи та кіркових проміжних лімфатичних пазух, відповідно вони 

дорівнюють (4,11±0,13) % та (3,79±0,15) %.  
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Не повертається до показників інтактних щурів і показник відносної площі 

мозкових тяжів, який у порівнянні з попередньою групою тварин майже не 

змінюється і становить (23,08±0,95) %, та в порівнянні з інтактними щурами 

даний показник достовірно (р<0,01) зменшився на 21,3 %, а відносна площа 

мозкових проміжних лімфатичних пазух на даному етапі експерименту 

дорівнює (14,95±1,11) %, що на 31,4 % є меншою від показника інтактних 

тварин (р<0,001). 

Морфометрично встановлено, що через шість тижнів дії налбуфіну не 

відбувається відновлення клітинного складу лімфоїдних вузликів та мозкових 

тяжів до таких показників, які були на початку експериментального 

дослідження: у зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів відносна 

кількість лімфобластів незначно зменшується в порівнянні з попередньою 

групою тварин і дорівнює (14,98±0,41) %, але даний показник залишається 

достовірно більшим (р<0,001) на 75,6 % від показника інтактних щурів – 

(8,53±0,28) %; відносна кількість малих лімфоцитів незначно збільшується в 

порівнянні з попередньою групою тварин із (18,53±1,15) % до (19,55±1,12) %, 

але в порівнянні з інтактними щурами цей показник є достовірно меншим 

(р<0,001) на 30,0 %; відносна кількість середніх лімфоцитів у зародковому 

центрі змінюється не достовірно впродовж усього експерименту (з (63,54±2,54) 

% до (65,47±2,98) %). Найбільше в плащовій зоні вторинних лімфоїдних 

вузликів є малих лімфоцитів, відносна кількість яких упродовж шести тижнів 

змінюється мало (з (69,47±2,03) % до (72,03±3,15) %); відносна кількість 

великих лімфоцитів дорівнює (3,84±0,22) %, у порівнянні з інтактними щурами 

(2,69±0,12 %) це на 42,8 % більше, а в порівнянні з попередньою групою тварин 

(4,02±0,12 %) цей показник зменшився на 4,5 %. Достовірно зменшується 

(р<0,05) на 13,3 % у порівнянні з інтактними щурами (27,84±1,17) % і відносна 

кількість середніх лімфоцитів – до (24,13±1,05) %.  

Найбільше в мозкових тяжах, як у попередні терміни, так і через шість 

тижнів дії налбуфіну є середніх лімфоцитів, їх відносна кількість становить 

(52,25±2,47) %, при (49,14±1,78) % у інтактних тварин; відносна кількість 
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малих лімфоцитів у порівнянні з попередньою групою тварин дещо зросла (з 

(9,24±0,27) % до (10,56±0,36) %), але даний показник залишається достовірно 

(р<0,001) меншим на 63,3 % від показника щурів інтактної групи тварин 

(28,78±1,34) %; залишається достовірно (р<0,001) більшою в 3,4 раза в 

порівнянні з інтактними щурами (2,67±0,13) % відносна кількість великих 

лімфоцитів – (9,23±0,18) %, а відносна кількість плазмоцитів при цьому 

дорівнює (27,96±1,08) %  і є  на  44,1 % більшою  за  показник  інтактних  щурів  

(19,41±0,92) %. 

Субмікроскопічні зміни в лімфоїдних вузликах клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців через шість тижнів дії налбуфіну подібні до 

попереднього терміну дослідження – наявне пошкодження ультраструктури 

клітин та явище апоптозу в усіх популяціях лімфоцитів: у більшості клітин 

виявлено патологічно змінені ядра, переважно вони перебувають у стані 

каріорексису чи кріолізису, а ті клітини, у яких ядра ще збережені, мають 

глибокі інвагінації ядерної оболонки, що в подальшому призводить до 

фрагментації з утворенням осміофільних фрагментів ядра. Ядерна оболонка в 

більшої частини клітин є нечіткою, навколоядерний простір виявляється тільки 

на окремих ділянках, у цитоплазмі спостерігаються просвітлені безструктурні 

ділянки, окремі гіпертрофовані зі світлим матриксом мітохондрії. Межі між 

клітинами нечіткі, розмиті з розширеними міжклітинними просторами. 

Макрофаги продовжують нагромаджувати в цитоплазмі пошкоджені структури 

клітин внаслідок активного фагоцитозу. Субмікроскопічно в 

ретикулоендотеліоцитах значно змінюються ядра: ядерна оболонка має глибокі 

інвагінації, електронно-світлу або щільну нуклеоплазму. Дистрофічні зміни 

цитоплазми характеризуються набряком, нерівномірним потовщенням 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки, їх фрагментацією з утворенням 

вакуолеподібних структур. Відростки потовщені, наявні електронно-світлі 

безструктурні ділянки цитоплазми, подекуди спостерігається порушення 

цілісності клітинної оболонки.  
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Довготривале введення налбуфіну призводить до патологічного ураження 

кровоносних судин, зокрема судин гемомікроциркуляторного русла: артеріоли, 

гемокапіляри та венули розширені, стінка артеріол ущільнена та потовщена, у 

розширеному просвіті більшості судин спостерігається деструктивно змінені 

еритроцити або трапляються «порожні» судини. Зміни ендотеліоцитів 

гемокапілярів клубових лімфатичних вузлів майже подібні до змін у тварин 

попередньої групи: виявлено набряк цитоплазми, органели в ній значно 

пошкоджені, її окремі ділянки безструктурні, тут містяться залишки мембран 

канальців ендоплазматичної сітки та мітохондрії з поодинокими гребенями, 

мало піноцитозних пухирців. Ядра ендотеліоцитів мають неправильну форму 

через значні глибокі інвагінації ядерної оболонки. Базальна мембрана 

залишається потовщеною, вона нечітко контурована. Адвентиція набрякла, 

збільшуються навколосудинний простір. Субмікроскопічні зміни венул подібні 

до попереднього терміну досліду: вони розширені, деформовані, часто 

«порожні», цитоплазма ендотеліоцитів набрякла, органели пошкоджені. 

Базальна мембрана потовщена та нечітка. 

Відміна препарату налбуфіну не сприяє відновленню структурних 

компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців ні на 

мікроскопічному, ні на субмікроскопічному рівнях. Стан структурних 

компонентів лімфатичного вузла схожий до такого, як при довготривалому 

впливі налбуфіну, що підтверджує незворотні патологічні зміни під впливом 

налбуфіну. Капсула вузла та перекладки потовщені, набряклі, навколо органа 

помітно виражена жирова тканина. Кіркова речовина лімфатичного вузла 

містить переважно вторинні лімфоїдні вузлики, зародкові центри в них 

збільшені та просвітлені, як і в попередніх термінах експерименту. Мозкові 

тяжі звивисті. Міжклітинні простори розширені. Вени та венули залишаються 

розширеними, деформованими, стінка дилятована, що призводить до виходу 

плазми крові та навколосудинного набряку, а подекуди в паренхімі 

спостерігаються і деформовані еритроцити, що свідчить про пошкодження 

стінки судин. Трапляються як повнокровні судини, так і «порожні». Стінка 
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артерій потовщена, склерозована, судини у воротах вузла розширені 

повнокровні, із ознаками тромбоутворення.  

Відносна площа структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів 

мало відрізняються від показників попередньої групи тварин: відносні площі 

кіркової і мозкової речовин залишаються майже такими, як при довготривалому 

впливі налбуфіну і становить відповідно (61,06±0,71) % та (38,94±0,7) %, але в 

порівнянні з інтактними щурами ці показники достовірно (р<0,05) 

відрізняються (59,18±0,68) % та (40,82±0,67) %, 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 в 

порівнянні з інтактними щурами збільшена лише на 4,3 %, цей показник не є 

достовірним, але навіть після відміни препарату налбуфіну відносна площа їх 

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

порівнянні з інтактними щурами і становить (14,05±0,23) %, при (7,97±0,09) % 

у інтактних тварин; відносна площа плащової зони при цьому становить 

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

інтактних тварин (31,94±1,03) %. 

Дослідження показало, що відносна площа крайової лімфатичної пазухи та 

кіркових проміжних лімфатичних пазух упродовж шеститижневого введення 

налбуфіну, і навіть після його відміни майже не змінюються, а відносна площа 

мозкової проміжної лімфатичної пазухи зменшується упродовж всього 

експерименту і навіть після відміни налбуфіну залишається достовірно (р<0,01) 

меншою  на  22,3  % (16,93±0,96) % у порівнянні з інтактними щурами  

(21,8±1,07) %. На 15,7 %, у порівнянні з інтактними тваринами (19,02±0,93) %, 

через один тиждень після відміни налбуфіну залишається збільшеною відносна 

площа мозкових тяжів (р<0,05) і становить – (22,01±1,07) %. 

Через один тиждень після відміни налбуфіну клітинний склад лімфоїдних 

вузликів та мозкових тяжів подібний до показників при довготривалому впливі 

налбуфіну. Відміна препарату не призводить до його відновлення: у 

зародковому центрі вторинних лімфоїдних вузликів як і в попередніх групах, 
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найбільше середніх лімфоцитів, їх відносна кількість становить (64,97±3,15) %, 

що не є достовірним, оскільки упродовж тривалої дії налбуфіну цей показник 

змінився мало; відносна кількість малих лімфоцитів залишається достовірно 

(р<0,001) меншою на 25,8 %, ніж в інтактних тварин і дорівнює (20,73±1,14) %, 

при  (27,93±1,32) % у інтактних щурів; відносна кількість великих лімфоцитів 

починаючи з першого тижня експериментального дослідження збільшувалася 

щотижня, із максимумом (на 85,1 %) через чотири тижні до (15,79±0,44) %, 

після чого цей показник незначно зменшувався, але через тиждень після 

відміни налбуфіну до норми не повернувся і дорівнює (14,30±0,38) %, що є 

достовірно (р<0,001) більшим на 67,6 % від тварин інтактної групи – 

(8,53±0,28) %. Як і в попередніх термінах у плащовій зоні лімфоїдних вузликів 

найбільше малих лімфоцитів, відносна кількість яких через один тиждень після 

відміни препарату налбуфіну становить (72,91±3,47) % і мало відрізняється від 

показника інтактних щурів (69,47±2,03) %; відносна кількість середніх 

лімфоцитів дорівнює (23,72±1,07) %, що є достовірно меншим на 14,8 % 

(р<0,05) у порівнянні з інтактними щурами (27,84±1,17) %, а відносна кількість 

великих лімфоцитів залишається достовірно (р<0,001) збільшеною на 25,3 % і 

після  відміни  налбуфіну  дорівнює (3,37±0,19) % (при (2,69±0,12) % у щурів 

інтактної групи). 

Клітинний склад мозкових тяжів клубових лімфатичних вузлів білих 

щурів-самців через один тиждень після відміни налбуфіну до показників 

інтактних щурів навіть не наближається: відносна кількість середніх 

лімфоцитів становить (51,31±2,38) % і цей показник мало відрізняється від 

інтактних щурів (49,14±1,78) %; навіть через тиждень після відміни препарату 

налбуфіну достовірно (р<0,001) меншою на 56,5 %, у порівнянні з інтактними 

щурами, залишається відносна кількість малих лімфоцитів і дорівнює 

(12,52±0,41) %, при (28,78±1,34) % у інтактних щурів; відносна кількість 

великих лімфоцитів стрімко зростає починаючи із першого тижня введення 

налбуфіну з максимумом на четвертий тиждень – у 3,7 раза до (9,86±0,2) % і 
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навіть після відміни налбуфіну становить (9,19±0,27) %, що в 3,4 раза 

перевищує (р<0,001) показник інтактних щурів – (2,67±0,13) %; відносна 

кількість плазмоцитів після відміни препарату майже не відрізняється від 

показників тварин на пізніх етапах експериментального дослідження і 

становить (26,98±1,12) %, що є достовірно (р<0,001) більшим на 39,0 % від 

показника інтактних щурів – (19,41±0,92) %. 

Через один тиждень після відміни налбуфіну незворотні патологічні зміни 

на субмікроскопічному рівні в лімфоїдних вузликах клубових лімфатичних 

вузлів білих щурів-самців зберігаються. Апоптозно змінені лімфоцити наявні і 

в плащовій зоні лімфоїдних вузликів, і в зародкових центрах. У цитоплазмі 

лімфоцитів простежуються мікроядра з осміофільною нуклеоплазмою та 

електронно-світлі ділянки. У розширених міжклітинних просторах 

спостерігаються 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 налбфіну. 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 їх 

просвіті переважно деформовані еритроцити, а частини гемокапілярів 

«порожня». Ядра ендотеліоцитів видовжені, а в їх нуклеіоплазмі розташований 

переважно гетерохроматин; у цитоплазмі мало органел, вони пошкоджені; 

базальна мембрана гемокапілярів нечітко контурована, міжендотеліальні 

контакти розширені; навколосудинні простори просвітлені, що вказує на 

набряк. Вени та венули розширені, повнокровні, а подекуди і «порожні». Ядра 

ендотеліоцитів залишаються зміненими, вони мають нерівну ядерну оболонку, 

а в нуклеоплазмі осміофільні грудки гетерохроматину спостерігається 

деструкція органел цитоплазми, наявні різних розмірів вакуолі. Базальна 

мембрана потовщена, погано контурується, навколосудинні простори 
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збільшені. Стінка артерій та артеріол залишається потовщеною та 

склерозованою. 

Вищенаведені результати експериментального дослідження вказують на 

те, що патологічні зміни, які виникають у клітинах лімфоїдного ряду при 

довготривалому опіоїдному впливі й викликають важкі незворотні деструктивні 

зміни в них, можуть призводити до імунодефіцитних станів внаслідок 

зменшення кількості морфологічно «здорових» лімфоцитів, які в свою чергу 

забезпечують як клітинний, так і гуморальний імунітет. Схожі зміни в 

лімфатичних вузлах простежуються при дії на організм різних патологічних 

чинників [113, 118, 159, 162, 185, 212].  

Патологічні зміни в судинах під впливом налбуфіну не є специфічними й 

схожі до таких, які виникають в інших органах під впливом налбуфіну [8–10, 

41, 132, 147, 172]. 

Отже, проаналізувавши результати дослідження, встановили, що 

структурні зміни в клубових лімфатичних вузлах мають фазовий перебіг і вони 

залежать від тривалості введення опіоїду: при короткотривалому введенні 

(упродовж 1–2 тижнів) виникають незначні зміни в структурі вузла і вони є 

компенсаторними; тривале введення налбуфіну впродовж 3–4 тижнів 

призводить до деструктивно-дегенеративних змін структурних компонентів 

лімфатичного вузла та в його судинах, а довготривале введення препарату 

протягом 5–6 тижнів викликає важкі незворотні деструктивні зміни, які після 

відміни препарату не відновлюються. 
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  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 їх структурних 

компонентів у динаміці шеститижневого впливу опіоїду налбуфіну та через 

один тиждень після його відміни. 

1. Клубові лімфатичні вузли інтактних білих щурів-самців репродуктивного 

віку 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 – (21,8±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 – 
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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 й великі фагосоми. 

Базальна мембрана гемокапілярів не чітко контурована, внаслідок набряку 

ендотеліоцитів їх 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 інтактних тварин: відносна площа кіркової речовини збільшена на 

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

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 їх 

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, внаслідок чого збільшується в їх 

цитоплазмі кількість великих фагосом. Ядерна оболонка ендотеліоцитів 
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мікросудин має глибокі інвагінації, органели значно пошкоджені. Базальна 

мембрана гемокапілярів потовщена, місцями розшарована. Наявний 

навколосудинний набряк. Більшість судин гемомікроциркуляторного русла 

розширені й 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 в 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 в мозкових тяжах – у 3,4 раза до 

(9,19±0,27) % та плазмоцитів – на 39,% 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 впродовж 3–4 тижнів призводить до деструктивних змін 

лімфатичного вузла, 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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