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АНОТАЦІЯ 

Зінько А. В. Вплив опіоїду на структуру білої речовини кінцевого мозку 

в експерименті. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-

Франківськ, 2017. 

Актуальність. У сучасній практичній медицині, особливо в 

хірургічних та онкологічних клініках, з метою знеболювання  широко 

застосовуються опіоїди. Розвиток фармакотерапії наркотичними речовинами 

вимагає розробки заходів профілактики та корекції викликаних ними 

побічних ефектів і ускладнень, а особливо з боку головного мозку, чутливого 

до медикаментозного впливу внаслідок особливості своєї будови та функції. 

Однак, багато з цих досліджень носять характер окремих спостережень і 

відповідні узагальнені висновки не завжди виявляються достатньо 

обґрунтованими. Існує низка невирішених питань щодо проблем структурної 

перебудови білої речовини кінцевого мозку при вживанні наркотичних 

середників. Проблема розвитку ангіопатій та нейропатій, як найчастіших і 

найважчих проявів застосування наркотичних середників, є актуальною і 

дуже важливою як для морфологів, так і для клініцистів.  

Мета дослідження – встановити особливості будови та 

кровопостачання білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та в 

динаміці тривалого впливу опіоїду.  

Завдання дослідження: визначити особливості ангіоархітектоніки 

білої речовини кінцевого мозку білого щура на підставі результатів 

комплексних макро- та мікроскопічних досліджень, морфометричного 
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аналізу, встановити мікро- та ультраструктурні особливості білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі, прослідкувати динаміку якісно-

кількісних змін білої речовини кінцевого мозку білого щура під впливом 

опіоїду, визначити особливості мікроструктурної організації білої речовини 

кінцевого мозку білого щура при тривалому впливі опіоїду, вивчити 

ультраструктурні особливості білої речовини кінцевого мозку білого щура за 

умов введення опіоїду. 

Методи дослідження: ін’єкційні, гістологічні, електронно-

мікроскопічні, морфометричні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

особливості ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктури білої речовини 

кінцевого мозку білих щурів у нормі, та закономірності її перебудови за умов 

6-тижневого впливу налбуфіну. Отримано нові дані щодо особливостей 

кровоносного русла білої речовини кінцевого мозку білих щурів у нормі, 

зокрема встановлено послідовність відходження, напрямку та ходу 

артеріальних відгалужень. Уперше проведено комплексний морфометричний 

аналіз ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку білих щурів на 

ін’єкованих та просвітлених препаратах. Проведений статистичний аналіз 

дозволив систематизувати отримані експериментальні дані і подати 

порівняльну характеристику структурної організації білої речовини 

кінцевого мозку в нормі та за умов впливу опіоїду в експерименті. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані щодо 

особливостей ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку білого щура 

сприяють формуванню нових уявлень про будову і шляхи кровопостачання 

білої речовини кінцевого мозку вказаної експериментальної тварини. 

Результати мікро- та ультраструктурного дослідження білої речовини 

кінцевого мозку та її гемомікроциркуляторного русла впродовж 6 тижнів 

впливу опіоїду дозволяють встановити конкретні етапи морфогенезу 

мікроангіопатії, зумовленої застосуванням налбуфіну. Результати роботи 

мають практичне значення для морфологів, невропатологів та нейрохірургів, 
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оскільки можуть служити морфологічною основою для розробки нових 

методів діагностики, профілактики та лікування патології кінцевого мозку у 

хворих, змушених тривалий час застосовувати опіоїди, а також у 

наркозалежних. Отримані результати дослідження структурних особливостей 

білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та при 

експериментальному впливі опіоїду є фундаментальними даними, на які 

можуть спиратися дослідники при вивченні проблем експериментальної та 

клінічної неврології. 

Результати. Встановлено закономірності морфологічних змін білої 

речовини кінцевого мозку за умов тривалого впливу опіоїду. Визначено, що 

кровопостачання усіх частин мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку щура забезпечують гілки внутрішньої сонної артерії. 

Встановлено, що у 13,04 % експериментальних тварин носова (назальна) 

сполучна артерія не відгалужується від  внутрішньої сонної артерії,  а є 

анастомозом між носовими (назальними) мозковими артеріями, у 1,17 % – 

хвостові (каудальні) сполучні артерії відгалужуються від основної 

(базилярної) артерії та анастомозують з хвостовими (каудальними) 

мозковими артеріями, які у всіх експериментальних тварин є гілками 

внутрішньої сонної артерії.  Встановлені наступні значення морфометричних 

показників гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку 

білого щура в нормі:  діаметр артеріол становить (20,9±0,2) мкм, діаметр 

капілярів променистого вінця – (5,85±0,04) мкм, капілярів мозолистого тіла – 

(5,96±0,06) мкм, щільність пакування обмінних судин становить 78,0±2,1, 

показник трофічної активності тканини – (40,6±0,3) мкм, питома площа 

поверхні петель капілярної сітки променистого вінця – (0,046±0,001) 

мкм²/мкм², мозолистого тіла – (0,062±0,002) мкм²/мкм², питомий об’єм 

петель капілярної сітки променистого вінця –  (0,019±0,001) мкм²/мкм³, 

мозолистого тіла – (0,021±0,001) мкм²/мкм³, діаметр венул –  (26,8±0,4) мкм.  

На рівні світлової та електронної мікроскопії підтверджено, що біла 

речовина кінцевого мозку білого щура сформована безмієліновими і 
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мієліновими волокнами.  Безмієлінові нервові волокна тонкі, нейроглія  

представлена астроцитами, довгі відростки яких оточують всі пучки 

нервових волокон, проникають в них і супроводжують кожне волокно. 

Мієлінові нервові волокна мають більший діаметр, ніж безмієлінові. Середня 

товщина мієлінової оболонки нервових волокон становить 0,92±0,28 мкм. 

Мієлінова оболонка містить від 9 до 30 шарів мієліну. Між пучками нервових 

волокон білої речовини кінцевого мозку розміщені усі ланки 

гемомікроциркуляторного русла, капіляри соматичного, нефенестрованого 

типу. 

Через 2 тижні введення налбуфіну в експериментальних тварин 

виявлено перші зміни ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку. 

Артеріоли мають нерівномірний просвіт, звивисті. Капілярна сітка на 

ін’єкованих препаратах кінцевого мозку щура цього періоду експерименту 

гіперемована. Діаметр артеріол зростає до (21,83±0,17) мкм (р<0,005), 

капілярів  мозолистого тіла – до (6,83±0,12) мкм (р<0,005), капілярів 

променистого вінця – до (6,73±0,16) мкм (р<0,005). Достовірне зменшення 

щільності пакування обмінних судин мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку, питомої площі поверхні та питомого об’єму капілярів, а 

також достовірне збільшення  показника трофічної активності тканини через 

6 тижнів перебігу експерименту  свідчать про значне розрідження капілярної 

сітки білої речовини кінцевого мозку, що призводить до різкого порушення ії 

кровопостачання. Перші ознаки порушення мікроструктури білої речовини 

кінцевого мозку помітні через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам. 

Упродовж наступних 4 тижнів в процесі перебігу експерименту патологічні 

зміни наростають і проявляються порушенням чіткої структурності, втратою 

лінійної впорядкованості розташування та гідропічною вакуолізацією 

нервових волокон, фрагментацією мієлінової оболонки, порушенням 

орієнтації та вогнищевою проліферацією гліальних клітин на тлі 

перицелюлярного набряку, потовщенням септ, розвитком ангіопатії 

септальних мікросудин, формуванням периваскулярних лімфоцитарних 
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інфільтратів, утворенням вогнищ діапедезу еритроцитів. 

Упродовж 6 тижнів введення налбуфіну відбуваються глибокі зміни 

ультраструктурної організації мозолистого тіла і променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура. Через 2 тижні експерименту виявлено 

потовщення і дезорганізацію мієлінової оболонки, набряк ендотеліоцитів  

артеріол і капілярів. Через 4 тижні експерименту спостерігали набряк 

осьових циліндрів нервових волокон, гліоз, потовщення стінки артеріол, 

розташування ендотеліоцитів частоколом, змінену форму просвіту капілярів. 

Через 6 тижнів експериментального впливу налбуфіну виявлено всі ознаки 

нейропатії, відбувається гідропічна вакуолізація нервових волокон, 

відшарування мієлінової оболонки, руйнування нейролеми, збільшення 

кількості аморфної речовини між пучками нервових волокон, процеси 

дегенерації астроцитів та олігодендроцитів, вогнищева проліферація 

клітинних елементів глії на тлі периваскулярного та перицелюлярного 

набряку. Вказане вище свідчить, що ангіопатія при тривалому впливі 

налбуфіну є пусковим механізмом розвитку нейропатії. 

Ключові слова: мозолисте тіло, променистий вінець кінцевого мозку, 

білий щур, налбуфін. 

 

ABSTRACT 

Zinko A. V. The effect of an opioid on the structure of the white 

substance of the telencephalon in the experiment.  

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Medical Sciences 

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

Medical University of Lviv, State Higher Educational Establishment “Ivano-

Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2017. 

Topicality.   Opioids are widely used for anaesthetization in modern 

medical practice, especially in surgical and oncological clinics. Development of 

pharmacotherapy with the use of narcotic materials requires elaboration of 
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measures to prevent and offset the side effects and complications that they cause, 

especially for the brain sensitive to the drug therapy effects because of the nature 

of its structure and function. However, many of these studies have the character of 

some separate observations and relevant general conclusions are not always well-

founded. There is a range of unresolved issues regarding the problem of structural 

rearrangement of the white matter of telencephalon in case of administering 

narcotic mediators. The problem of development of angiopathies and neuropathies 

as the most frequent and gravest manifestations of the use of narcotic drugs is very 

important for both, morphologists and clinicians. 

Objective of the study – to establish peculiarities of  the structure and blood 

supply of the white substance of the telencephalon of the white rat in norm  and in 

the dynamics of a prolonged effect of an opioid.  

Task of the study – to establish peculiarities of angioarchitecture of the 

white substance of the telencephalon of the white rat on the basis of the results of 

complex macro- and microscopic studies, morphometric analysis, to establish 

micro- and ultrastructural peculiarities of the white substance of the telencephalon 

of the white rat in norm, to trace dynamics of qualitative-quantitative changes in 

the telencephalon of the white rat under the effect of an opioid, to determine 

peculiarities of microstructural organization of the white substance of the 

telencephalon of the white rat in case of a prolonged effect of an opioid, to study 

ultrastructural peculiarities of the white substance of the telencephalon of the white 

rat in case of injection of an opioid. 

Methods of the studies: injection, histological, electron microscopic, 

morphometric and statistical methods. 

Scientific novelty  of the obtained results. For the first time  there have 

been established peculiarities of angioarchitecture, micro- and ultrastructure of the 

white substance of the telencephalon of the white rat in physiological norm and the 

regularities of its restructuring under the effect of injecting nalbuphine during 6 

weeks. New data were obtained on the peculiarities of the circulatory bloodstream 

of the white substance of the telencephalon of the white rat in norm, in particular, 
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there have been established sequence of branching off, direction and progress of 

arterial rami. For the first time a complex morphometric analysis has been made of 

angioarchitecture of the white substance of the telencephalon of the white rat using 

the injected and clarified specimens. Statistical analysis permitted systematization 

of the obtained experimental data and presentation of the of the comparative 

characteristic of structural organization of the white substance of the telencephalon 

of the white rat in norm and under the effect of an opioid in the experiment. 

Practical value of the obtained results. The obtained data on the 

peculiarities of angioarchitecture of the white substance of the telencephalon of the 

white rat facilitate formation of the new concepts on the structure and ways of 

blood supply of the white substance of the telencephalon of the above said 

experimental animal. The results of micro- and ultrastructural study of the white 

substance of the telencephalon and its hemomicrocirculatory bloodstream of the 

white rat’s telencephalon under the effect of an opioid injection during 6 weeks  

allow to determine specific stages of patho- and morphogenesis of 

microangiopathy predetermined by application of nalbuphine.  The results of the 

work are of practical importance for morphologists, neuropathologists and 

neurosurgeons, for they  can serve as the basis for elaboration of the new methods 

of diagnosing, prevention and treatment of the pathology of telencephalon in 

patients who have to use opioids for a long time  and in drug addicts. The obtained 

results of the study of structural peculiarities of the of the white rat’s telencephalon 

in norm and under the experimental effect of an opioid appear to be the 

fundamental data that can be relied on by the researchers in the process of 

investigation  of the problems of experimental and clinical neurology. 

Results. Regularities  of morphological changes have been established in the 

telencephalon white substance under the prolonged effect of an opioid. It has been 

established, that blood supply of all parts of the corpus callosum and radiate crown 

of the rat’s telencephalon is provided by the branches of internal carotid artery. It 

was established, that in 13.04% of the experimental animals the nasal 

communicating artery does not branch off from the internal carotid artery, but is 
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the anastomosis between the nasal cerebral arteries, while in 1.17% of the 

experimental animals caudal communicating arteries branch off from the basilar 

artery and anastomose with the caudal cerebral arteries that in all experimental 

animals appear to be the branches of internal carotid artery. The following values 

of morphometric indices of hemomicrocirculatory bloodstream of the white rat’s 

telencephalon under the conditions of physiological norm were established: 

diameter of arterioles equals (20.9±0.2) μm, diameter of the radiate crown 

capillaries – (5.85±0.04) μm, telencephalon capillaries – (5.96±0.06) μm, density 

of the network of exchange vessels attains 78.0±2.1 μm, index of trophic activity 

of the tissue –  40.6±0.3 μm, specific area of the surface of radiate crown capillary 

network loops – (0.046±0.001) μm
2
/ μm

2
, that of corpus callosum – (0.062±0.002) 

μm
2
/ μm

2
,  specific volume  of radiate crown capillary network loops – 

(0.019±0.001) μm
2
/ μm

3
, that of corpus callosum – (0.021±0.001) μm

2
/ μm

3
, 

diameter of the venules -  (26.8±0.4) μm. It has been confirmed on the level of 

optical and electron microscopy,  that the white rat’s white substance of the 

telencephalon is formed by nonmyelinated and myelinated fibers. Nonmyelinated  

nerve fibers  are thin, neuroglia is presented by astrocytes, whose long processes 

surround all fascicles of nerve fibers, penetrate into them and accompany each 

nerve fiber. Myelinated nerve fibers have a greater diameter than nonmyelinated 

fibers. Average thickness of myelin sheath of the nerve fibers attains 0.92±0.28 

μm. Myelin sheath contains from 9 to 30 layers of myelin. All parts of 

hemomicrocirculatory bloodstream, capillaries of somatic, non-fenestrated type are 

located between the fascicles of the nerve fibers of telencephalon white substance.  

The first signs of changes in angioarchitecture of the telencephalon white 

substance have been detected after 2 weeks of injecting nalbuphine. Arterioles’ 

lumen is uneven, tortuous. Capillary network in the injected specimens of the rat’s 

telencephalon at this stage of the experiment is hyperemic. Diameter of arterioles  

increases up to (21.83±0.17) μm, (p<0.005), diameter of the corpus callosum 

capillaries – up to (6.83±0.12) μm (p<0.005), diameter of the radiate crown 

capillaries – up to (6.73±0.16) μm (p<0.005). Probable reduction of the density of 
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packing of telencephalon corpus callosum and radiate crown exchange vessels, 

specific area of the surface and specific volume of the capillaries, as well  as 

probable increase of trophic activity of tissues  after 6 weeks of the experiment 

testify to a considerable thinning out of the telencephalon white substance capillary 

network which leads to an abrupt impairment of its blood supply. The first signs of 

the telencephalon white substance microstructure impairment are noticed after 2 

weeks of injecting nalbuphine to the white  rats. During the following 4 weeks of 

the experiment pathological changes keep on growing, manifested by disruption of 

the clear structural properties, loss of linear orderliness of location and hydropic 

vacuolization of the nerve fibers, fragmentation of myelin sheath, misorientation 

and focal proliferation of glial cells against the background of a pericellular edema, 

thickening of the septa, development of angiopathy of the septal microvessels, 

formation of perivascular lymphocytic infiltrates, appearance of the foci of 

erythrocytes diapedesis.  

Deep changes in the ultrastructural organization of the white rat’s 

telencephalon corpus callosum and radiate crown take place during 6 weeks of 

injecting nalbuphine. Thickening and  disorganization of the myelin sheath, edema 

of endotheliocytes of the arterioles and capillaries have been  detected after 2 

weeks of the experiment. Edema of the axis cylinders of the nerve fibers, gliosis, 

thickening of the arterioles’ walls, palisade-like positioning of the endotheliocytes, 

changed form of the capillaries’ lumen were observed after 4 weeks of the 

experiment. All signs of neuropathy were revealed after 6 weeks of the 

experimental nalbuphine injections with hydropic vacuolization of the nerve fibers, 

detachment of myelin sheath, destruction of neurolemma, increase of amorphous 

material between the fascicles of nerve fibers, processes of degeneration of 

astrocytes and oligodendrocytes, focal proliferation of glia cellular elements 

against the background of perivascular and pericellular edema taking place. All 

above said  shows, that in case of a prolonged effect of nalbuphine angiopathy is a 

triggering mechanism for the development of neuropathy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Опіоїди супроводжують людство багато 

тисячоліть, але проблема наркоманії не стає менш актуальною [35, 50, 76, 78, 

125]. У сучасній практичній медицині, особливо в хірургічних та 

онкологічних клініках, з метою знеболювання  широко застосовуються 

опіоїди  [25, 72, 92, 112, 119, 170, 175]. Розвиток фармакотерапії 

наркотичними речовинами вимагає розробки заходів профілактики та 

корекції викликаних ними побічних ефектів і ускладнень, а, особливо, із боку 

головного мозку, чутливого до медикаментозного впливу внаслідок 

особливості своєї будови та функції [10, 47, 49, 113, 115, 189]. Однак багато з 

цих досліджень носять характер окремих спостережень і відповідні 

узагальнені висновки не завжди виявляються достатньо обґрунтованими [59, 

161, 207]. Згідно даних ООН у світі існує до 21 млн. споживачів опіатів  і, 

незважаючи  на зусилля світової спільноти, споживання опіоїдів не має 

тенденції до зменшення [55, 59, 76, 122, 175]. Існує низка невирішених 

питань щодо проблем структурної перебудови білої речовини кінцевого 

мозку при вживанні наркотичних середників. Аналіз сучасної фахової 

літератури показав особливе зацікавлення дослідників станом нервової 

системи за умов впливу екзо- та ендопатогенних факторів [17, 37, 40, 100-

102, 168, 179]. Морфологія білої речовини кінцевого мозку залишається 

однією з найактуальніших проблем сучасної медичної науки, про що 

свідчить наявність великої кількості наукової фахової літератури, 

присвяченої дослідженню особливостей променистого вінця та мозолистого 

тіла за умов фізіологічної норми та при різних патологічних станах [122, 144, 

158, 164, 165].  

Проблема розвитку ангіопатій та нейропатій, як найчастіших і 

найважчих проявів застосування наркотичних середників, є актуальною і 

дуже важливою як для морфологів, так і для клініцистів [11, 113, 168]. Проте 
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в літературі недостатньо  повідомлень про вплив опіоїдів на нервову систему 

[51, 155, 207]. Варто відзначити, що багато з цих досліджень носять характер 

окремих спостережень і відповідні узагальнені висновки не завжди 

виявляються достатньо обґрунтованими. 

Підсумовуючи вказане вище, можна зробити висновок про наявність 

цілої низки невирішених питань щодо проблем структурної перебудови білої 

речовини кінцевого мозку при вживанні наркотичних середників.  

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

Вибраний напрямок дослідження є частиною планової наукової роботи 

кафедри нормальної анатомії «Структура органів та їх кровоносного русла в 

онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при 

порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому 

діабеті», № державної реєстрації 0110U001854, яка виконувалась у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького згідно з державним планом та програмою впродовж 2009 – 2014 

років. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради медичного 

факультету №1 Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького (протокол № 6 від 26 березня 2014 р.). Здобувач є 

виконавцем фрагменту цієї роботи.  

Мета дослідження – встановити особливості будови та 

кровопостачання білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та в 

динаміці тривалого впливу опіоїду.  

Завдання дослідження:  

1. Визначити особливості ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого 

мозку білого щура на підставі результатів комплексних макро- та 

мікроскопічних досліджень, морфометричного аналізу.  

2. Встановити мікро- та ультраструктурні особливості білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі. 

3. Простежити динаміку якісно-кількісних змін білої речовини 

кінцевого мозку білого щура впродовж 6-тижневого впливу опіоїду. 
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4. Визначити особливості мікроструктурної організації білої речовини 

кінцевого мозку білого щура при тривалому впливі опіоїду. 

5. Вивчити ультраструктурні особливості білої речовини кінцевого 

мозку білого щура за умов введення опіоїду. 

Об’єкт дослідження – морфологічні особливості білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі та за умов впливу налбуфіну. 

Предмет дослідження – структурна організація та васкуляризація білої 

речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та в динаміці тривалого 

впливу опіоїду. 

Методи дослідження. У дисертації використано морфологічні методи: 

ін’єкційні – для визначення особливостей ангіоархітектоніки, гістологічні та 

електронно-мікроскопічні – для вивчення мікро- та ультраструктури білої 

речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та за умов впливу опіоїду, 

морфометричні та статистичні методи дослідження, які дозволили 

об’єктивізувати результати дослідження особливостей 

гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури білої речовини 

кінцевого мозку в нормі та закономірностей змін білої речовини кінцевого 

мозку в динаміці тривалого впливу опіоїду. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

особливості ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктури білої речовини 

кінцевого мозку білих щурів у нормі, та закономірності її перебудови за умов 

6-тижневого впливу налбуфіну. Отримано нові дані щодо особливостей 

кровоносного русла білої речовини кінцевого мозку білих щурів у нормі, 

зокрема встановлено послідовність відходження, напрямку та ходу 

артеріальних відгалужень. Уперше проведено комплексний морфометричний 

аналіз ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку білих щурів на 

ін’єкованих та просвітлених препаратах. Проведений статистичний аналіз 

дозволив систематизувати отримані експериментальні дані і подати 

порівняльну характеристику структурної організації білої речовини 

кінцевого мозку в нормі та за умов впливу опіоїду в експерименті. 
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Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані щодо 

особливостей ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку білого щура 

сприяють формуванню нових уявлень про будову і шляхи кровопостачання 

білої речовини кінцевого мозку вказаної експериментальної тварини. 

Результати мікро- та ультраструктурного дослідження білої речовини 

кінцевого мозку та її гемомікроциркуляторного русла впродовж 6 тижнів 

впливу опіоїду дозволяють встановити конкретні етапи морфогенезу 

мікроангіопатії, зумовленої застосуванням налбуфіну. Результати роботи 

мають практичне значення для морфологів, невропатологів та нейрохірургів, 

оскільки можуть служити морфологічною основою для розробки нових 

методів діагностики, профілактики та лікування патології кінцевого мозку у 

хворих, змушених тривалий час застосовувати опіоїди, а також у 

наркозалежних. Отримані результати дослідження структурних особливостей 

білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та при 

експериментальному впливі опіоїду є фундаментальними даними, на які 

можуть спиратися дослідники при вивченні проблем експериментальної та 

клінічної неврології.  

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу кафедр 

анатомії людини Сумського державного університету (затв. 7 жовтня 2015 

р.), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 6 

жовтня 2015 р.), кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. 

Горбачевського» (затв. 12 жовтня 2015 р.), кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(затв. 20 жовтня 2015 р.), кафедр анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» (затв. 12 жовтня 

2015 р.), Харківського національного медичного університету (затв. 9 

вересня 2015 р.), ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

(затв. 15 жовтня 2015 р.), кафедр анатомії, топографічної анатомії та 
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оперативної хірургії та анатомії людини імені М. Г. Туркевича ВДНЗУ 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 7 жовтня 2015 р.), 

кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського 

національного університету (затв. 17 вересня 2015 р.), кафедр оперативної 

хірургії з топографічною анатомією та анатомії людини Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова (затв. 22 вересня 

2015 р.), кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії Запорізького державного медичного університету (затв. 15 вересня 

2015 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням здобувача кафедри нормальної анатомії 

Зінько А. В. Автор самостійно виконала етапи планування дисертації і 

літературно-патентного пошуку, спільно з науковим керівником 

сформулювала мету й завдання дослідження. Автор самостійно опанувала 

методи дослідження, відтворила модель тривалого впливу опіоїду у 

лабораторної тварини – білого щура. Експерименти та забір матеріалу, усі 

морфологічні дослідження проведені здобувачем особисто. Основні наукові 

положення та їхнє обґрунтування, відображені в дисертації, належать 

здобувачу Зінько А. В. Формулювання висновків, практичних рекомендацій у 

вигляді впроваджень здійснено за участі наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертації висвітлено та обговорено на засіданнях кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, ХV Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських 

Товариств (Чернівці, 2014), V міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених (Вінниця, 2014), Міжнародній науковій конференції «ХІІІ 

International Congress of Medical Sciences» (Софія, Болгарія, 2014), науковій 

конференції «RECOOP 5
th

 TriNet Meeting» (Вроцлав, Польща, 2014), VІ 

Конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України 

(Запоріжжя, 2015), VII міжнародній конференції «Современные аспекты 
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реабилитации в медицине» (Єреван, Вірменія, 2015), міжнародній науковій 

конференції «The 7-th International Symposium of Clinical and Applied 

Anatomy» (Братислава, Словаччина, 2015), науково-практичній конференції 

«Прикладні аспекти морфології» (Вінниця, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових 

праць, із яких 6 статей опубліковано у фахових наукових виданнях України 

(із них 4 статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 

1 стаття – у збірнику наукових праць, 1 стаття – у фаховому науковому 

виданні Молдови,  6 робіт – у матеріалах і тезах конференцій та конгресів. 

    Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 195 сторінках друкованого тексту, з них 114 сторінок основного 

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

матеріали та методи дослідження, два розділи з результатами власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, список 

використаних джерел, додатки (14). Робота ілюстрована 12 таблицями, 93 

рисунками. Список використаних джерел літератури складається з 216 

джерел, із яких 129 кирилицею і 87 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БІЛОЇ РЕЧОВИНИ КІНЦЕВОГО 

МОЗКУ В НОРМІ ТА ЗА УМОВ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Особливості будови та шляхи кровопостачання білої речовини 

кінцевого мозку за умов фізіологічної норми 

Аналіз сучасної фахової літератури свідчить про особливе зацікавлення 

науковців вивченням кінцевого мозку [43, 73, 74, 149, 214]. Наявність 

новітніх методів дослідження відкриває нові можливості пізнання 

морфофункціонального стану нервової системи [8, 31, 42, 124, 186]. 

Спираючись на вітчизняні та закордонні дані фахової літератури нами 

проаналізовано стан наукових знань щодо структурних та функціональних 

особливостей білої речовини кінцевого мозку за умов фізіологічної норми. 

Аналіз наукової літератури показав відсутність системних, цілісних 

відомостей щодо процесу формоутворення структур півкуль кінцевого мозку 

людини в пренатальному періоді внутрішньоутробного розвитку, зокрема 

щодо диференціювання та міграції нейронів, клітин нейроглії, формування 

нервових волокон білої речовини [126]. Трапляються розрізнені, поодинокі 

відомості про морфометричні параметри структур головного мозку в 

ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного  розвитку  [109], 

формування статевого диморфізму головного мозку [96, 110]. Розвиток 

мозолистого тіла відбувається на пізніх етапах церебрального онтогенезу 

плода, зокрема між 12 і 18 тижнями гестації [1]. До 4-го місяця 

внутрішньоутробного періоду формується передня частина мозолистого тіла 

(коліно, дзьоб), а потім – задня (стовбур і валик). До 20-го тижня 

внутрішньоутробного розвитку процес утворення мозолистого тіла 

завершується повністю.  

Мозолисте тіло людини є найбільшим пучком нервових волокон у всій 

нервовій системі, складається з 200-300 млн. аксонів [153].  Мозолисте тіло 
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людини було описано на початку 60-х років ХХ ст. групою вчених під 

керівництвом Р. Сперрі, який в 1981 р. отримав Нобелівську премію за 

дослідження нервової системи людини. У той час, як численні зарубіжні 

морфологи активно вивчають анатомію променистого вінця і мозолистого 

тіла [138, 147, 150, 151], у вітчизняній фаховій літературі трапляються лише 

поодинокі повідомлення щодо окресленого вище питання [5, 105]. Від 

анатомічних особливостей мозолистого тіла та навколомозолистих артерій 

залежить вибір методу лікування аневризм артерій [117]. Частота аневризм 

навколомозолистої артерії становить від 2 до 6% у структурі всіх 

внутрішньочерепних аневризм артерій. Найчастіше виявляються аневризми в 

ділянці відходження мозолисто-крайової артерії, рідше – відходження 

присередньої очноямково-лобової, лобової полюсної, передньо-присередньої 

та проміжно-присередньої лобових гілок. Аневризми, розташовані 

дистальніше відходження мозолисто-крайової артерії, виявляються дуже 

рідко. Автор зазначає, що на етапі планування операції з приводу множинних 

аневризм слід звертати особливу увагу на їхнє розташування відносно 

мозолистого тіла, адже основними труднощами під час кліпування аневризм 

є вузький робочий простір, обмежений півкулями кінцевого мозку та 

мозолистим тілом (у середньому відстань між конвекситальною поверхнею 

мозку та мозолистим тілом становить 35-38 мм), часто відзначають спаяність 

аневризм артерій із поясною звивиною, що супроводжується високим 

ризиком інтраопераційних розривів під час виділення аневризм, іноді купол 

та шийка аневризми спаяні з артеріями кори. Через невелику кількість 

анатомічних орієнтирів у міжпівкульній щілині виникають труднощі при 

пошуку аневризми, тому, як основний орієнтир, рекомендують 

використовувати мозолисте тіло.  

Порівняльна анатомія білої речовини кінцевого мозку людини та 

експериментальних тварин описана в поодиноких працях фахової літератури 

[21, 71]. За даними літератури, біла речовина кінцевого мозку білого щура 

представлена променистим вінцем та міжпівкульними спайками, зокрема 
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спайками гіпокампа (вентральною і дорсальною спайками склепіння), 

ростральною спайкою, поясом, внутрішньою капсулою та мозолистим тілом. 

Мозолисте тіло щура, як і людини, – найбільший волокнистий утвір, який 

з’єднує нову кору обох півкуль, розміщений углибині поздовжньої щілини 

між півкулями кінцевого мозку [71]. У білого щура розрізняють стовбур 

мозолистого тіла, валик, коліно, покрив і променистість, що складається з 

великих і малих щипців. У нечисленній фаховій літературі трапляються 

суперечливі дані щодо кровопостачання білої речовини кінцевого мозку 

білого щура. За даними поодиноких авторів, біла речовина кінцевого мозку 

кровопостачається ростральними мозковими артеріями (аналог передніх 

артерій мозку людини), середніми мозковими артеріями та каудальними 

мозковими артеріями (аналог задніх артерій мозку в людини). Ростральна 

мозкова артерія – одна з кінцевих гілок внутрішньої сонної артерії, 

починається в черепі збоку від зорового перехрестя, огинає нюховий тракт і 

з’єднується з однойменною артерією протилежного боку, у результаті чого 

утворюється непарна судина, яка проходить у поздовжній щілині кінцевого 

мозку [71]. Далі артерія огинає коліно мозолистого тіла, прямує по його 

верхній поверхні і, дійшовши до тім’яної частки, анастомозує з гілками 

каудальної мозкової артерії. У щура, на відміну від людини, переважно, 

відсутня передня сполучна гілка, але іноді між ростральними мозковими 

артеріями є анастомоз, тобто передня сполучна артерія. Середня мозкова 

артерія, кінцева гілка внутрішньої сонної артерії, починається збоку від лійки 

проміжного мозку і прямує вгору на бічну поверхню півкулі, далі завертає 

дозаду і розгалужується на численні гілки. Каудальна мозкова артерія в 

щура, на відміну від людини, є гілкою внутрішньої сонної артерії. 

Поглинаючи ніжку мозку, вона прямує вздовж намету мозочка і 

кровопостачає переважно потиличну частку. Проте іноді трапляється 

відгалуження каудальної мозкової артерії від основної артерії. За даними 

інших авторів, у щурів розрізняють носову і хвостову сполучні артерії, які є 

гілками внутрішньої сонної артерії і формують велике артеріальне коло 
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мозку [21].  

До сьогодні важливим залишається вивчення вікових, статевих та 

конституційних особливостей структур головного мозку в нормі [5, 105]. 

Авторами встановлено в дітей чітку залежність розмірів і будови 

мозолистого тіла від форми голови. Найширший діапазон індивідуальних 

відмінностей виявлено в підлітків до 17 років, що пояснюється інтенсивним 

розвитком саме в цей період складних комплексних рухів, із формуванням 

зв’язків між окремими центрами [105]. Суперечливими є дані щодо 

морфологічного стану білої речовини кінцевого мозку доношених і 

недоношених дітей [172, 199]. На думку деяких дослідників, мікроструктура 

білої речовини кінцевого мозку недоношених дітей значно змінена,  що 

підтверджує вірогідна різниця морфометричних показників при 

статистичному опрацюванні [172]. Недоношені діти мають високий ризик 

розвитку черепно-мозкової травми та порушення розвитку нервової системи, 

що часто виявляється при звичайній магнітно-резонансній томографії. У 70 

новонароджених (39 хлопчиків і 31 дівчинка) було досліджено мозолисте 

тіло. Виявлено морфологічні зміни білої речовини недоношених 

новонароджених, зокрема вірогідне відхилення морфометричних параметрів 

мозолистого тіла. Інша праця [11] свідчить, що мікроструктурна організація 

мозолистого тіла новонародженої дитини не залежить від недоношеності.  

Цікавими є результати дослідження залежності анатомічного 

розташування низхідних шляхів у променистому вінці в нормі [162, 167]. 

Авторами встановлено соматотопічну організацію нервових волокон у 

променистому вінці кінцевого мозку шляхом визначення відстані між 

волокнами, відповідальними за верхні та нижні кінцівки. У присередньо-

бічному напрямку  середня відстань між волокнами кірково-

спинномозкового шляху для верхніх і нижніх кінцівок становила  2,41 мм на 

верхньому рівні променистого вінця  і 1,21 мм на нижчому рівні 

променистого вінця. У передньо-задньому напрямку, середня відстань між 

волокнами кірково-спинномозкового шляху для верхніх і нижніх кінцівок  
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становила 5,23 мм на верхньому рівні променистого вінця  і 4,47 мм на 

нижчому рівні променистого вінця.  Наведені результати показують, що 

анатомічне розташування і соматотопічна організація волокон кірково-

спинномозкового шляху для верхньої  та нижньої кінцівок наступна: волокна 

для верхньої кінцівки розташовані спереду і вбік від волокон для  нижньої 

кінцівки в променистому вінці нормального людського мозку, відстані між 

волокнами верхньої та нижньої кінцівок  зменшуються в міру опускання від 

верхнього до нижнього рівня променистого вінця. 

Низка праць присвячена віковим змінам білої речовини кінцевого 

мозку в нормі та за умов патології [193, 209]. Зокрема досліджено потенціал 

кореляції вікових змін білої речовини кінцевого мозку і площі поперечного 

перерізу мозолистого тіла. У 578 пацієнтів шляхом застосування магнітно-

резонансної томографії (МРТ) визначено площу поперечного перерізу в 5-и 

ділянках мозолистого тіла. Встановлено вірогідну кореляцію між площею 

поперечного перерізу ділянки валика мозолистого тіла і морфологічними 

змінами білої речовини кінцевого мозку. У ВІЛ–інфікованих пацієнтів було 

відзначено зменшення площі профілю всього мозолистого тіла, а також його 

різних частин. Абсолютна кількість нервових волокон значно зменшувалася 

в лобовій і потиличній частинах мозолистого тіла. Аналіз морфометричних 

показників нервових волокон, аксонів, їхніх  мієлінових оболонок вказує на 

те, що в деяких ділянках зменшується кількість аксонів, зменшується також 

товщина мієлінової оболонки, але в окремих ділянках спостерігається 

набухання аксонів, їхній набряк, розширення мієлінових оболонок за рахунок 

набряку і розшарування.  

Морфометричним дослідженням мозолистого тіла присвячено чимало 

праць [131, 208]. Визначення співвідношення загального об’єму, площі і 

довжини головного мозку дорослих і дітей до ширини різних відділів 

мозолистого тіла в нормі та патології показало, що за умов патологічних 

станів параметри головного мозку дорослих вірогідно не змінюються [208]. 

При цьому ширина різних відділів мозолистого тіла вірогідно зростає, що, 
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відповідно, призводить до вірогідної зміни (на 20%) співвідношення об’єму, 

площі і довжини до ширини мозолистого тіла. У дітей спостерігається 

вірогідна зміна параметрів головного мозку і мозолистого тіла. Зміну 

розмірів мозолистого тіла автори пояснюють надмірною мієлінізацією 

нервових волокон (аксонів), збільшенням кількості позаклітинної речовини, 

вакуолізацією. Автори припускають також, що зміни морфометричних 

параметрів головного мозку в цілому і мозолистого тіла зокрема зумовлене 

процесами апоптозу клітин, але підкреслюють, що останнє вимагає 

підтвердження в подальших глибших дослідженнях. 

У фаховій літературі є повідомлення про вивчення мікроструктурних 

особливостей білої речовини кінцевого мозку методом просторової 

статистики [141]. Дослідження виконано у 26 здорових (контрольних) осіб і в 

28 (13 чоловіків і 15 жінок) пацієнтів із розладами поведінки та емоцій. 

Результати  досліджень свідчить про статистично вірогідне зниження 

фракційної анізотропії в коліні та в дзьобі мозолистого тіла (р<0,05), а також 

у пучках променистого вінця правої і лівої лобових часток півкуль кінцевого 

мозку (р<0,002) у пацієнтів із розладами поведінки та емоцій,  порівняно з 

контрольною групою. Авторами не зафіксовано кореляцію змін білої 

речовини з віком або супутніми захворюваннями.  

Таким чином, враховуючи наведені вище дані наукової фахової 

вітчизняної та закордонної літератури, можна стверджувати, що проблема 

морфофункціональних особливостей  білої речовини кінцевого мозку за умов 

фізіологічної норми є важливою як для морфологів, так і для клініцистів. 

Багато питань цієї проблеми є дискутабельними, вимагають як найскорішого 

вирішення шляхом проведення експериментальних та клінічних досліджень.  
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1.2. Морфофункціональні особливості білої речовини головного 

мозку під впливом ендо- та екзогенних чинників 

Патологія мозолистого тіла виникає з різних причин, таких як вроджені, 

запальні, онкологічні,  інфекційні захворювання,  травматичні пошкодження, 

метаболічні та судинні розлади, вплив  токсичних речовин. Мозолисте тіло 

або певна частина його може бути порушена вибірково. Численні вади 

мозолистого тіла виявляються часто під час КТ і МРТ.  Знання  анатомії 

мозолистого тіла за умов фізіологічної норми та за умов  патології має 

важливе значення для радіологів, щоб встановити  хворобу на ранній стадії і 

допомогти клініцисту обрати  оптимальні терапевтичні дії. На 4000 

нейрорентгенологічних досліджень виявлено 1 випадок вродженої аномалії 

центральної нервової системи – агенезії мозолистого тіла, що 

характеризується частковою або повною відсутністю ділянки мозку [1, 15, 

97]. Розрізняють первинну, вторинну, тотальну і часткову агенезію 

мозолистого тіла, ступінь дефекту мозолистого тіла залежить від стадії 

розвитку плода. Первинна агенезія розвивається на ранніх етапах розвитку 

плода і часто поєднується з іншими вадами формування мозку. Вторинне 

ураження мозолистого тіла утворюється на пізніх етапах розвитку плода 

внаслідок дії токсичних речовин, травматичних ушкоджень, 

внутрішньоутробних запальних процесів, порушення кровообігу. У випадках 

часткової агенезії відсутня задня частина мозолистого тіла, значно рідше – 

передня, мозолисте тіло може бути значно стоншеним. Клінічні прояви 

агенезії мозолистого тіла відрізняються поліморфізмом: епілептичні напади, 

рухові порушення, судоми, порушення сенсорних реакцій, пригнічення 

спінальних сегментарних автоматизмів, відсутність формування ланцюгового 

симетричного рефлексу, порушення терморегуляції (гіпотермія), координації, 

зорової і слухової пам’яті. 

Значне зменшення об’єму мозолистого тіла спостерігається в пацієнтів 

із біполярними розладами [135]. Було обстежено 21 особу віком 44–75 років 

(48% жінок) із біполярними розладами методом магнітно-резонансної 
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томографії (МРТ). 34 особи складали контрольну групу. Було створено 

тривимірні моделі з метою візуалізації більшої поверхні мозолистого тіла. 

Результати дослідження показали значне стоншення і зменшення площі 

мозолистого тіла в пацієнтів із біполярними розладами. Особливе відхилення 

значень показників від норми виявлено в коліні та валику мозолистого тіла. 

Морфологічно спостерігали значне стоншення мієлінових оболонок нервових 

волокон. Зміни морфометричних параметрів мозолистого тіла виявлено і при 

вродженній сліпоті. Розроблено модель вивчення різних патологічних станів 

рухових нейронів за допомогою аналізу стану мозолистого тіла [182].  

Черепно-мозкова травма часто викликає травматичне ушкодження 

аксонів білої речовини кінцевого мозку [23, 202].  В експерименті на білих 

щурах вивчали морфологічні зміни мозолистого тіла за станом 

олігодендроцитів та мієлінової оболонки нервових волокон [202]. 

Застосовували також метод нейровізуалізації. Травму наносили в ділянці 

дзьоба мозолистого тіла. Упродовж першого тижня після травми магнітно-

резонансна томографія показала, що осьовий коефіцієнт дифузії в 

мозолистому тілі зменшується, спостерігається гіпертрофія мікроглії, 

гіпертрофія астроцитів, проліферація олігодендроцитів. При 

електронномікроскопічному дослідженні виявлено дегенерацію аксонів, 

демієлінізацію нервових волокон. Вивчали також зміну ступеня гідратації 

білої речовини мозку при черепно-мозковій травмі [23]. Методом 

комп’ютерної томографії в 15 пацієнтів із важкою черепно-мозковою 

травмою кількісно визначали ступінь виразності гідратації білої речовини 

мозку. Встановлено два ступені набряку-набухання білої речовини. 

Виразність набряку білої речовини виявилась різною в різних ділянках 

мозку, що служить основою для встановлення ділянок із незворотними 

порушеннями кровопостачання.   

У поодиноких працях розглядають топографічні аспекти анатомії 

мозолистого тіла в нормі та за умов токсичних впливів [38, 94, 196], зокрема 

досліджено токсичний вплив димефосфону, побутового газу, сульфатів міді, 
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цинку та заліза на нервову тканину. Проаналізувавши стан мієліну, мікроглії 

та астроцитів, автори роблять висновок, що за умов токсичного впливу 

найперші структурні зміни розвиваються в крайових ділянках мозолистого 

тіла, а згодом проникають у товщу мозолистого тіла. На 100 щурах-самцях 

лінії Вістар, масою від 150 до 250 г, вивчено токсичну дію побутового газу на 

морфофункціональний стан білої речовини кінцевого мозку [38]. 

Деструктивні зміни білої речовини кінцевого мозку проявилися 

повнокров’ям судин, периваскулярним і перицелюлярним набряком, 

порушенням гематоенцефалічного бар’єру, пошкодженням мієлінових 

оболонок (вогнищева і тотальна демієлінізація, відшарування мієлінової 

оболонки), осьових циліндрів нервових волокон мозолистого тіла і 

променистого вінця. Виявлено збільшення товщини мієлінових оболонок 

удвічі, що супроводжувалось їхнім розволокненням, розривами, розпадом і 

повною гомогенізацією, значним розширенням периаксональних просторів. 

Одночасно порушувалася структура осьових циліндрів. Відмічали виразний 

набряк аксонів, гомогенізацію матриксу і дезорганізацію крист мітохондрій. 

Астроцити білої речовини характеризувалися нерівномірним розширенням 

перинуклеарного простору і васкуляризацією цитоплазми. Особливо глибокі 

деструктивні зміни виявлено в зернистій ендоплазматичній сітці, зокрема 

деформацію і зменшення електронної щільності цистерн, що свідчить про 

порушення синтезу білка і його транспорту. Порушувалась і діяльність 

мітохондріального апарату (дезорганізовані, зруйновані кристи).    

Хронічна серцева недостатність зумовлює значні зміни білої речовини 

головного мозку, зокрема зменшення товщини білої речовини і зміну 

коефіцієнтів дифузії молекул води в білій речовині головного мозку, ознаки 

атрофії, зменшення кількості нервових волокон, збільшення просторів між 

волокнами, ангіопатії, порушення гемо- та енцефального бар’єру, що 

супроводжується екстравазацією компонентів плазми як безпосередньо в 

стінку артерії (це сприяє її потовщенню і дезінтеграції), так і в прилеглі 

ділянки мозку з розвитку периваскулярного набряку (це може бути одним із 
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механізмів пошкодження білої речовини), а також активація мікроглії [3, 108, 

123, 210]. Автори відмічають, що при внутрішньоклітинному набряку 

спостерігається зниження коефіцієнта дифузії молекул води в ділянці 

пошкодження, хоча при вазогенному позаклітинному набряку, навпаки, 

виявлено підвищення коефіцієнта дифузії молекул води. Таким чином, 

можна зробити висновок, що розвиток вазогенного набряку може бути 

пов’язаний із порушенням проникності стінки судин, порушенням венозного 

відтоку,  а також частковою демієлінізацією нервових волокон. Подібні зміни 

в білій речовині головного мозку викликає розсіяний склероз [6, 82]. У 

фаховій літературі знаходимо повідомлення про морфофункціональні 

особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії 

(одна з найчастіших причин розвитку атеросклерозу, захворювання, яке 

зумовлює порушення мозкового кровотоку і є причиною змін 

морфофункціональних особливостей як сірої, так і білої речовин головного 

мозку) [22]. Дослідження на світлооптичному рівні дозволило порівняти 

морфофункціональні особливості головного мозку в нормі та за умов 

дисліпопротеїнемії. У нормі відсутні в стінці артерії і капілярів ліпіди, проте 

їхня наявність спостерігається у вигляді дрібних крапель у нервових клітинах 

кори головного мозку. Нейрогліальні клітини малих розмірів з овальними чи 

подовгастими ядрами. При патологічному процесі в стінці артерії та 

капілярів спостерігається поява ліпідів, збільшення площі поперечного 

перерізу артеріол на 66,39%, їхнього зовнішнього діаметру – на 9,70%, 

товщини стінки судин – на 64,19%, площі стінки судин – в 2,17 раза, індексу 

Вогенворта – в 3,04 раза, а також зменшення площі просвіту артеріол на 

30,9% та внутрішнього діаметру артеріол – на 33,14%,  порівняно з групою 

інтактних тварин. Порушується структура гематоенцефалічного бар’єру за 

рахунок розширення перикапілярного простору, спостерігаються дистрофічні 

зміни клітин кори мозку та їхніх відростків, виникає деструкція та дистрофія 

органел нейроцитів та клітин нейроглії. Атеросклероз зумовлює атрофічні 

зміни і мозолистого тіла [211]. 
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Морфологічне дослідження стану головного мозку в умовах 

експериментальної порфиринопатії показало, що за вказаної патології 

порушується структурно-функціональний стан нейронів різних відділів 

головного мозку, у тому числі і кінцевого мозку [45]. Нейротоксичний ефект 

підтверджується не тільки якісними, а й кількісними показниками 

пошкодження (індекс альтерації, гліо-нейрональний індекс, 

перинейрональний індекс). Чисельність нормальних нейронів зменшується 

на 17,1%. У дистрофічно змінених нейронах спостерігали хроматоліз (лізис 

тигроїду), вакуолізацію нейроплазми. Деякі клітини містили пікноморфні 

ядра, виразно гіперхромні, у деяких, навпаки – виразно знижено вміст 

тигроїду в нейроплазмі. Спостерігали проникнення гліальних елементів у 

змінену клітину – некрофагію. Останнє пояснює зростання в 3,46 раза 

індексу альтерації. Кількість клітин глії, що оточували один нейрон, 

збільшувалась. Посилення сателітозу та збільшення перинейронального 

сателітного індексу свідчить про високий рівень напруги нейронів, при якій 

виникає потужна втрата їхніх пластичних та біоенергетичних запасів. 

Поповнення останніх здійснюється за рахунок та через контакти з гліальними 

клітинами-сателітами. Проте автор зазначає, що виразного гліозу не 

виявлено, оскільки гліо-нейрональний індекс вірогідно не змінювався. 

Дистрофічні зміни сірої і білої речовини, формування 

нейронодегенеративних процесів відбувається на тлі мікроциркуляторних 

змін всіх ділянок мозку і пов’язані з периваскулярним набряком та гіпоксією, 

що призводить до порушення трофіки нервової тканини. Цілісність стінок 

судин було порушено, про що свідчили діапедезні мікрогеморагії навколо 

судин.  

Дослідження морфофункціональних змін у різних відділах головного 

мозку в умовах гострого та хронічного впливу етанолу показало, що алкоголь 

неоднаково впливає на різні відділи головного мозку [68, 171]. В 

експериментах на щурах виявлені суттєві структурні зміни мозолистого тіла 

за умови алкогольної інтоксикації [173]. Різна чутливість головного мозку до 
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алкоголю пов’язана з різним ступенем артеріального кровопостачання 

мозкових структур. Анемія мозку з венозним застоєм супроводжується 

тривалою гіперемією мозку зі зменшенням швидкості току крові та 

подальшим падінням судинного тиску. Серед морфологічних ознак ураження 

нервової тканини внаслідок впливу алкоголю домінують судинні ураження, 

дистрофічні, дегенеративні зміни нервових клітин і клітин нейроглії, 

дрібновогнищеві крововиливи в білій речовині головного мозку, 

периваскулярний та перицелюлярний набряк, значне зменшення глікогену, 

зменшення кількості і перерозподіл РНК, зміни полісахаридних комплексів. 

Цікавими є дані щодо змін калію, натрію, міді, кальцію, алюмінію, магнію, 

марганцю, заліза та фосфору в тканинах головного мозку при алкогольній 

інтоксикації. Емісійний спектральний аналіз тканин головного мозку 

померлих в стані гострої алкогольної інтоксикації дозволив визначити 

суттєві зміни коефіцієнтів співвідношень макро- та мікроелементів у мості, 

білій речовині головного мозку, у мозолистому тілі, що свідчить про 

порушення кількісного співвідношення металоферментів під впливом 

алкоголю [171]. Важливим аспектом наслідків зловживання алкоголю є вплив 

його на наступне покоління. У новонароджених та плодів, які перебували під 

впливом алкоголю в утробі матері, у мозочку, мозолистому тілі та в 

базальних ядрах виявлено незворотні структурні зміни [171].  

При порушеннях проникності гематоенцефалічного бар’єру 

відбуваються патоморфологічні та імуногістохімічні зміни в головному 

мозку, зокрема накопичуються імунні клітини, переважно CD8 і CD68 з 

розвитком запальної реакції, що може відігравати важливу роль у патогенезі 

цереброваскулярних захворювань [107]. Автор доводить, що автоімунна 

агресія проти антигенних детермінант тканини мозку стає можливою в 

результаті порушення функції гематоенцефалічного бар’єру. Вивчено 

клітинний склад периваскулярних інфільтратів і виявлено наявність 

активованих лімфоцитів і макрофагів у тканині мозку в умовах порушення 

проникності гематоенцефалічного бар’єру. Досить щільні інфільтрати 



 34 

розташовувались серед гліальних клітин у ділянках гліомезодермальної 

організації. Автор припускає, що активовані Т-клітини проникають через 

гематоенцефалічний бар’єр і взаємодіють з антигенпрезентуючими 

клітинами центральної нервової системи. Наслідком цієї взаємодії є 

виділення прозапальних цитокінінів. Із початком запальної реакції локальне 

середовище мозку швидко змінюється, зокрема збільшується концентрація 

медіаторів запалення, що призводить до ще більшого порушення проникності 

гематоенцефалічного бар’єру. Ушкодженню останнього сприяють процеси 

активації нейроглії. Активована нейроглія стає нейротоксичною і сприяє 

загибелі нейронів шляхом апоптозу. Аналогічну дію має і активована 

астроглія, оскільки зумовлює збільшення прозапальних медіаторів, у тому 

числі цитокінів.  

В експерименті на 36 білих лабораторних щурах-самцях вивчено 

морфофункціональні зміни в комплексі «гемокапіляр – нейроглія – 

нейроцит» в умовах дії на організм комбінації солей важких металів [94]. 

Встановлено, що в головному мозку виникають розлади кровообігу (в 

основному, у мікроциркуляторному руслі), активація глії з розвитком 

процесу сателітозу та нейронофагії, дистрофічні зміни в нейронах кори 

головного мозку. Виявлено набряк клітин, заокруглення їхніх контурів, деякі 

клітини набувають зміненої трикутної форми, збільшення розмірів ядер, 

ексцентричне їхнє розміщення, відростки клітин не контуруються.  

Вивченням біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур 

головного мозку за умов інтоксикації хлоралканами займалась Л. В. Яніцька 

[128]. Моделювання гострої інтоксикації хлоралканом проводили на щурах-

самцях лінії Вістар масою тіла 180-280 г. Токсичне ураження мембранних 

структур, зокрема плазматичних мембран та мітохондрій при інтоксикації 

хлоралканами призводить до вираженої гіперферментемії за рахунок 

вивільнення індикаторних ферментів внутрішньоклітинних органел, зокрема 

цитозолю та мітохондрій. Проведені дослідження виявили значні порушення 

мембранного транспорту серотоніну в синаптосомах головного мозку, 
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гіпоксії нейронів та гліальних елементів, деструктивні явища в синаптичних 

утвореннях та мітохондріях, порушення мікроциркуляції в 

гемомікроциркуляторному руслі при гострому отруєнні хлоралканами. 

Якщо відомості вітчизняної фахової літератури щодо білої речовини 

головного мозку  нечисленні (переважно дослідники вивчають сіру речовину 

кори головного мозку або головний мозок в цілому), то увага іноземних 

фахівців привернута саме до білої речовини головного мозку, зокрема до 

мозолистого тіла та променистого вінця [133, 139, 166, 172, 178, 187, 204, 

214]. Низка авторів констатувала пошкодження цілісності білої речовини 

кінцевого мозку при різних видах патології [133, 145, 165, 166]. Зокрема, на 

підставі просторового аналізу встановлено пошкодження мозолистого тіла 

при хронічних болях [165], виявлено порушення цілісності білої речовини 

променистого вінця в пацієнтів із депресією [145]. Саме інформація про стан 

мозолистого тіла при травмах мозку може мати вирішальне значення для 

прогнозування перебігу патологічних процесів у центральній нервовій 

системі [166].  

Особливу зацікавленість викликає дослідження змін білої речовини 

головного мозку і мозолистого тіла осіб, хворих на діабет І та ІІ типів [29, 70, 

144]. Виявлено порушення структурності нервових волокон, лінійності їхньої 

будови, орієнтації розташування гліальних елементів під кутом до осі нерва, 

набухання гліальних клітин, гліоз, потовщення, розшарування і 

дезорганізація мієлінових оболонок, збільшення кількості аморфної 

речовини, набряк осьових циліндрів нервових волокон. На 

експериментальній моделі доведено, що саме зміни структурної організації 

білої речовини центральної нервової системи призводять до розладів опорно-

рухового апарату, зокрема множинної міопатії («дефіциту руху») [163]. Біла 

речовина кінцевого мозку особливо чутлива до порушення 

гемомікроциркуляції [157, 183].  

В експерименті на щурах показано, що при травмі головного мозку 

виникають важкі деструктивні зміни білої речовини головного мозку, 
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зокрема описано зміни безмієлінових волокон та олігодендроцитів [154, 188]. 

Первинна дегенерація мозолистого тіла лежить в основі розвитку хвороби 

Marchiafava-Bignami [195]. Кількісний аналіз морфологічних змін 

мозолистого тіла показав, що саме патологія вказаної структури свідчить про 

комульсивні розлади [152, 174]. Деформація променистого вінця і 

внутрішньої капсули спостерігається при гідроцефалії [159, 190]. Зменшення 

обсягу білої речовини головного мозку, зокрема зорової променистості 

виявлено при оптиконевромієліті [142]. 

 

1.3. Ангіопатії та нейропатії, зумовлені впливом опіоїдів 

Наркотична залежність стала значущою не лише в прогресування 

патопсихологічних змін наркозалежних пацієнтів, але й причиною розвитку 

множинної поліорганної патології, що разом із великим економічним і 

моральним збитком ставлять проблему наркоманії в ряд найважливіших 

проблем у багатьох країнах світу [8, 12, 76]. У фаховій літературі досить 

широко відображені результати дослідження впливу наркотичних середників 

на організм людини [12, 28, 78, 82, 86, 88]. Перебіг наркологічної патології 

тісно пов’язаний з тривалою токсичною дією опіоїда на нервову тканину, 

особливо на головний мозок [9, 85]. В експерименті на 26 білих щурах-

самцях проведено морфометричний аналіз кількісно-якісних змін 

кровоносного русла кори мозочка за умов тривалого введення налбуфіну. 

Встановлено деструктуризацію ангіоархітектоніки кори мозочка, зокрема 

судинні петлі кори мозочка втрачають ніжний звивистий малюнок, 

розширюються артеріоло-венулярні анастомози, з’являються геморагії, 

мікроаневризми, спостерігається зміна калібру і щільності розміщення 

мікросудин, порушення їхньої цілісності [8]. Указане вище свідчить, що 

гемомікроциркуляторне русло кори мозочка після 6-тижневого введення 

налбуфіну знаходиться на стадії декомпенсації, коли капілярний компонент 

зруйнований, артеріоли різко покручені, деформовані, їхній просвіт  

нерівномірний, венули розширені і деформовані. Вірогідна зміна, порівняно з 
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контролем, таких морфометричних показників, як діаметр артеріол, венул, 

капілярних петель, щільності сітки обмінних судин, артеріоло-венулярного 

коефіцієнта, коефіцієнта звивистості артеріол, показника трофічної 

активності тканини свідчать про розвиток ангіопатії в корі мозочка при 

тривалому застосуванні опіоїду.  

Через 2 тижні введення опіоїду в капілярах виявлено перші ознаки 

ангіопатії, зокрема спостерігається набряк ендотеліоцитів, просвіти капілярів 

набувають неправильної форми, ядерні зони ендотеліоцитів з електронно-

щільними ядрами випинаються в просвіт судин. Ядра ендотеліоцитів 

набувають надмірно видовженої форми, ядерна оболонка формує випини, 

хроматин розміщений маргінально. Базальна мембрана потовщена, зберігає 

суцільність, але подекуди не має чіткого контуру [88].  

Через 4 тижні введення опіоїду просвіти артеріол заповнені 

видозміненої форми еритроцитами, їхні стінки  деструктуровані, міоцити 

стоншені, базальна мембрана розпушена, ендотеліацити злущуються в 

просвіт судин. Навколо мікросудин виявлено значний паравазальний набряк. 

Електронна щільність ендотеліоцитів капілярів зменшується, біля базальної 

поверхні цитолеми ендотеліоцитів виявлено піноцитозні міхурці, деякі 

ендотеліоцити значно випинають, а іноді злущуються в просвіт судини, 

унаслідок чого базальна мембрана гемокапіляра подекуди оголена. 

Спостерігається розволокнення і потовщення базальної мембрани, контур її 

нечіткий. В ядрах перицитів хроматин розташовується маргінально, кристи 

мітохондрій розширені та фрагментовані  [28].  

Через 6 тижнів ангіоархітектоніка органів порушена. Капіляри 

переповнені кров’ю, оточені деструктурованою тканиною, перикапілярні 

простори розширені. Базальна мембрана розпушена, потовщена, її межі 

нечіткі. Ядерні зони ендотеліоцитів виступають глибоко в просвіт капілярів, 

плазмолема утворює довгі відростки, подекуди закручені, що випинають у 

просвіт мікросудини. Капіляри розширені і переповнені форменими 

елементами крові, спостерігаються саджі еритроцитів. Ядра ендотеліоцитів з 
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нерівними контурами нуклеолеми, яка формує глибокі інвагінації цитоплазми. 

Спостерігається згущення гетерохроматину на внутрішній поверхні ядерної 

мембрани. Люмінальна поверхня цитолеми нерівна, утворює численні 

випини, обернені в просвіт капіляра, містить значну кількість розширених 

фенестр. Мітохондрії ендотеліоцитів перебувають на різних стадіях 

руйнування. Базальна мембрана потовщена, без чітких меж. Ядра перицитів 

набувають видовженої форми з дрібними інвагінаціями, маргіналізацією 

ядерного хроматину, розширенням та фрагментацією крист мітохондрій. 

Перикапілярний просвіт вузької електронної щільності, позбавлений будь-

яких структур, що свідчить про перикапілярний набряк. Навколо стінки 

деяких капілярів спостерігається надлишкова кількість сполучної тканини  

[86]. 

Субмікроскопічній морфології головного мозку при морфіновій 

інтоксикації присвячено низку праць [10, 46, 47]. Виявлено гостре набухання, 

зморщення і хроматоліз нейронів, проліферацію клітин нейроглії, розлади 

мікроциркуляції. При введенні 12 статевозрілим білим щурам лінії Вістар 

масою 150-180 г внутрішньоочеревенно щоденно 1% розчину морфіну 

гідрохлориду виявлено зростання кількості мікропіноцитозних везикул у 

цитоплазматичних відростках ендотеліальних клітин, утворення вакуоль 

різних розмірів. Відростки нейронів потовщувалися, деформувалися, 

збільшувалася їхня звивистість, спостерігали набряк і деформацію гліальних 

оболонок нервових волокон (руйнування нейролеми). Відмічено 

проліферативну реакцію глії, значна частина гліальних клітин зруйнована. В 

ядрах олігодендроцитів гетерохроматин конденсується вздовж периферії, 

органели деструктуровані, аксоплазма осьових циліндрів просвітлена. Автор 

вважає, що в основі патологічної дії морфіну на нервову тканину лежить 

властивість цього наркотичного середника змінювати фосфоліпідний склад 

клітин, а зміни в структурі ліпідного подвійного шару мембран призводять 

до порушення проникності мембран і пошкодження всієї клітини. 

Результати досліджень, проведених на 115 безпородних білих щурах-
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самцях, показали, що нервова тканина максимально чутлива до 

нейротоксичної дії анестетиків [18, 99], а особливо в період синаптогенезу 

[52]. Виявлено апоптичну нейродегенерацію, гіперхромні нервові клітини з 

явищами набухання, а деякі зі зморщеним перікаріоном, кількість структурно 

змінених нейронів збільшувалась у 2 рази. 

Важливими в розумінні патогенетичного механізму дії опіоїдів є 

відомості фахової літератури щодо опіоїдної модуляції р2х рецепторів у 

сенсорних нейронах [57, 58]. Р2х рецептори, або монотропні 

пуринорецептори, являють собою іонні канали плазматичної мембрани, які 

опосередковують швидку проникність до катіонів (Na
+
, K

+
, Ca

2+
), що 

активується АТФ та її аналогами. Дослідження, проведені за останні декілька 

років, свідчать про те, що р2х рецептори залучені до сприйняття та передачі 

больових сигналів як у центральній нервовій системі, так і в периферійній. 

Присутність опіоїдних рецепторів на мембрані сенсорних нейронів, що 

експресують також і р2х рецептори, обумовлює актуальність пошуку зв’язку 

між двома типами рецепторів у світлі подальших досліджень дії опіоїдів на 

нервову тканину. Встановлено здатність опіоїдів впливати на активність 

периферійних поціцепторів. Модуляція р2х рецепторів нейронів 

здійснюється μ-опіоїдними рецепторами [201, 212]. У всіх досліджуваних 

нейронах опіоїди пригнічують р2х-опосередковані струми, викликане 

різними опіоїдними агоністами пригнічення становило 36-55%. 

Кокультивування нейронів із раковими клітинами послаблює пригнічу- 

вальний ефект опіоїдів на струми, опосередковані р2х рецепторами [57, 75, 

118, 127]. У зарубіжних фахових виданнях, крім μ, δ, κ-опіоїдних рецепторів, 

описано також інші опіоїдні рецептори, наприклад α чи NK-рецептори [132, 

203, 206]. Із вказаними вище відомостями фахової літератури перегукуються 

дані щодо особливостей метаболізму нейроактивних амінокислот у корі 

кінцевого мозку при інтоксикації морфіном, оскільки у функціонуванні 

нервової системи беззаперечно надзвичайно важливу роль відіграють 

амінокислоти, особливо ті, які виконують нейромедіаторну функцію [46, 47]. 
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В експерименті на 64 нелінійних білих щурах-самцях викликали морфінову 

інтоксикацію внутрішньочеревинним введенням 1% розчину морфіну 

гідрохлориду двічі на добу впродовж 21 доби. При гострій морфіновій 

інтоксикації спостерігали зростання вмісту глуматата в 2 рази, а кількість 

таурину, гліцину і гама-аміномасляної кислоти зменшувалася в середньому в 

1,5-3 рази, порівняно з контрольною групою, тобто гостра морфінова 

інтоксикація характеризується збільшенням вмісту в корі головного мозку 

збуджуючих амінокислот. Надлишковий вміст збуджуючих амінокислот 

призводить до порушення метаболічних процесів, зокрема порушення обміну 

нейромедіаторів, біогенних амінів, іонів Ca
++

, Mg
++

, що зумовлює загибель 

цілих популяцій нейронів кори головного мозку. При хронічній морфіновій 

інтоксикації виявлено підвищення рівня гальмівних амінокислот (аспартата і 

гама-аміномасляної кислоти) і зниження рівня глутамата. Хронічна 

морфінова інтоксикація призводить до переважання процесів блокування 

обміну речовин і, як наслідок – блокування передачі інформації.  

Нейромедіаторним механізмом опіоїдної залежності присвятили 

численні дослідження В. В. Лелевич, С. В. Лелевич, Т. І. Панова [47-49, 81]. 

Автори відмічають, що на сучасному етапі розвитку медичної науки 

патогенез наркотичної інтоксикації виглядає складним, полікомпонентним 

комплексом, який має, безперечно, центральний генез. Проте до сьогодні 

відомості щодо порушень нервової тканини внаслідок дії опіоїдів 

суперечливі, часто описуються протилежні процеси, які відбуваються в 

різних частинах центральної нервової системи. Беззаперечним є факт 

суттєвої дії опіоїдів на нейромедіаторні системи головного мозку. Власне цей 

вплив опіоїдів на специфічні рецепторні структури мозку і викликає приємні 

відчуття зняття болю, що зумовлює залежність. Усім рецепторним 

структурам, у тому числі і опіоїдним, властива адаптація. Тому для ефекту 

знеболення, введення в стан ейфорії необхідна все більша і більша доза. 

Опіоїдні рецептори належать до метаботропних, тобто передавання 

інформації в нейрон здійснюється шляхом модуляції різних системи 
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вторинних мессенджерів, зокрема, аденілатциклази, фосфоліпази С, 

кальцієвих і калієвих каналів за участі G-білків. Є відомості щодо наявності 

місць зв’язування опіоїдів в межах кальцієвих каналів, а також щодо їхньої 

здатності впливати на обмін калію і натрію. δ-опіоїдні рецептори переважно 

локалізуються в нюхових цибулинах, базальних ядрах, новій корі. κ-опіоїдні 

рецептори містяться в гіпоталамічній ділянці [169]. Виявлено, що рівень 

норадреналіну, його обмін і вивільнення з синаптосом зростають після 

одноразового введення морфіну. Хронічне введення морфіну зумовлює 

зниження як обміну норадреналіну, так і активності в мозку 

моноамінооксидази. Введення опіоїдів зумовлює зміну рівня дофаміну та 

серотоніну в середньому мозку, гіпоталамусі, гіпокампі, корі кінцевого 

мозку, що служить одним із пускових механізмів розвитку нейропатій [140]. 

Проте, на нашу думку, нейрохімічні механізми опіоїдної залежності, у тому 

числі і морфінової, потребують подальшого глибокого дослідження.  

У дослідах на 274 самцях нелінійних мишей вивчено роль опіоїдної 

системи у формуванні асиметрії півкуль головного мозку, домінування 

правої півкулі в мишей [66]. Автори виявили, що на тлі введення морфіну 

значно знижується активність обох півкуль кінцевого мозку. Проте тривале 

введення морфіну призводить до підвищення активності лівої півкулі й 

агресивної поведінки [121].  

Структурні особливості головного мозку під впливом опіоїдів 

досліджено на 15 кроликах [79, 80]. Збудливість мозкових структур 

визначали за співвідношенням первинних компонентів відповідних 

поведінкових реакцій, що розвивалися при пороговій електричній стимуляції 

цих структур і супроводжуючих їх змін біоелектричної активності (розряди 

після дії для лобової кори, гіпокампу, реакція активації для ретикулярної 

формації). Введення опіоїду зумовлювало зменшення збудливості усіх 

досліджуваних структур, але ступінь гальмівної реакції був різним. 

Найсильніший депримуючий ефект виявлено в ретикулярній формації (на 

31,37%, р<0,05), менш пригніченою була лобова кора (на 26,3%, р<0,05). При 
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вивченні міжцентральних взаємовідносин було встановлено, що між усіма 

структурами спостерігалося взаємне реципрокне гальмування. Дію опіоїдів 

можна пояснити їхнім спазмолітичним  ефектом. Послаблення 

ноцицептивної імпульсації призводить до змін стану окремих структур 

головного мозку. Зниження збудливості ретикулярної формації 

супроводжувалося усуненням її активуючої дії на кору півкуль кінцевого 

мозку та гальмуючою дією на структури лімбічної системи.  

У фаховій літературі трапляються поодинокі відомості щодо 

морфологічних особливостей нервової тканини при хронічній опіоїдній 

інтоксикації у віковому аспекті [91]. У результаті експериментального 

дослідження, проведеного на 216 безпородних білих щурах-самцях 

статевонезрілого і статевозрілого віку було встановлено, що тривале 

введення опіоїдів (барбітуратів) призводить до поліморфних неспецифічних 

змін нейронів мигдалеподібного тіла, що виявлялися до 7-15-ї доби 

експерименту зворотними або незворотними, аж до явищ нейронофагії і 

загибелі клітин (через 30-60 діб експерименту). Із боку клітин макроглії 

спостерігалися виразні проліферативні процеси. Це проявлялося збільшенням 

щільності клітин глії на 1 мм
2
 речовини мозку за рахунок збільшення 

кількості сателітних гліоцитів, що відображалось у вірогідному збільшенні 

перинейронального, гліального індексів та інтергліального коефіцієнта 

(р<0,05). Характер та ступінь виразності змін залежали від віку тварин та 

тривалості впливу препаратів. Нійбільш виразні морфологічні зміни мали 

місце в експериментальних групах статевонезрілих щурів, менш виразні – у 

статевозрілих. Автор припускає, що останнє може бути зумовлено кращим 

розвитком компенсаторно-адаптивних механізмів у тварин репродуктивного 

віку.  

У фаховій зарубіжній літературі знаходимо численні праці, присвячені 

пошуку методів корекції структурних змін нервової тканини, зумовлених 

дією опіоїдів [148, 161, 198, 213]. Пропонується застосування низки 

препаратів для зменшення ступеня ушкодження нервових клітин. У дослідах 
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на щурах вивчено можливість використання препарату донепецилу як 

можливого коригуючого фактору, що запобігає апоптозу нервових клітин 

головного мозку [198]. На моделі ішемії головного мозку, зумовленої 

подразненням опіоїдних рецепторів, вивчено нейропротекторний ефект 

біфаліну [213]. Лише поодинокі праці фахової літератури присвячені 

дослідженню впливу наркотичних середників на білу речовину головного 

мозку. Зокрема, трапляються повідомлення про імуногістохімічне 

дослідження структурних змін білої речовини головного мозку за умов 

хронічної кокаїнової інтоксикації [184]. У дослідах на макаках вивчено ефект 

впливу морфіну на дендрити нервових клітин центральної нервової системи 

[160].  

При вживанні опіоїдів можна отримати позитивний локальний 

периферійний ефект, але тривале застосування опіоїдів призводить до 

нейропатії як спинномозкових вузлів, так і нервової тканини головного мозку 

[185]. Описано також деструктуризацію чутливих волокон периферійних 

нервів унаслідок впливу опіоїдів [200]. Відмічено втручання опіоїдів у 

регулювання дорослого нейрогенезу і пригніченість нервових клітин, що 

призводить до контекстуального зникнення пам’яті [216].  

Таким чином, аналіз фахової літератури засвідчив, що проблема 

структури та кровопостачання білої речовини кінцевого мозку в нормі, а 

також за умов патології залишається актуальною і важливою для сучасної 

медичної науки. У науковій літературі трапляються лише поодинокі, часто 

суперечливі відомості про структуру та шляхи кровопостачання білої 

речовини кінцевого мозку експериментальних тварин, практично відсутні 

дані про морфометричний аналіз ланок кровоносного русла кінцевого мозку. 

Морфологічні зміни білої речовини кінцевого мозку за умов впливу опіоїдів 

вивчені недостатньо, а даних щодо динаміки якісно-кількісних змін 

ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку, зумовлених тривалим 

введенням налбуфіну, не виявлено. 
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Матеріали, викладені в розділі 1, опубліковані: 

1. Зінько АВ. Морфофункціональний стан білої речовини кінцевого 

мозку в нормі та за умов патології. Вісник Української медичної 

стоматологічної академії. 2016;16.4(56):328–332 [33]. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріал дослідження 

 

Дослідження виконані на 92 статевозрілих білих щурах-самцях із 

початковою масою 160–180 г, віком 3,0 місяці.  

Тварин для проведення дослідження ретельно відбирали. Кожну 

тварину оглядали, зважували та проводили маркування. Усіх тварин 

утримували в умовах віварію Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, експерименти проведені у 

відповідності з положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних 

тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях 

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

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

Матеріали роботи розглянуто членами комісії з питань біоетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, які дійшли 

узгодженої думки, що надані для експертизи матеріали науково обґрунтовані 

(протокол № 8, від 18 вересня 2017 року). Матеріал для дослідження 

представлений препаратами кінцевого мозку білих щурів з ін’єкованим 

судинним руслом, гістопрепарати та ультрамікроскопічними зрізами білої 

речовини кінцевого мозку.  

Характеристика матеріалу наведена у табл. 2.1. 

Ангіоархітектоніку мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура в нормі, мікро- та ультраструктурну організацію 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку щура в нормі 

досліджено на 20 тваринах.  

Експериментальні тварини розподілено на 3 серії: у першій серії 

дослідів (24 щури) вивчено стан гемомікроциркуляторного русла та 
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структуру мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура через 2 тижні перебігу експериментального впливу опіоїду; у другій 

серії дослідів (24 щури) вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 

тижні перебігу експерименту; у третій серії дослідів (24 щури) встановлено 

стан гемомікроциркуляторного русла та структури мозолистого тіла і 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 6 тижнів впливу 

налбуфіну. 

Таблиця 2.1 

Характеристика матеріалу дослідження 

Матеріал Методи дослідження, кількість експериментальних тварин 

Експеримен-

тальні тварини, 

терміни 

експерименту 

Препарування, 

ін’єкція крово-

носного русла, 

просвітлення 

препаратів, 

морфометрія 

Гістологічне 

дослідження 

мозолистого тіла і 

променистого 

вінця кінцевого 

мозку 

Електронно-

мікроскопічне 

дослідження 

Ра-

зом 

Інтактні щури  10 5 5 20 

Через 2 тижні 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 24 

Через 4 тижні 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 24 

Через 6 тижнів 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 24 

Разом 34 29 29 92 

 

Евтаназію проводили методом передозування внутрішньоочеревинного 

наркозу з використанням тіопенталу натрію (з розрахунку 25 мг/кг маси тіла 

тварини). 

 

2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження: 

1) моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білих щурів. 

2) ін’єкція судинного русла кінцевого мозку білого щура;  

3) просвітлення зрізів кінцевого мозку білого щура та їх 

фотографування під мікроскопом МБИ-1; 



 47 

4) морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла мозолистого 

тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого щура; 

5) гістологічне дослідження мозолистого тіла і променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура;  

6) електронномікроскопічне дослідження мозолистого тіла і 

променистого вінця кінцевого мозку та ланок їхнього 

гемомікроциркуляторного русла;  

7) статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою 

пакета прикладних програм на комп’ютері. 

 

2.2.1. Ін’єкція судинного русла кінцевого мозку білого щура. Тварин 

присипляли за допомогою внутрішньоочеревинного введення препарату 

тіопенталу натрію з розрахунку 2,5 мг/ 100 г (25 мг/кг) маси тіла тварини. 

Після розтину стінок черевної та грудної порожнин, на міжреброві 

артерії накладали затискачі. У грудну частину аорти вводили скляну канюлю 

з гумовою насадкою, яку з’єднували зі шприцом і фіксували шовковою 

лігатурою і  вводили ін’єкційну масу в судинне русло. Наливали кровоносне 

русло кінцевого мозку щура туш-желатиновою ін’єкційною масою [181]. 

Ін’єкційну масу готували наступним чином: 100 г желатину заливали 1 л 

холодної води, залишали впродовж 24 год; опісля розбухання желатину 

суміш нагрівали на водяній бані, фільтрували через кілька шарів марлі; 

теплий желатин змішували з рівними за об’ємом розчинами цитрату натрію 

та чорної туші і вводили в артеріальне русло щойно померлого білого щура. 

Для заповнення артеріального русла використовували від 10 мл до 15 мл 

суміші. Після ін’єкції на черевну аорту накладали лігатуру і забирали 

кінцевий мозок для дослідження. 

Описана методика ін’єкції технічно проста, не вимагає використання 

дефіцитних препаратів, натомість, дає можливість ін’єкувати як великі 

судини, так і ланки гемомікроциркуляторного русла, що дозволяє 

диференціювати його артеріальний, капілярний і венозний компоненти. 
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Наступного дня після ін’єкції туш-желатиновою ін’єкційною масою 

зрізи кінцевого мозку занурювали на дві доби в суміш гліцерину з етиловим 

спиртом у співвідношенні 1:1. Просвітлювали і зберігали в хімічно чистому 

гліцерині. 

Після проведених етапів просвітлення здійснювали фотографування 

ланок кровоносного русла мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого 

мозку в прохідному світлі мікроскопа МБИ-1 при збільшенні х 80 (об’єктив 

10, окуляр 8), х 160 (об’єктив 20, окуляр 8) на цифровому фотоапараті 

Olympus FE 210. 

 

2.2.2. Морфометрія кровоносних судин мозолистого тіла і 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура. Дослідження судин 

гемомікроциркуляторного русла на ін’єкованих та просвітлених препаратах 

дає можливість вірогідно визначити такі його важливі кількісні критерії: 

діаметр мікросудин; щільність сітки обмінних судин (ЩСОС); площу 

трофічної активності тканини (ПТАТ) [2, 64, 104]. 

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого щура 

здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів і венул.  

1) Діаметр кровоносних судин вимірювали за допомогою окулярної 

лінійки. 

Вимірювання діаметрів ланок кровоносного русла проводили на 

просвітлених препаратах мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура з ін’єкованим судинним руслом. Дійсний діаметр (D) 

судин встановлювали за допомогою окуляра-мікрометра при збільшенні 

мікроскопа – об’єктив 20, окуляр 8 та об’єкти 10, окуляр 8, ураховуючи ціну 

поділки (К) за формулою: 

D = d · К,  (2.1) 

де  D – дійсний діаметр судини; 

d – замірний діаметр судини; 
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K – коефіцієнт окулярної мірної лінійки. 

Ціну поділки в окуляр-мікрометрі (К) визначали за стандартною сіткою 

камери Горяєва. Згідно паспорта довжина сторони малого квадрата становить 

50 мкм. При збільшенні об’єктив 10, окуляр 8, ціна поділки (К) складає 100 

мкм (0,1 мм), а при збільшенні об’єктив 20, окуляр 8, ціна поділки (К) 

складає 50 мкм (0,05мм). 

На основі морфометричного дослідження встановлено дійсні діаметри 

ланок гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і променистого 

вінця кінцевого мозку білих щурів у нормі та за умов введення налбуфіну. 

2) Щільність пакування обмінних судин (а саме капілярів) визначали 

шляхом підрахунку кількості судин на одиницю площі (за одиницю площі 

обрано площу поля зору мікроскопа) [2, 64]. 

3) Показник трофічної активності тканини, або радіус дифузії, 

визначали шляхом вимірювання відстані між двома сусідніми судинами, 

поділеної навпіл [2, 64]. 

4) Площу поперечного перерізу середньої оболонки артеріоли (S) – 

індекс  Вогенворта – вираховували за формулою Вогенворта (Wagenvoort): 

   2mmDS ,  (2.2) 

де    – стала величина, дорівнює 3, 14; 

m – товщина середньої оболонки; 

D – діаметр артеріоли. 

Стереометричний аналіз судин проводили методом лінійного 

інтегрування [104]. Окуляр-мікрометр орієнтували перпендикулярно до 

поздовжньої осі судини і вимірювали хорди пересічення судин. Питомий 

об’єм судин вираховували за формулою: 

L

ld
V

ii
v

 
 , (2.3) 

де di – середня сума хорд пересічення з окулярною лінійкою; 

l – ціна ділення лінійки; 

L – довжина лінійки; 
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i
vV  – питомий об’єм судин. 

Питому площу поверхні судин визначали за формулою: 

i

i
vi

v
D

V
S

 4
 , (2.4) 

де i
vV  – питомий об’єм судин; 

Di – середній діаметр судин; 

i
vS  – питома площа поверхні судин. 

 

2.2.3. Гістологічне дослідження мозолистого тіла і променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура. Кінцевий мозок білого щура поміщали у 

фіксуючу рідину Буена (складається з насиченого розчину пікринової 

кислоти – 15 мл, нерозведеного формаліну – 5 мл, льодяна оцтова кислота – 1 

мл), яку готували ех tempore і залишали при кімнатній температурі (18-20⁰С) 

упродовж 12-24 год. Проводили відмивання фіксуючої рідини з тканин 

кінцевого мозку 60% етиловим спиртом у воді. Витримували кінцевий мозок 

впродовж доби в розчині, змінюючи його тричі. Опісля використовували 

висхідний ряд спиртів, починаючи від 60%, збільшуючи кожного разу на 10% 

упродовж доби [65]. Досягнувши 96%, переносили в абсолютний спирт на 1 

добу (абсолютували за допомогою CuSO4 60% – 70% – 80% – 90% – 96%1 – 

96%2). Далі кінцевий мозок переносили в суміш абсолютного спирту з 

хлороформом 1:1, залишали 1 год, 

Хлороформ 1 – 1 год,  

Хлороформ 2 – 1 год.  

Опісля поміщали кінцевий мозок в суміш хлороформу з парафіном 

(1:1) при температурі 37,0 ⁰С на 1 год. Ущільнення проводили, 

використовуючи: 

Розплавлений парафін 1 (56 ⁰С) – 1 год. 

Розплавлений парафін 2 (56 ⁰С) – 1 год. 

Після орієнтування кінцевого мозку заливали парафінові блоки за 
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допомогою формочки, охолоджували водою (до максимального застигання), 

монтували на дерев’яні колодки, затискали в тримачі мікротома МС–2 та 

виконували парафінові зрізи 5-7 мкм. За допомогою пензлика зрізи з ножа 

мікротома переносили в теплу воду (45 ⁰С), блискучим боком до води, 

чекали допоки розправиться зріз на поверхні води та за допомогою 

препарувальної голки і чистого предметного скла переносили зріз на скло та 

виймали. Зріз висушували в термостаті при температурі 37-40 ⁰С (від 12 год 

до 1 доби). Змонтовані зрізи забарвлювали, опускаючи в: 

ксилол 1 – 5 хв; 

ксилол 2 – 5 хв; 

96% спирт 1 – 5 хв; 

96% спирт 2 – 5 хв; 

80% спирт – 5 хв; 

60% спирт – 5 хв; 

дистильована вода – 5 хв; 

гематоксилін Ерліха – 3 хв; 

водопровідна вода – 2 хв, до зміни кольору з червоного на темно-синій. 

Диференціювали зрізи в 0,5% водному розчині HCl під контролем 

мікроскопа впродовж декількох секунд. 

Далі зрізи промивали в наступних розчинах: 

водопровідна вода 1 – 5 хв, 

водопровідна вода 2 – 5 хв, до моменту коли зрізи стали світло-сині; 

дистильована вода – 1 хв; 

1% спиртовий розчин еозину (70% спирту) на 30 сек – 1 хв, 

60% спирт – 10 сек; 

80% спирт – 10 сек; 

96% спирт 1 – 5 сек; 

96% спирт 2 – 5 сек; 

96% спирт 3 – 5 сек; 

Ксилол 1 – 5 хв; 
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Ксилол 2 – 5 хв. 

Обережно виймали скло, ідентифікували, з якого боку на склі є зріз. 

Додавали 1 краплю канадського бальзаму та за допомогою препарувальної 

голки покривали покривним склом [65, 95, 106]. Препарати вивчали у 

світловому мікроскопі МБІ-1 при збільшеннях мікроскопа: х 120 (об’єктив 8, 

окуляр 15); х 160 (об’єктив 8, окуляр 20) та х 600 (об’єктив 40, окуляр 15). 

Для фотографування мікропрепаратів використовували комп’ютерну систему 

«AverMedia» на кафедрі патологічної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького.  

Для імпрегнації мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку 

за методом Грос-Більшовського фрагменти кінцевого мозку, товщиною 0,3 – 

0,4 см, фіксували в 10 % нейтральному формаліні впродовж 14 діб. 

Промивали в протічній воді 2-3 год, у дистильованій воді – 1 добу. Після 

промивки, фрагменти поміщали на термоелектричний заморожувальний 

столик ТОС-2, закріплений у тримачі заморожувального мікротома МЗ-2. 

Після проморожування, обережно, підводячи термоелектричний столик 

рухами гвинта, врізалися в блок. Потім, попередньо виставивши товщину 

зрізу 10 мкм, отримували серію зрізів, які збирали в дистильовану воду. 

Промивали в ній впродовж 2 год, 3 рази змінивши. Зрізи виловлювали й 

поміщали на 24 години в 2 % розчин азотнокислого срібла. Швидко 

проводили через дистильовану воду. Виловлювали скляною голкою. 

Поміщали в свіжий розчин аміачного срібла на 15 хв. Після цього проводили 

через 2 склянки з дистильованою водою. Переносили в розчин чистого 

формаліну в проточній воді (1:4) на 10 хв. Промивали в звичайній воді. 

Фіксували в 5 % розчині тіосульфату натрію впродовж 1 – 2 хв. Промивали в 

проточній воді 1 год. Обережно виловлювали на предметні скла та поміщали 

у водний розчин полівінілового спирту, попередньо підігрівши [65]. 

Препарати вивчали на світловому мікроскопі МБИ-1 при збільшеннях 

мікроскопа: х120 (об’єктив х8, окуляр х15); х400 (об’єктив х40, окуляр х10) і 

х800 (об’єктив х40, окуляр х20). Для фотографування мікропрепаратів 
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використовували комп’ютерну систему «AverMedia» на кафедрі патологічної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.  

Для отримання півтонких зрізів (1 мкм) кори мозочка біоптати 

фіксували в 1% розчині тетроксиду осмію на фосфатному буфері Мілоніга з 

рН 7,2 при температурі танучого льоду впродовж 2 год. Після фіксації взірці 

промивали тим же буфером, із наступним зануренням фрагментів в етанол 

зростаючої концентрації по наступній схемі: 70% етанол – 10 хв, 90% етанол 

– 10 хв, 100% етанол – 10 хв, 100% етанол – двічі по 15 хв [180]. Перед 

просочуванням сумішшю епон-аралдітом фрагменти проводили через 

епоксипропан – двічі впродовж 5 хв кожна і занурювали в суміш аралдіту М і 

епону 812. Просочування проводили за кімнатної температури впродовж 5 

год при постійному перемішуванні на спеціальному приладі, після 

просочування тканину переносили в капронові заливочні форми зі свіжим 

вищеописаним середовищем за температури 60°С протягом доби. 

Сформовані блоки заточували та закріплювали в тримач блоків. Скляними 

ножами, виготовленими за допомогою приладу LKB 7800 Knife Maker, 

формували півтонкі зрізи (1 мкм) на ультрамікротомі моделі LKB 2188 

Ultrotome Nova (Швеція). Зрізи на предметному склі зафарбовували 

метиленовим синім – основним фуксином (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

[134]. Забарвлені зрізи занурювали в розчин полістиролу на ксилолі 

(Монтайн-медіум) із подальшим покриттям покривним склом. Отримані 

препарати проглядали з використанням світлового мікроскопа Leica DM-2500 

(Switzerland). Фотофіксацію зображення здійснювали з використанням 

цифрової камери Leica DFC 450C та програмного забезпечення Leica 

Application Suite Version 4.4 [Build:454] Leica Microsystems (Switzerland) 

Limited. 

 

2.2.4. Електронно-мікроскопічне дослідження мозолистого тіла і 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура. За допомогою леза 
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відрізали шматочки мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура та поміщали відразу у велику краплю 2% розчину чотириокису 

осмію на 0,1 М фосфатному буфері (pH 7,36) із сахарозою. Після цього 

знежиреним в ацетоні лезом вирізали смужки розміром 0,5х0,1х0,1 см і 

швидко переносили їх в іншу краплю фіксуючого розчину цього ж складу, 

розміщеного на пластинці зуболікарського воску, що лежала на льодяній 

плиті. Зі смужок вирізали шматочки (тканинні блоки) кубічної форми 

об’ємом 1 мм³. Опісля тканинні блоки фіксували у 2% розчині чотириокису 

осмію на 0,1М фосфатному буфері (pH 7,36) із додаванням сахарози 

впродовж 2 год на льодяній бані. Після цього їх відмивали буферним 

розчином цього ж складу (4 свіжі порції по 15 хв у кожній). Для дегідратації 

та підготовки до просякнення водонерозчинними смолами, відмиті від 

залишків фіксаторів тканинні блоки проводили через спирти висхідної 

концентрації та абсолютний ацетон. Схема проведення в розчинах етилового 

спирту: 40% – три свіжі порції по 10 хв; 70% – три свіжі порції по 10 хв; 96% 

– дві свіжі порції по 20 хв. Схема проведення в ацетоні: ацетон марки 

«особливо чистий» – шість свіжих порцій по 15 хв. Потім зневоднені 

шматочки поміщали в суміш епоксидних смол епон-аралдіт. Склад 

водонерозчинної смоли для заливання містить епон 812 і аралдіт за A. Glauert 

et al. [156]. 

Склад водонерозчинної смоли: 

Епон 812 – 5 мл, 

Аралдіт М – 3 мл, 

DDSA – 11 мл, 

Дибутилфталат – 0,4 мл, 

ДМП- 30 – 15 крапель. 

Тканинні блоки поміщали в епон-аралдіт шляхом проведення через 

розчини зростаючої концентрації смоли (схема проведення: суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на 2 год; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 1:1 – одна свіжа порція на 2 год; суміш ацетону і 
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смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на 2 год; чиста смола – одна 

свіжа порція на 12 год при кімнатній температурі). Для кращого 

просочування матеріал разом із сумішшю смола-ацетон ставили в гнізда 

центрифуги з 10 обертами на хвилину. Потім блоки тканин занурювали в 

епон-аралдіт, що знаходився в гліцеринових капсулах. Полімеризацію 

матеріалу проводили поетапно при температурі 36°С, 45°С, 60°С впродовж 

24 год при кожному температурному режимі. Після грубої заточки блоків під 

мікроскопом УМТП-2 виготовляли півтонкі зрізи товщиною 1 мкм, які 

забарвлювали 1% розчином метиленового синього. Ультратонкі зрізи 

виготовляли на ультрамікротомі УМТП-3М за допомогою скляних ножів, 

виготовлених на приладі ССН-1. Для дослідження відбирали зрізи 

сріблястого або ніжно-лимонного кольору. Зрізи контрастували спочатку в 

2% розчині ураніл-ацетату на 70° спирті, а потім – цитрату свинцю. Вивчення 

і фотографування структур підшлункової залози проводили за допомогою 

мікроскопа УЕМВ-100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і збільшеннях 

на екрані мікроскопа х4000 – х8000 разів. 

 

2.2.5. Статистичне опрацювання результатів дослідження. 

Статистичний аналіз результатів дослідження проводили на комп’ютері за 

допомогою пакета прикладних програм для статистичного опрацювання 

даних медико-біологічних та епідеміологічних досліджень «InStat». 

Програма дозволяє одержати результати досліджень у вигляді наступних 

прогнозованих значень: 

М – середнє значення; 

σ – стандартне відхилення; 

m – стандартна похибка середнього значення. 

Порівняння – t-тест (тест Ст’юдента): оцінювали, беручи до уваги 

доцільність та вірогідність результатів, сусідні показники (через 2 і 4 тижні, 

через 4 та 6 тижнів). 

P (T< = t) одностороннє – ймовірність того, що середні значення 
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співпадають (*** – найменша, ** – дуже мала, * – мала, ххх – велика) 

t критичне – критерій Ст’юдента, що обчислюється за таблицями та має 

бути > за T. 

Результати обчислень представлялись у графічній формі у вигляді 

гістограм за допомогою програми Microsoft Office, із вказанням довірчих 

інтервалів при рівні достовірності 95% (Р = 0,95). 

Якщо досліджуваний параметр підлягає нормальному розподілу 

(розподілу Гауса), то для вибірки 1x , 2x , …, nx  інтервальна оцінка 

математичного сподівання отримується наступним чином. За даними вибірки 

знаходимо середнє арифметичне значення за формулою: 

 nx...xx
n

M  21

1
. (2.5) 

Стандартне відхилення вибірки знаходиться за формулою: 

      22
2

2
1

1

1
Mx...MxMx

n
n 


 . (2.6) 

Для побудови межі похибки при рівні значущості 0501 ,Pp   за 

таблицями t-розподілу Ст’юдента знаходимо критичне значення 

2

pt  при 1n  

ступенях вільності. Межа похибки має вигляд 
n

tm p




2

, а довірчий 

інтервал mM  . 

При порівняння двох вибірок висуваємо гіпотези: 

210 MM:H   – середні значення співпадають, 

211 MM:H   – середні значення відрізняються. 

Для заданого рівня достовірності знаходимо критичне значення крt  при 

22 n  ступенях вільності.  

 Знаходимо t  за формулою: 

 1
2

2
2

1

21





 nn

MM
t


, (2.7) 

де 1M , 2M  – середні значення вибірок.  
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2
2

2
1  , – дисперсії вибірок (D).  

Якщо крtt  , то гіпотеза про рівність середніх значень приймається. 

 Перевірку гіпотез про рівність середніх значень проводили для Р = 0,95 

і для Р = 0,99. 

 

2.3. Біологічне моделювання тривалого впливу опіоїду 

Моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура 

здійснювали шляхом щоденного (1 раз в добу в однаковий проміжок часу) 

введення наркотичного анальгетика налбуфіну. Налбуфін вводили 

внутрішньом’язово за наступною схемою: І тиждень – 8 мг/кг, ІІ тиждень – 

15 мг/кг, ІІІ тиждень – 20 мг/кг, ІV тиждень – 25 мг/кг, V тиждень – 30 мг/кг, 

VI тиждень – 35 мг/кг [78]. Терміни експериментального впливу опіоїду 

складали 2, 4, 6 тижнів від початку експерименту. За допомогою цієї моделі в 

щурів, шляхом поступового підвищення доз доступного опіоїдного 

анальгетика, є можливим подальше вивчення його впливу на організм 

експериментальних щурів та дослідження плавності поступового наростання 

морфологічних змін у тканинах піддослідних тварин. Запропонований спосіб 

– із поступовим підвищенням доз кожних 7 діб – дозволяє досягнути 

поступового тренування опіоїдних рецепторів експериментальної тварини. 

Інтактні тварини відповідного віку складали контрольні групи. 

Налбуфін – nalbuphine hydrochloride (№ DB00844 drugbank) – напів-

синтетичний опіоїдний анальгетик групи агоністів – антагоністів опіатних 

рецепторів групи фенатрену (агоніст ҡ-рецепторів і антагоніст µ-рецепторів). 

Згідно своєї хімічної будови відноситься до широко використовуваних 

опіоїдних антагоністів, налоксону і налтрексону, і сильного опіоїдного 

анальгетика оксиморфону – високоактивного похідного морфіну. 

Анальгетичний ефект налбуфіну пов’язаний з активацією опіоїдних 

рецепторів ҡ (каппа). 
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РОЗДІЛ 3 

ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛОЇ 

РЕЧОВИНИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ 

 

3.1. Ангіоархітектоніка білої речовини кінцевого мозку білого щура 

в нормі 

Макроскопічно біла речовина кінцевого мозку білого щура представлена 

променистим вінцем лобової, тім’яної, скроневої, потиличної, лімбічної та 

острівцевої часток, внутрішньою капсулою (остання має вигляд ледь 

помітної смужки), мозолистим тілом, склепінням, передньою (ростральною) 

спайкою мозку (рис. 3.1).  

 

 

 

Рис. 3.1. Горизонтальний зріз головного мозку. Макропрепарат. Зб.: х 8. 

Позначення:  

1 – променистий вінець;  

2 – мозолисте тіло; 3 – внутрішня капсула; 

4 – кора мозку; 5 – базальне ядро. 

 

Мозолисте тіло білого щура розміщене вглибині поздовжньої щілини 
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між півкулями кінцевого мозку. Чітко диференціюється стовбур мозолистого 

тіла, валик, коліно, покрив і променистість, що складається з великих і малих 

щипців (рис. 3.2).  

 

 

 

Рис. 3.2. Сагітальний зріз головного мозку. Макропрепарат. Зб.: х 8. 

Позначення:  

1 – коліно мозолистого тіла;  

2 – стовбур мозолистого тіла; 

3 – валик мозолистого тіла; 

4 – кора мозку. 

 

Кровопостачання всіх частин мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку щура забезпечують гілки внутрішньої сонної артерії. Кожна 

внутрішня сонна артерія галузиться на носову (назальну) та хвостову 

(каудальну) сполучні артерії, які анастомозують з однойменними артеріями 

протилежного боку, утворюючи артеріальне  коло мозку білого щура. 

Спереду артеріального  кола мозку  від внутрішньої сонної артерії відходить  

носова (назальна) мозкова артерія, збоку – середня мозкова артерія, ззаду – 

хвостова (каудальна) мозкова артерія. Із гілками внутрішньої сонної артерії 
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анастомозує хвостова (каудальна)  артерія мозкової оболонки, яка є гілкою 

потиличної артерії від зовнішньої сонної артерії. Права і ліва носові 

(назальні) артерії об’єднуються після перехрестя з нюховим трактом, 

утворюючи непарну носову артерію, що залягає в поздовжній щілині 

кінцевого мозку, робить вигин угору над коліном мозолистого тіла, міститься 

на верхній поверхні мозолистого тіла, знову розходиться на дві гілки, кожна з 

яких прямує до тім’яної ділянки, де анастомозує з гілками хвостової мозкової 

артерії. Середня мозкова артерія прямує вверх над бічною поверхнею півкуль 

і прямує далі в каудальному напрямку. Хвостова (каудальна) мозкова артерія 

йде вздовж намету, кровопостачає ділянку півкулі, яка прилягає до намету, а 

також присередню та бічну поверхні потиличної частки. Проте в 13,04 % 

експериментальних тварин носова (назальна) сполучна артерія не була 

самостійною гілкою внутрішньої сонної артерії, артеріальне коло мозку 

формувалося носовими (назальними) мозковими артеріями, які зливались в 

одну, або анастомозували між собою непарною носовою (назальною) 

сполучною артерією. В 1,17 % випадків хвостові (каудальні) сполучні артерії 

відгалужувалися від основної (базилярної) артерії та анастомозували з 

хвостовими (каудальними) мозковими артеріями, які у всіх 

експериментальних тварин були гілками внутрішньої сонної артерії.  Усі 

мозкові артерії розгалужуються на численні гілки, артерії 1-го порядку 

(присередня лобово-основна, лобова полюсна, серединна мозолиста, 

мозолисто-крайова, навколомозолиста артерії, передклинні гілки; дорзальна 

гілка мозолистого тіла, присередня потилична артерія, скроневі гілки; бічна 

лобово-основна, передлобова артерії, верхні і нижні гілки середньої мозкової 

артерії). Артерії 1-го порядку галузяться на артерії 2-го порядку, які далі 

розгалужуються на артерії 3-го порядку, із басейну яких формується 

гемомікроциркуляторне русло променистого вінця кінцевого мозку (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Кровоносне русло променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: об. 20, ок. 8. Позначення:  

1 – артерія 3-го порядку; 

2 – артеріола; 

3 – капілярна петля. 

 

Мозолисте тіло кровопостачається артеріями 2-го порядку, гілками 

серединної мозолистої, навколомозолистої та мозолисто-крайової артерій 

(гілки носової мозкової артерії), дорзальної гілки мозолистого тіла та 

присередньої потиличної артерії (гілки хвостової мозкової артерії), які 

формують гемомікроциркуляторне русло мозолистого тіла (рис. 3.4). 

План будови гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і 

променистого вінця щура є традиційним (артеріоли, передкапілярні 

артеріоли, капіляри, закапілярні венули та венули). Ланки 

гемомікроциркуляторного русла розміщені навколо пучків нервових волокон 

(у периневрії) та навколо нервових волокон (в ендоневрії). Артеріоли 

розміщені переважно вздовж пучків нервових волокон. Діаметр артеріол 

становить (20,90±0,21) мкм. Від артеріол відходять передкапілярні артеріоли, 
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які прямують поперечно і поділяються на капіляри.  

 

 

Рис. 3.4. Кровоносне русло мозолистого тіла білого щура. 

Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: об. 20, ок. 8. Позначення:  

1 – артерія 2-го порядку; 

2 – артеріола; 

3 – капілярна петля. 

 

Діаметр капілярів променистого вінця становить (5,85±0,04) мкм, 

капілярів мозолистого тіла – (5,96±0,06) мкм. Капіляри  беруть участь у 

формуванні петлистої капілярної сітки (рис. 3.5 і рис. 3.6). Капілярні петлі 

мозолистого тіла дрібніші, але виразніші, ніж капілярні петлі променистого 

вінця кінцевого мозку. Капілярна сітка характеризується наступними 

значеннями морфометричних показників: щільність пакування обмінних 

судин становить 78,00±2,12; показник трофічної активності тканини – 

(40,60±0,28) мкм, питома площа поверхні петель капілярної сітки 

променистого вінця становить (0,046±0,001) мкм²/мкм², мозолистого тіла – 

(0,062±0,002) мкм²/мкм², питомий об’єм петель капілярної сітки 

променистого вінця становить (0,019±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – 
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(0,021±0,001) мкм²/мкм³. Між ланками гемомікроциркуляторного русла і 

мозолистого тіла, і променистого вінця існує багато анастомозів.  

 

 

 

Рис. 3.5. Капілярна петляста сітка променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: об. 20, ок. 8. Позначення:  

1 – капілярна петля. 

 

 

 

Рис. 3.6. Капілярна сітка мозолистого тіла білого щур 

Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: об. 20, ок. 8. Позначення:  

1 – капілярна петля. 
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Ці анастомози мають вигляд різної форми петель, які простягаються 

вздовж пучків нервових волокон.  

Капіляри зливаються в закапілярні венули. Напрям їх наближається до 

поперечного. Закапілярні венули формують венули. Венули розміщуються 

вздовж пучків нервових волокон, діаметр їх становить (26,82±0,14) мкм. 

Таким чином, ланки гемомікроциркуляторного русла білої речовини 

кінцевого мозку щура формують судинну сітку, утворену судинними 

петлями.  

 

3.2. Мікросктруктура білої речовини кінцевого мозку білого щура в 

нормі 

Мозолисте тіло білого щура складається з аксонів поліморфних клітин 

шостого шару нової кори. Усі нервові волокна мозолистого тіла розміщені 

вздовж фронтальної осі, прямують справа наліво та зліва направо, формуючи 

найбільшу спайку центральної нервової системи. У променистому вінці 

кінцевого мозку переважають нервові волокна, розміщені вздовж 

вертикальної осі, прямуючи знизу вгору (проекційні висхідні шляхи) і зверху 

вниз (проекційні низхідні шляхи), проте для нервових волокон променистого 

вінця кінцевого мозку характерним є й горизонтальне (асоціативні шляхи), і 

радіальне (променистості) розташування.  Біла речовина кінцевого мозку 

білого щура сформована безмієліновими і мієліновими нервовими 

волокнами, які мають вигляд осьових циліндрів. Безмієлінові нервові 

волокна тонкі, нейропіля  представлене мікрогліальними клітинами, 

олігодендроцитами та астроцитами, довгі відростки яких оточують усі пучки 

нервових волокон, проникають у них і супроводжують кожне волокно. 

Мієлінові волокна значно ширші, кожний аксон обмежений плазматичною 

мембраною, до якої прилягає прошарок з олігодендроцитів. На сагітальному 

зрізі мозолистого тіла ядра гліальних клітин розміщені рядами вздовж 

аксонів (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Сагітальний зріз мозолистого тіла  білого щура. 

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

Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 

2 – ядра клітин нейроглії; 

3 – мікросудина.  

  

Нервові волокна мозолистого тіла лежать паралельно, чітко виразна 

лінійність будови нервових волокон.  

У променистому вінці кінцевого мозку виявлено теж паралельне 

розташування нервових волокон, але пучки нервових волокон спрямовані в 

різних напрямках,  ядра олігодендроцитів на поздовжніх зрізах розміщуються 

у вигляді рядів, що простягаються вздовж аксонів (рис. 3.8, рис. 3.9). 

Пучки нервових волокон оточені тонким прошарком 

сполучнотканинної оболонки, яка утворює перегородки або септи. Останнє 

помітно  і на поперечних зрізах мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку (рис. 3.10).  Інформативною методикою виявлення нервових 

волокон та їх пучків у мозолистому тілі та променистому вінці є імпрегнація 

за методом Грос-Більшовського (рис. 3.11, рис. 3.12, рис. 3.13). Септи багаті 

на кровоносні судини. 
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Рис. 3.8. Сагітальний зріз променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200.  

Позначення:  

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів; 3 – 

мікросудина.  

 

 

 

Рис. 3.9. Зріз променистого вінця кінцевого мозку білого щура. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

Позначення: 1 – ядро олігодендроцита; 2 – мікросудина.  

2 

1 
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Рис. 3.10. Горизонтальний зріз променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином.  

Зб.: х 200. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів; 3 – септа.  

 

 

 

Рис. 3.11. Сагітальний зріз променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів. 
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Рис. 3.12. Сагітальний зріз променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – дендрити. 

 

 

 

Рис. 3.13. Сагітальний зріз мозолистого тіла білого щура. 

Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 200. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів. 
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3.3. Ультраструктурна організація білої речовини кінцевого мозку 

білого щура в нормі 

Біла речовина кінцевого мозку білого щура сформована нервовими 

волокнами, які мають вигляд осьових циліндрів. Нервові волокна є 

безмієліновими і мієліновими. І безмієлінові, і мієлінові волокна побудовані з 

осьового циліндра й оболонки, утвореної клітинами нейроглії. Осьовий 

циліндр складається з нейроплазми, яка містить поздовжньо орієнтовані 

нейрофіламенти і нейротубули, а також мітохондрії. Осьовий циліндр 

вкритий нейролемою (рис. 3.14).  

 

 

 

Рис. 3.14. Мозолисте тіло білого щура. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – безмієлінове волокно; 2 – нейроплазма з нейрофіламентами і 

нейротубулами; 3 – мієлінове волокно; 4 – мітохондрія; 5 – відростки 

олігодендро- та астроцитів.  

 

Нейроглія утворена переважно олігодендроцитами та астроцитами, 

відростки яких є довгими, прямими, не розгалужуються, на поперечному 

зрізі мають округлу або овальну форму, оточують пучки нервових волокон, 

проникають у них і супроводжують кожне нервове волокно. Безмієлінові 
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волокна тонші, складаються з осьового циліндра, нейролеми і базальної 

мембрани. Відростки астроцитів закінчуються на судинах, на їхній базальній 

мембрані. Вони розширюються на кінцях і розплющуються, утворюючи так 

звану астороцитарну ніжку. Ніжки астроцитів контактують між собою. 

Кожний пучок філаментів починається в ніжці, прямує через відросток до 

навколоядерного простору, а потім у другий відросток, доходячи до його 

кінця. Цитоплазма астроцитів заповнена пучками філаментів. Ядро астроцита 

велике, світле, містить мало рибосом і елементів гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Мієлінові нервові волокна мають більший діаметр, 

ніж безмієлінові (рис. 3.15). Середня товщина мієлінової оболонки нервових 

волокон становить (0,92±0,28) мкм.  

 

 

 

Рис. 3.15. Променистий вінець кінцевого мозку білого щура в нормі. 

Електронна мікрофотографія. Зб. х 8000. Позначення: 

1 – мієлінова оболонка; 2 – аксоплазма; 3 – мітохондрія. 

 

Електронномікроскопічно мієлінова оболонка має пластинчасту 

будову, утворена зі щільно концентрично нашарованих навколо осьового 
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циліндра завитків, які утворюють пластинки (рис. 3.16).  

 

 

 

Рис. 3.16. Мозолисте тіло білого щура. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – мієлінова оболонка; 

2 – аксоплазма; 

3 – безмієлінове волокно. 

 

Ззовні від мієлінової оболонки розташована нейролема, тонка, світла 

оболонка нервового волокна. Нейролема утворена цитоплазмою і ядрами 

олігодендроцитів (нейролемоцитів). Олігодендроцити невеликих розмірів, із 

короткими тонкими відростками (рис. 3.17).  

Їхні тіла мають багатокутну або овальну форму. Цитоплазма 

олігодендроцитів має середню електроннооптичну щільність, містить 

органели, але тут відсутні нейрофіламенти. Конденсований хроматин 

утворює виразний шар біля ядерної оболонки і дифузно розміщується в 

нуклеоплазмі, ядерце знаходиться ексцентрично. Плазмолема нервових 

волокон щільно прилягає до мієлінової оболонки, повторюючи її контури. 
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Рис. 3.17. Променистий вінець кінцевого мозку білого щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 

1 – ядро олігодендроцита; 

2 – мітохондрія в мієліновому волокні;  

3 – мієлінове волокно;  

4 – безмієлінове волокно. 

 

Нервові волокна формують нервові пучки. Кожний пучок нервових 

волокон відмежований перегородками (септами). Перегородки містять 

клітинні структури, а також основну речовину сполучної тканини. До 

нервових волокон прилягають плоскі клітини, ядра яких мають овальну 

форму. Їхня цитоплазма тонка, видовженої форми, має середню оптичну 

щільність і містить незначну кількість органел. Клітини контактують між 

собою лускоподібним перекриттям, а також інтердигітаціями, відмежовані 

базальною мембраною. Між пучками нервових волокон міститься основна 

речовина сполучної тканини аморфної консистенції та судини 

гемомікроциркуляторного русла.  

Між пучками нервових волокон білої речовини кінцевого мозку 

розміщені усі ланки гемомікроциркуляторного русла. Ендотеліоцити 

артеріол мають на поперечних зрізах видовжену форму, подекуди їхні ядра 

випинаються в просвіт артеріоли (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Артеріола білої речовини кінцевого мозку білого щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – перицит; 

3 – базальна мембрана; 

4 – міоцит; 

5 – просвіт артеріоли; 

6 –  ніжка астроцита. 

 

Люменальна плазмолема формує мікровирости, цитоплазма має 

середню електроннооптичну щільність і містить значну кількість органел і 

мікропіноцитозних везикул,  ядра подовгастої форми.  В ядрах переважає 

частково конденсований хроматин, але чітко визначається смужка 

периферійного конденсованого хроматину біля нуклеолеми. Сусідні 

ендотеліоцити черепицеподібно перекриваються. Базальна мембрана має 

чіткі контури. Внутрішня еластична мембрана тонка, має виразний 

хвилеподібний контур. Гладкі міоцити середньої оболонки стінки артеріоли 

формують один шар.  Їхня цитоплазма електронносвітла, містить ядра 

подовгастої форми.  

Суміжні міоцити утворюють десмосомні контакти. Адвентиційна 
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оболонка артеріол сформована відростками і тілами фібробластів. Стінка 

прекапілярних артеріол білої речовини кінцевого мозку білого щура 

сформована ендотеліоцитами, базальною мембраною та міоцитами, які не 

утворюють суцільного шару навколо ендотеліальних клітин, як в артеріолах. 

Особливістю цих судин є і те, що в їхній стінці відсутні еластичні елементи. 

Характерною ознакою ендотеліальних клітин є велике ядро, заповнене 

еухроматином. Капіляри належать до соматичного, нефенестрованого типу. 

Ендотеліоцити капілярів утворюють суцільний шар, розміщений на базальній 

мембрані, виразно оконтурованій (рис. 3.19).  

 

 

 

Рис. 3.19. Капіляр білої речовини кінцевого мозку білого щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – просвіт капіляра; 

3 – базальна мембрана; 

4 – гематоенцефалічний бар’єр; 

5 – мієлінова оболонка; 

6 – аксоплазма; 

7 – перицит; 

8 – цитоплазма ендотеліоцита. 
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Плазмолема ендотеліоцитів утворює подекуди мікроворсинки в просвіт 

капіляра. Ядра ендотеліоцитів мають подовгасту форму, їхні контури чіткі. В 

ядрах переважає еухроматин, але вздовж периферії ядра тонкою смужкою 

залягає конденсований хроматин. Між сусідніми ендотеліоцитами 

формуються міжклітинні контакти – десмосоми та інтердигітації. 

Ендотеліоцити щільно прилягають до суцільної базальної мембрани, між 

шарами якої знаходяться перицити.  

Венули мають відносно широкий просвіт неправильної форми. Стінка 

венули складається з тонкого шару ендотеліальних клітин на базальній 

мембрані (рис. 3.20). Цитоплазма ендотеліоцитів переважно 

електронносвітла, містить незначну кількість органел. Венули теж оточені 

ніжками астроцитів.  

 

 

 

Рис. 3.20. Венула білої речовини кінцевого мозку білого щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – цитоплазма ендотеліоцита; 

2 – базальна мембрана; 

3 – ніжка астроцита. 

 



 76 

Таким чином, макроскопічно біла речовина кінцевого мозку білого 

щура представлена променистим вінцем лобової, тім’яної, скроневої, 

потиличної, лімбічної та острівцевої часток, внутрішньою капсулою (остання 

має вигляд ледь помітної смужки), мозолистим тілом, склепінням, передньою 

(ростральною) спайкою мозку. Мозолисте тіло білого щура розміщене 

вглибині поздовжньої щілини між півкулями кінцевого мозку. Чітко 

диференціюється стовбур мозолистого тіла, валик, коліно, покрив і 

променистість, що складається з великих і малих. Кровопостачання усіх 

частин мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку щура 

забезпечують гілки внутрішньої сонної артерії. Встановлені наступні 

значення морфометричних показників гемомікроциркуляторного русла білої 

речовини кінцевого мозку білого щура в нормі:  діаметр артеріол становить 

(20,9±0,6) мкм, діаметр капілярів променистого вінця – (5,85±0,12) мкм, 

капілярів мозолистого тіла – (5,96±0,18) мкм, щільність пакування обмінних 

судин становить 78,0±6,0, показник трофічної активності тканини – 

(40,6±0,8) мкм, питома площа поверхні петель капілярної сітки променистого 

вінця – (0,046±0,002) мкм²/мкм², мозолистого тіла – (0,062±0,007) мкм²/мкм², 

питомий об’єм петель капілярної сітки променистого вінця –  (0,019±0,001) 

мкм²/мкм³, мозолистого тіла – (0,021±0,003) мкм²/мкм³, діаметр венул –  

(26,8±0,4) мкм.  

Біла речовина кінцевого мозку білого щура сформована безмієліновими і 

мієліновими волокнами.  Безмієлінові нервові волокна тонкі, нейроглія  

представлена волокнистими астроцитами, довгі відростки яких оточують усі 

пучки нервових волокон, проникають у них і супроводжують кожне волокно. 

Мієлінові нервові волокна мають більший діаметр, ніж безмієлінові. Середня 

товщина мієлінової оболонки нервових волокон становить (0,92±0,28) мкм. 

Мієлінова оболонка містить від 9 до 30 пластинок мієліну. Між пучками 

нервових волокон білої речовини кінцевого мозку розміщені усі ланки 

гемомікроциркуляторного русла; капіляри належать до соматичного, 

нефенестрованого типу. 
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЛОЇ РЕЧОВИНИ 

КІНЦЕВОГО МОЗКУ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ 

 

4.1. Якісно-кількісні зміни ланок кровоносного русла білої 

речовини кінцевого мозку білого щура за умов впливу налбуфіну 

Через 2 тижні введення налбуфіну в експериментальних тварин 

виявлено перші зміни ангіоархітектоніки мозолистого тіла та променистого 

вінця кінцевого мозку. Артеріоли мають нерівномірний просвіт, звивисті. 

Капілярна сітка на ін’єкованих препаратах кінцевого мозку щура цього 

періоду експерименту гіперемійована (рис. 4.1, рис. 4.2).  

 

 

 

Рис. 4.1. Розширені, з нерівномірним просвітом артеріоли, 

гіперемована капілярна сітка мозолистого тіла білого щура за умов 

двотижневого введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. 

Позначення: 

1 – розширена артерія 2-го порядку; 2 – розширена артеріола. 



 79 

 

 

Рис. 4.2. Деформована судинна сітка променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура за умов двотижневого введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – розширена артерія 3-го порядку; 

2 – розширена артерія 2-го порядку; 

3 – розширена артеріола. 

 

Змін артерій артеріального кола мозку не виявлено, але артерії 

першого, другого та третього порядків значно розширені, звивисті. Подекуди 

виявлено явища деструктуризації ангіографічного рельєфу. Втрачається чітка 

впорядкованість розташування ланок гемомікроциркуляторного русла. 

Судини переважно орієнтовані вздовж осі пучків нервових волокон. 

Розширеними є також і артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні 

анастомози. Відкриваються додаткові анастомози, що можна вважати 

компенсаторним процесом, що сприяє розвантаженню гіперемійованих 

капілярних сіток. Діаметр артеріол в цей термін експерименту становить 

(21,83±0,06) мкм, контроль – (20,40±0,35) мкм, р<0,05, капілярів 

променистого вінця кінцевого мозку – (6,73±0,16) мкм, контроль – 

(5,88±0,03) мкм, р<0,05, капілярів мозолистого тіла – (6,83±0,12) мкм, 
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контроль – (5,90±0,04) мкм, р<0,05 (табл. 4.1 – 4.3). Середній діаметр венул 

збільшується до (28,11±0,09) мкм, контроль – (26,86±0,11) мкм, р<0,05. 

Виявлено достовірне зменшення,  порівняно з нормою, показника трофічної 

активності тканини до (34,52±1,76) мкм, контроль – (40,34±0,39) мкм, р<0,05, 

щільність пакування обмінних судин достовірно не змінюється і становить 

78,40±1,17; визначено вірогідне зростання питомої площі поверхні петель 

капілярної сітки променистого вінця до (0,058±0,001) мкм²/мкм², мозолистого 

тіла – до (0,075±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму петель капілярної сітки 

променистого вінця до (0,028±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – 

(0,031±0,001) мкм²/мкм³. 

Через 4 тижні введення щурам налбуфіну  на препаратах білої 

речовини кінцевого мозку щура з ін’єкованим судинним руслом виявляються 

явища деструктуризації ангіографічного рельєфу (рис. 4.3, рис. 4.4).  

 

 

 

Рис. 4.3. Деструктуризація ангіографічного рисунка променистого 

вінця кінцевого мозку білого щура за умов чотиритижневого введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – розширена артерія 3-го порядку; 

2 – розширена артеріола. 
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Рис. 4.4. Деструктуризація ангіографічного рисунка мозолистого тіла 

білого щура за умов чотиритижневого введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – розширена артерія 2-го порядку; 

2 – розширена артеріола. 

 

Втрачається чітка впорядкованість розташування ланок 

гемомікроциркуляторного русла. Судини переважно орієнтовані вздовж осі 

пучків нервових волокон.  Капілярний компонент гемомікроциркуляторного  

русла частково зруйнований (рис. 4.5). Встановлено достовірне зменшення  

щільності пакування обмінних судин як мозолистого тіла, так і променистого 

вінця кінцевого мозку до 65,20±1,02; зростання показника трофічної 

активності тканини до (52,34±0,26) мкм, зменшення питомої площі поверхні 

петель капілярної сітки променистого вінця до (0,042±0,001) мкм²/мкм², 

мозолистого тіла – до (0,052±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму петель 

капілярної сітки променистого вінця – до  (0,016±0,001) мкм²/мкм³, 

мозолистого тіла – (0,017±0,001) мкм²/мкм³.  Артеріоли і венули розширені. 

Виразні явища венозного застою у венах. Середній діаметр венули 

збільшується до  (30,12±0,04) мкм.  
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Рис. 4.5. Зруйнований капілярний компонент гемомікроциркуляторного 

русла мозолистого тіла білого щура за умов чотиритижневого введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – розширена капілярна петля. 

 

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша 

перебудова усіх ланок гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку. Артеріоли розширені і звивисті, венули 

розширені (рис. 4.6).  

Розширеними є також і артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні 

анастомози. Відкриваються додаткові анастомози, що можна вважати 

компенсаторним процесом, що сприяє розвантаженню зруйнованих 

капілярних сіток. Збережені капіляри розширені, формуються сакули 

(рис. 4.7).  

Капілярні петлі розтягнені, грубі, подекуди запустілі. Діаметр артеріол 

в цей термін експерименту становить (22,14±0,04) мкм, капілярів 

променистого вінця кінцевого мозку – (6,76±0,04) мкм; мозолистого тіла – 

(6,87±0,13) мкм, венул – (31,95±0,06) мкм.  
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Рис. 4.6. Розширення артеріол (1) мозолистого тіла білого щура за умов 

шеститижневого введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. 

Позначення:  2 – артеріоло-артеріолярний анастомоз; 3 – артеріола. 

 

 

 

Рис. 4.7. Множинні сакули мікросудин гемомікроциркуляторного русла 

мозолистого тіла білого щура за умов шеститижневого введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – артеріола; 2 – капілярна петля; 3 – сакуляризація мікросудини. 
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Достовірне зменшення,  порівняно з контролем, щільності пакування 

обмінних судин білої речовини кінцевого мозку до 63,20±1,02; питомої площі 

поверхні петель капілярної сітки променистого вінця – до (0,036±0,002) 

мкм²/мкм², мозолистого тіла – до (0,049±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму 

петель капілярної сітки променистого вінця – до  (0,012±0,001) мкм²/мкм³, 

мозолистого тіла – (0,015±0,001) мкм²/мкм³ та достовірне збільшення,  

порівняно з контролем, показника трофічної активності тканини до 

(53,92±1,63) мкм свідчать про значне розрідження капілярної сітки 

променистого вінця щура за умов 6-тижневого введення налбуфіну, що 

призводить до різкого порушення кровопостачання кінцевого мозку (рис. 4.8). 

 

 

 

Рис. 4.8. Розріджена капілярна сітка гемомікроциркуляторного русла 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура за умов шеститижневого 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: об. х 20, ок. х 8. Позначення: 

1 – артеріола; 

2 – капілярна петля; 

3 – ділянка зруйнованої капілярної сітки. 

 

Застосований нами морфологічний та морфометричний аналіз ангіоархі-

тектоніки мозолистого тіла та променистого вінця дозволив оцінити ступінь 

васкуляризації білої речовини кінцевого мозку в нормі та за умов 6-тижневого 
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введення налбуфіну. Виразно виступає зв'язок між глибиною структурних 

перетворень ланок мікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку 

при тривалому впливі опіоїду та морфометричними показниками. 

Динаміку змін діаметра артеріол білої речовини кінцевого мозку білого 

щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Діаметр артеріол білої речовини кінцевого мозку білого щура (мкм) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
20,90 20,40 21,83 22,01 22,14 

m 
0,21 0,35 0,06 0,03 0,04 

δ 
0,47 0,77 0,14 0,08 0,09 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра артеріол білої речовини 

кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.9). 

21,83 22,01 22,14

20,40

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

2 тижні 4 тижні 6 тижнів

Контроль Дослідна група

 
 

Рис. 4.9. Порівняння діаметра артеріол білої речовини кінцевого мозку 

білого щура впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 
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Динаміку змін діаметра капілярів мозолистого тіла білого щура 

впродовж шести тижнів введення налбуфіну наведено в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2  

Діаметр капілярів мозолистого тіла білого щура (мкм) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
5,96 5,90 6,83 6,90 6,87 

m 
0,06 0,04 0,12 0,04 0,13 

δ 
0,14 0,09 0,27 0,09 0,29 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра капілярів мозолистого 

тіла білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну представлено 

на 3D-діаграмі (рис. 4.10). 
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2 тижні 4 тижні 6 тижнів
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Рис. 4.10. Порівняння діаметра капілярів мозолистого тіла білого щура 

впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 

 

Динаміку змін діаметра капілярів променистого вінця кінцевого мозку 
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білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну наведено в 

табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Діаметр капілярів променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура (мкм) 

 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
5,85 5,88 6,73 6,70 6,76 

m 
0,04 0,03 0,16 0,06 0,04 

δ 
0,09 0,07 0,37 0,14 0,10 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра капілярів променистого 

вінця кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення 

налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Порівняння діаметра капілярів променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 
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Динаміку змін діаметра венул білої речовини кінцевого мозку білого 

щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну наведено в табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4  

Діаметр венул білої речовини кінцевого мозку білого щура (мкм) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
26,82 26,86 28,11 30,12 31,95 

m 
0,14 0,11 0,09 0,04 0,06 

δ 
0,32 0,25 0,19 0,09 0,14 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра венул білої речовини 

кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Порівняння діаметра венул білої речовини кінцевого мозку 

білого щура впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 
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Динаміку змін щільності пакування обмінних судин білої речовини 

кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5  

Щільність пакування обмінних судин білої речовини  

кінцевого мозку білого щура 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
78,00 77,60 78,40 65,20 63,20 

m 
2,12 1,47 1,17 1,02 1,02 

σ 
4,74 3,29 2,61 2,28 2,28 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення щільності пакування обмінних судин білої 

речовини кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення 

налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Порівняння показника щільності пакування обмінних судин 

білої речовини кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів впливу 

опіоїду. 
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Динаміку змін показника трофічної активності тканини білої речовини 

кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

наведено в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Показник трофічної активності тканини білої речовини кінцевого 

мозку білого щура (мкм) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
40,60 40,34 34,52 52,34 53,92 

m 
0,28 0,39 1,76 0,26 1,63 

σ 
0,63 0,88 3,93 0,58 3,64 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння показника трофічної активності 

тканини білої речовини кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів 

введення налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Порівняння показника трофічної активності тканини білої 

речовини кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів впливу 

опіоїду. 
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Динаміку питомої площі поверхні петель капілярної сітки 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів 

введення налбуфіну наведено в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Питома площа поверхні петель капілярної сітки променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура (мкм
2
/мкм

2
) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
0,046 0,046 0,058 0,042 0,036 

m 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

δ 
0,002 0,002 0,002 0,001 0,004 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння питомої площі поверхні петель 

капілярної сітки променистого вінця кінцевого мозку білого щура впродовж 

шести тижнів введення налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Порівняння питомої площі поверхні петель капілярної сітки 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів 

впливу опіоїду. 
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Динаміку змін питомої площі поверхні петель капілярної сітки 

мозолистого тіла білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

наведено в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8  

Питома площа поверхні петель капілярної сітки мозолистого тіла  

білого щура (мкм
2
/мкм

2
) 

 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
0,062 0,062 0,075 0,052 0,049 

m 
0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

δ 
0,005 0,004 0,002 0,002 0,002 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння питомої площі поверхні петель 

капілярної сітки мозолистого тіла білого щура впродовж шести тижнів 

введення налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Порівняння питомої площі поверхні петель капілярної сітки 

мозолистого тіла білого щура впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 
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Динаміку змін питомого об’єму петель капілярної сітки променистого 

вінця кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів введення 

налбуфіну наведено в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9   

Питомий об’єм петель капілярної сітки променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура (мкм
2
/мкм

3
) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
0,019 0,020 0,028 0,016 0,012 

m 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

δ 
0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння питомого об’єму петель 

капілярної сітки променистого вінця кінцевого мозку білого щура впродовж 

шести тижнів введення налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Порівняння питомого об’єму петель капілярної сітки 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура впродовж шести тижнів 

впливу опіоїду. 
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Динаміку змін питомого об’єму петель капілярної сітки мозолистого 

тіла білого щура впродовж шести тижнів введення налбуфіну наведено в 

табл. 4.10. 

 

Таблиця 4.10  

Питомий об’єм петель капілярної сітки мозолистого тіла  

білого щура (мкм
2
/мкм

3
) 

Показники Норма Контроль 
Через 

2 тижні 

Через  

4 тижні 

Через  

6 тижнів 

M 
0,021 0,020 0,031 0,017 0,015 

m 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

δ 
0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння питомого об’єму петель 

капілярної сітки мозолистого тіла білого щура впродовж шести тижнів 

введення налбуфіну представлено на 3D-діаграмі (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Порівняння питомого об’єму петель капілярної сітки 

мозолистого тіла білого щура впродовж шести тижнів впливу опіоїду. 
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4.2. Мікроструктурні зміни білої речовини кінцевого мозку білого щура в 

динаміці експериментального впливу налбуфіну 

Через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам зберігається 

паралельне розташування нервових волокон білої речовини кінцевого мозку, 

ядра олігодендроцитів на поздовжніх зрізах мозолистого тіла і променистого 

вінця кінцевого мозку розміщуються у вигляді рядів, що простягаються 

вздовж аксонів (рис. 4.19 – 4.21).  

 

 

 

Рис. 4.19.  Збережене паралельне розташування нервових волокон на 

сагітальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х 200. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 

2 – ядра олігодендроцитів; 

3 – септа. 

 

Проте виявлено ознаки набряку септ, збільшується кількість 

нейролемоцитів, макрофагів, що є ознакою гліозу (рис. 4.22).   
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Рис. 4.20. Правильне розміщення ядер олігодендроцитів на 

сагітальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 200. 

Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів; 3 – септа. 

 

 

 

Рис. 4.21. Збережене паралельне розташування нервових волокон на 

фронтальному зрізі мозолистого тіла білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 200. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – ядра олігодендроцитів; 3 – септа. 
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Рис. 4.22. Набряк септ, паравазальний набряк на горизонтальному зрізі 

мозолистого тіла білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

Позначення: 1 – розширена (набрякла) септа;  

2 – дезорганізація ядер олігодендроцитів;  

3 –  паравазальний набряк. 

 

Такі ж зміни спостерігали і в променистому вінці (рис. 4.23), що 

особливо виразно виявляється на поперечних зрізах білої речовини кінцевого 

мозку (рис. 4.24, рис. 4.25). Виразними в цей термін експерименту є зміни з 

боку ланок гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку. Артеріоли та капіляри переважно 

розширені. Спостерігається незначний набряк ендотелію та виразний 

паравазальний набряк (рис. 4.26). У напівтонкому зрізі білої речовини 

кінцевого мозку білого щура через 2 тижні введення налбуфіну чітко видно 

розширення септ між пучками нервових волокон, переповнення мікросудин 

елементами крові, навколосудинний набряк (рис. 4.27). 
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Рис. 4.23. Розшарування пучків нервових волокон (1), дезорганізація  

олігодендроцитів (2), розширені септи (3), паравазальний набряк (4) на 

сагітальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х 200. 

 

 

 

Рис. 4.24. Дезорганізація пучків нервових волокон (1), набряк септ (2) 

на горизонтальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура 

через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. 

Зб.: х 400. 
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Рис. 4.25. Дезорганізація пучків нервових волокон (1), набряк септ (2) 

на горизонтальному зрізі мозолистого тіла білого щура через 2 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. 

 

 

 

Рис. 4.26. Формування тромба в просвіті мікросудини (1) на 

сагітальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.27. Паравазальний набряк (1), розширення септ між пучками 

нервових волокон (2) на півтонкому зрізі променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: 

х 1000. Позначення: 

3 –  астроцит; 4 – олігодендроцит. 

 

Через 4 тижні перебігу експерименту виявлено порушення чіткої 

структурності білої речовини кінцевого мозку (рис. 4.28, рис. 4.29), зокрема 

втрачається виразна лінійність будови нервових волокон, спостерігається 

також набряк аксоплазми, щілиноподібні вакуолі (рис. 4.30).  

У деяких нервових волокнах визначається стоншення мієлінової 

оболонки, випини та інвагінації мієлінової оболонки, але неперервність її 

залишається збереженою. Спостерігається потовщення септ, яке особливо 

чітко видно на поперечних зрізках мозолистого тіла та променистого вінця 

(рис. 4.31), що викликане, очевидно, розвитком склеротичних явищ та 

ангіоматозом.  

Просвіт артеріол нерівномірний. Уже на цьому терміні експерименту 

спостерігається дилатація судин з явищами повнокров’я (рис. 4.32). Стінки 

артеріол  гомогенно потовщені внаслідок їхнього плазматичного просякання 

(рис. 4.33).  



 101 

 

 

Рис. 4.28. Порушення структурності нервової тканини на поздовжньому 

зрізі мозолистого тіла білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

Позначення: 1 – дезорганізований пучок нервових волокон; 2 – хаотично 

розміщені  олігодендроцити з ущільненим хроматином ядер; 3 – виразний набряк 

септ. 

 

 

 

Рис. 4.29. Дезорганізація білої речовини на горизонтальному зрізі 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – пучок нервових волокон; 2 – набряк септи; 3 – астроцит. 
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Рис. 4.30. Порушення лінійності розміщення нервових волокон на 

горизонтальному зрізі мозолистого тіла білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – дезорганізований пучок нервових волокон; 2 – набряк септи. 

 

 

 

Рис. 4.31. Дезорганізований пучок нервових волокон (1), виразний 

набряк септ (2) на поперечному зрізі променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.32. Нерівномірний просвіт і дилатація артеріоли з явищами 

повнокров’я та ознаками пристінкової адгезії еритроцитів і формуванням 

еритроцитарних сладжів (1) на поздовжньому зрізі мозолистого тіла білого 

щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. 

 

 

 

Рис. 4.33. Потовщена стінка артеріоли (1) на фронтальному зрізі 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

2 – паравазальний набряк. 
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Указане вище підтверджується зміною індекса Вогенворта  артеріол 

білої речовини кінцевого мозку білого щура впродовж експерименту (табл. 

4.11). 

Таблиця 4.11  

Індекс Вогенворта артеріол білої речовини кінцевого мозку 

білого щура 

 

Показники Норма Контроль 
Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

M 141,84 142,48 132,52 189,16 238,24 

m 10,72 9,66 3,74 2,75 16,79 

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння індекса Вогенворта артеріол 

білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та впродовж шести 

тижнів впливу налбуфіну на 3D-діаграмі (рис. 4. 34). 
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Рис. 4.34. Порівняння індекса Вогенворта артеріол білої речовини 

кінцевого мозку білого щура. 
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У просвіті венул виявлено явища сепарації крові на плазму та клітини 

крові. Відбувається інфільтрація нейтрофілами  стінок артеріол і венул (рис. 

4.35).  

Периваскулярно виявляються дрібні лімфоцитарні інфільтрати. 

Виявляється гіперемія капілярів (рис. 4.36). Присутні явища дифузного 

запалення. 

 

 

 

Рис. 4.35. Інфільтрація нейтрофілами стінок артеріол  і венул (1) на 

горизонтальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 

4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 

400. Позначення: 

2 – просвіт артеріоли; 3 – хаотичне розміщення дендритів .  

 

На півтонких зрізах білої речовини кінцевого мозку чітко видно 

розвиток мікрокістозної дистрофії нервової тканини, утворення 

навколосудинних муфт за рахунок паравазального набряку, потовщення 

стінки артеріол, формування пристінкових тромбів в просвіті мікросудин, 

збільшення кількості клітин нейроглії, що свідчить про явища гліозу 

(рис. 4.37, 4.38). 
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Рис. 4.36. Гіперемія капілярів на поздовжньому зрізі мозолистого тіла 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. Позначення: 1 – повнокров’я мікросудин; 

2 – паравазальний набряк; 3 – дезорганізація розміщення  олігодендроцитів; 4 – 

розшарування пучків нервових волокон; 5 – набряк септи. 

 

 

 

Рис. 4.37. Навколосудинна муфта (1) на півтонкому зрізі мозолистого 

тіла білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: х 

1000. Позначення: 

2 – паравазальний набряк; 3 – потовщена стінка артеріоли. 
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Рис. 4.38. Мікрокістозна дистрофія нервової тканини (1) на півтонкому 

зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: х 1000. Позначення: 

2 – формування пристінкового тромба в просвіті мікросудини; 

3 – навколосудинна муфта; 4 – клітина мікроглії. 

  

Через 6 тижнів введення налбуфіну втрачається впорядкованість 

структури мозолистого тіла, відбувається демієлінізація осьових циліндрів, 

фрагментація мієлінової оболонки. Відмічається також порушення орієнтації 

розташування гліальних елементів під кутом до осі нерва, набухання 

гліальних клітин. Групування гліальних і сполучнотканинних клітин 

деформують малюнок мозолистого тіла (рис. 4.39). У септах мозолистого тіла 

на цьому етапі експерименту прогресують явища склерозу, на тлі набряку 

наявні вогнища діапедезу еритроцитів. На поперечному зрізі мозолистого 

тіла видно гідропічну вакуолізацію нервових волокон. Навколо астроцитів та 

олігодендроцитів з’являється світлий обвід, що свідчить про 

перицелюлярний набряк. Спостерігаються явища демієлінізації пучків 

нервових волокон, вогнищева проліферація клітинних елементів глії на тлі 

периваскулярного та перицелюлярного набряку (рис. 4.40).  
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Рис. 4.39. Деформований малюнок мозолистого тіла білого щура через 

6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Зб.: х 400. Позначення: 1 – дезорганізований пучок нервових 

волокон; 2 – порушення орієнтації розташування гліальних елементів. 

 

 

 

Рис. 4.40. Вогнищева проліферація клітинних елементів глії на тлі 

периваскулярного та перицелюлярного набряку на фронтальному зрізі 

мозолистого тіла білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення:  

1 – дезорганізований пучок нервових волокон; 2 – формування мікрокіст. 
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У септальних артеріолах та капілярах мозолистого тіла білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну відбуваються морфологічні зміни, 

характерні для мікроангіопатії, стінки ланок гемомікроциркуляторного русла 

потовщені. Просвіти артеріол і венул дилятовані, їхні стінки  потовщені 

внаслідок плазматичного просякання у всіх ланках гемомікроциркуляторного 

русла. Виявляються явища гіалінозу артеріол та дрібні запальні інфільтрати, 

утворені макрофагоцитами та лімфоцитами. Спостерігаються явища гіперемії 

капілярів, ангіоматозу. Периваскулярно розташовані дрібні лімфоцитарні 

інфільтрати (рис. 4. 41, рис. 4.42).  

 

 

 

Рис. 4.41. Дрібні лімфоцитарні інфільтрати на сагітальному зрізі 

мозолистого тіла білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Мікрофотографія. Імпрегнація сріблом. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – дезорганізований пучок нервових волокон;  

2 – плазматичне просякання стінки мікросудини; 

3 – гіаліноз артеріоли; 

4 – лімфоцитарний інфільтрат. 
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Рис. 4.42. Дилатована венула з формуванням пристінкового тромба (2) 

на поздовжньому зрізі мозолистого тіла білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 

400. Позначення: 

1 – гіперемія капіляра; 

3 – паравазальний набряк. 

 

Через 6 тижнів експерименту виявлено розволокнення нервових пучків 

променистого вінця кінцевого мозку, дегенерація його нервових волокон 

(рис. 4.43). Чітко помітна на поперечному зрізі променистого вінця 

гіпертрофія аморфної речовини між нервовими волокнами (рис. 4.44).  

Відбувається руйнування мієлінової оболонки, деструкція 

олігодендрогліоцитів, вакуолярний набряк, скупчення макрофагів 

(макрофагальна інфільтрація), гіпертрофія гліальних клітин, ознаки гліозу 

(рис. 4.45). Усі ланки гемомікроциркуляторного русла розширені, артеріоли з 

нерівномірними контурами, навколо судин – набряк, діапедезні крововиливи. 

У просвіті судин спостерігається агрегація еритроцитів та їх адгезія до 

ендотелію, формування аркадних фігур ендотеліальними відростками. Стінки 

судин кровоносного русла потовщені.  
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Рис. 4.43. Розволокнення нервових пучків променистого вінця 

кінцевого мозку, дегенерація його нервових волокон (1) на поздовжньому 

зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х 200. 

 

 

 

Рис. 4.44. Дезорганізація нервових волокон (1) та потовщення аморфної 

речовини на сагітальному зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація 

сріблом. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.45. Інфільтрація лейкоцитами і гліоз (1) променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

 

Указане вище свідчить про виразні ознаки розвитку мікроангіопатії. 

Подекуди виявлено ділянки з вогнищевим ангіоматозом, склерозом та 

запаленням, мікрокістозною дегенерацією (рис. 4.46, рис. 4.47). 

Таким чином,  перші ознаки порушення мікроструктури мозолистого 

тіла кінцевого мозку помітні через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам. 

Упродовж наступних 4 тижнів у процесі перебігу експерименту патологічні 

зміни наростають і проявляються втратою лінійної впорядкованості 

розташування та гідропічною вакуолізацією нервових волокон, 

фрагментацією мієлінової оболонки, порушенням орієнтації та вогнищевою 

проліферацією гліальних клітин на тлі перицелюлярного набряку, 

потовщенням септ, розвитком ангіопатії септальних мікросудин, 

формуванням периваскулярних лімфоцитарних інфільтратів, утворенням 

вогнищ діапедезу еритроцитів.   
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Рис. 4.46. Вогнищевий ангіоматоз у променистому вінці кінцевого 

мозку білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. Позначення: 

1 – потовщення стінки артеріоли; 2 – формування пристінкового тромба в 

просвіті артеріоли; 3 – паравазальний набряк; 4 – повнокровна венула. 

 

 

 

Рис. 4.47. Гідропічна дистрофія нервової тканини (1) на півтонкому 

зрізі променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Зб.: х 1000. Позначення: 

2 – паравазальний набряк та порушення структури 

гематоенцефалічного бар’єру;  3 – деформація просвіту венули. 
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4.3. Вплив налбуфіну на ультраструктуру білої речовини кінцевого 

мозку білого щура 

Через 2 тижні перебігу експерименту нервові волокна білої речовини 

кінцевого мозку ще не мають ознак ушкодження і структура їх практично 

відповідає контролю (рис. 4.48).  Але в деяких мієлінових волокнах виявлено 

потовщення і дезорганізація мієлінової оболонки, проте збережена її 

неперервність, аксоплазма містить поодинокі гіпертрофовані мітохондрії 

(рис. 4.49).  

 

 

 

Рис. 4.48. Збережені нервові волокна мозолистого тіла білого щура  

через 2 тижні введення  налбуфіну.  Електронна мікрофотографія. Зб.:  х 

4000. Позначення: 

1 – мієлінова оболонка; 2 – аксоплазма; 

3 – безмієлінове волокно; 4 – мітохондрія. 

 

Ядра нейролемоцитів мають чіткі контури, але значно зменшується кількість 

конденсованого хроматину. Ядерце зміщене ближче до ядерної оболонки, 

перинуклеарний простір розширений (рис. 4.50).  
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Рис. 4.49. Потовщення і дезорганізація мієлінової оболонки (1) 

нервових волокон променистого вінця кінцевого мозку білого щура  через 2 

тижні введення налбуфіну.  Електронна мікрофотографія. Зб.:  х 4000. 

Позначення: 2 – гіпертрофована мітохондрія.   

 

 

 

Рис. 4.50. Зміщене до ядерної оболонки ядерце (2) нейролемоцита білої 

речовини кінцевого мозку білого щура  через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна мікрофотографія. Зб.:  х 4000. Позначення: 

1 – ядро нейролемоцита; 3 – нуклеолема; 4 – перинуклеарний простір. 

4 
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Кількість органел у цитоплазмі нейролемоцитів не змінюється. 

Елементи нейроглії частково гіпертрофовані, але реактивної гліальної реакції 

не спостерігали. Перицелюлярні простори помірно розширені. Виявлено 

розширений прошарок аморфної речовини між пучками нервових волокон, 

що є морфологічним проявом порушення мікроциркуляції.   

У  ланках гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і 

променистого вінця виявляються перші ознаки ангіопатії. У капілярах 

спостерігається набряк ендотеліоцитів, периферійні ділянки стоншені, 

електроннощільні ядра ендотеліоцитів виступають у просвіт судин, 

набувають надмірно видовженої форми, ядерна оболонка формує випини та 

інвагінації (рис. 4.51).  

 

 

 

Рис. 4.51. Електроннощільне ядро ендотеліоцита (1) виступає в просвіт 

гемокапіляра променистого вінця кінцевого мозку щура за умов 

двотижневого введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. 

Позначення: 

2 – стоншена периферійна ділянка цитоплазми ендотеліоцита;  

3 – просвіт гемокапіляра;  

4 – базальна    мембрана;  

5 – набрякла ніжка астроцита;  

6 – деструкція крист мітохондрії астроцита. 
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Щілини між сусідніми ендотеліоцитами  розширені. Плазмолема 

формує поодинокі випини в просвіт капілярів, просвіти капілярів набувають 

неправильної форми. Спостерігається набряк і, як наслідок, потовщення 

базальної мембрани. Базальна мембрана зберігає суцільність, але подекуди не 

має чіткого зовнішнього контуру. Просвіти артеріол розширені, деякі 

ендотеліоцити артеріол з ознаками деструкції, базальна та внутрішня 

еластична мембрани потовщені. Перицити переважно зберігають зв'язок із 

базальною мембраною, але деякі відшаровуються від неї (рис. 4.52).   

 

 

 

Рис. 4.52. Ядро перицита (1) артеріоли мозолистого тіла кінцевого 

мозку щура за умов двотижневого введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

2 –  потовщена базальна мембрана; 

3 – набрякла ніжка астроцита;  

4 – цитоплазматичні випини ендотеліоцита в просвіт мікросудини. 

 

Структура стінки венул збережена, просвіти венул незначно розширені 

(рис. 4.53). 
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Рис. 4.53. Збережена структура стінки венули мозолистого тіла білого 

щура  через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

4000. Позначення: 

1 – тромбоцит в просвіті венули; 

2 – еритроцит в просвіті венули; 

3 – ніжка астроцита; 

4 – астроцитна глія. 

 

Через 4 тижні введення налбуфіну  виявлено набряк в осьових 

циліндрах нервових волокон (рис. 4.54, рис. 4.55).  

Аксоплазма неоднорідної електронної щільності, темні ділянки 

чергуються зі світлими, зменшується кількість органел (рис. 4.56). Осьові 

циліндри безмієлінових волокон містять великі округлі та овальні 

мітохондрії зі зруйнованими кристами (рис. 4.57).  Спостерігається 

деструкція мієліну, деформація мієлінових оболонок нервових волокон, 

розшарування  мієліну (рис 4.58). Олігодендроцити, розміщені між пучками 

нервових волокон, гіпертрофовані, з ознаками лізису хроматину (рис. 4.59).  

Цитоплазма олігодендроцитів білої речовини кінцевого мозку 

просвітлена і набрякла, ядра гіпертрофовані, із зубчастою ядерною 

оболонкою і містять конденсований хроматин (рис. 4.60).  

1 

2 

3 
4 
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Рис. 4.54. Набряк аксоплазми (2) нервових волокон променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 

1 – мієлінове нервове волокно; 3 – безмієлінове волокно; 4 – набряк 

мітохондрії. 

 

 

 

Рис. 4.55. Набряк осьового циліндра безмієлінового волокна (1) 

мозолистого тіла білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4000.  



 120 

 

Рис. 4.56. Розшарована мієлінова оболонка (1), аксоплазма 

неоднорідної електронної щільності (2) мозолистого тіла білого щура через 4 

тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. 

 

 

 

Рис. 4.57. Дезорганізація нервових волокон променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – мієлінове нервове волокно; 2 – безмієлінове волокно; 3 – набрякла 

мітохондрія зі зруйнованими кристами. 



 121 

 

Рис. 4.58. Деформація мієлінової оболонки нервового волокна 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 

1 – розшарування пластинок мієліну; 2 – гіпертрофія мікрогліоцита. 

 

 

 

Рис. 4.59. Гіпертрофоване ядро олігодендроцита з ознаками лізису 

хроматину (3) променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 4 тижні 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 

1 – розшарування мієлінової оболонки нервового волокна;  

2 – деструктуроване безмієлінове волокно. 
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Рис. 4.60. Просвітлена і набрякла цитоплазма олігодендроцита (1) 

мозолистого тіла білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення:  

2 – гіпертрофоване ядро з конденсованим хроматином; 

3 – міжклітинний набряк. 

 

В ядрах містяться 1-2 ядерця з сітчастою будовою. Ядра різко 

гіперхромні, зморщені, зернисті, з нечіткими контурами (рис. 4.61). Ядерця 

не контуруються, виявлено пікноморфні форми клітин, у деяких клітинах 

спостерігається каріолізис та каріорексис. Спостерігається вакуолізація 

цитоплазми. Через 4 тижні експерименту в артеріолах виявлено потовщення 

стінки, мукоїдне набухання в оболонках стінки, повнокров’я, стаз крові, 

утворення тромбів. Ендотеліоцити розташовуються частоколом, збільшуються,  

цитоплазма з ознаками набряку. Цитоплазма гладких міоцитів має середню 

електронну щільність, міофіламенти частково деструктуризовані. Адвентиційна 

оболонка артеріол набрякла, потовщена, між пучками колагенових волокон 

визначається значна кількість аморфної речовини. У капілярах спостерігали 

набряк ендотеліоцитів, часткову десквамацію ендотелію, унаслідок чого 

базальна мембрана в деяких місцях стає оголеною. Базальна мембрана 

потовщена, розволокнена (рис. 4.62). Просвіти венул набувають неправильної 

форми, виявлено пристінкові тромби.  
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Рис. 4.61. Пікноморфне ядро астроцита (2) променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 

1 – деформація мієлінової оболонки нервового волокна, розшарування  

мієліну;  3 – вакуоль. 

 

 

 

Рис. 4.62. Потовщена, розволокнена, оголена базальна мембрана (1) 

гемокапіляра мозолистого тіла білого щура за умов чотиритижневого 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

2 – деструктурована нейроглія; 3 – просвіт гемокапіляра; 4 –  набрякла 

ніжка астроцита. 
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Через 6 тижнів перебігу експерименту безмієлінові нервові волокна 

фрагментовані. Мієлінові нервові волокна на поперечному перерізі 

набувають неправильної форми. Про це свідчать овальні з випинами та 

інвагінаціями або зірчасті контури мієлінових оболонок, які оточують 

нервові волокна (рис. 4.63, рис. 4.64). 

 

 

 

Рис. 4.63. Овальні з випинами форми мієлінові нервові волокна 

мозолистого тіла білого щура  через 6 тижнів  введення налбуфіну.  

Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000. Позначення: 

1 – фрагментоване безмієлінове нервове волокно;  2 – неправильної 

форми мієлінове нервове волокно; 3 – випин мієлінової оболонки. 

 

Присутній периаксональний набряк, пошкоджена аксоплазма. В 

аксоплазмі виявлено лише окремі мікротрубочки і пошкоджені мітохондрії зі 

зруйнованими кристами, подекуди – лізис цитоплазми (рис. 4.65). Осьові 

циліндри нервових волокон у стані гідропічної дистрофії (рис. 4.66). 

У гліальних клітинах білої речовини кінцевого мозку виявлено 

вакуольну дистрофію  цитоплазми (рис. 4.67). Спостерігається відшарування 

плазмолеми аксонів від мієлінових оболонок і формування 

електронносвітлих просторів між ними. 
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Рис. 4.64. Розшарування мієлінових оболонок (1) нервових волокон 

променистого вінця кінцевого мозку білого щура  через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000. Позначення:  

2 – деструктуроване безмієлінове нервове волокно;  

3 – мітохондрія в стані дезорганізації та розпаду. 

 

 

 

Рис. 4.65. Лізис аксоплазми (4) нервових волокон променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура  через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4000. Позначення: 

1 – розшарована мієлінова оболонка; 2 – фрагментоване безмієлінове 

нервове волокно; 3 – периаксональний набряк. 
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Рис. 4.66. Осьовий циліндр безмієлінового нервового волокона 

мозолистого тіло білого щура  через 6 тижнів  введення налбуфіну в стані 

гідропічної дистрофії (1).  Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000. 

Позначення: 2 – неправильної форми мієлінове нервове волокно. 

 

 

 

Рис. 4.67. Вакуольна дистрофія цитоплазми астроцита (1) мозолистого 

тіла білого щура  через 6 тижнів  введення налбуфіну.  Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4000. 



 127 

Подекуди важко диференціювати шари мієлінової оболонки. 

Ураховуючи, що саме відростки олігодендроцитів утворюють мієлінову 

оболонку нервових волокон білої речовини кінцевого мозку, можна 

стверджувати, що процес демієлінізації (дегенерації мієлінової оболонки) 

нервових волокон відбувається внаслідок деструкції цих клітин, наявність 

аутофаголізосом свідчить про цитолізис (рис. 4.68, рис. 4.69).  

В астро- та олігодендроцитах відбуваються процеси дегенерації, що 

проявляється каріопікнозом, розпадом ядра, спостерігається конденсація 

грудок гетерохроматину (рис. 4.70). Відбуваються деструктивні процеси 

мікроглії.  

 

 

 

Рис. 4.68. Деструктурований олігодендроцит променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура  через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

1 – ядро з крайовим розміщенням конденсованого хроматину і 

лізованим хроматином; 2 – лізована цитоплазма; 3 – вакуоль; 4 – 

аутофаголізосома. 
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Рис. 4.69. Деструктурований олігодендроцит мозолистого тіла білого 

щура  через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х4000. Позначення: 1 – олігодендроцит в стані набряку; 2 – вакуолізація 

цитоплазми олігодендроцита; 3 – вакуольна дистрофія мікроглії. 

 

 

 

Рис. 4.70. Дегенерація астроцита мозолистого тіла білого щура  через 6 

тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

Позначення: 1 – ядро астроцита; 2 – мієліноподібна фігура; 3 – просвітлення, 

вакуолізація, лізис цитоплазми астроцита. 
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Артеріоли в цей термін експерименту дилатовані, подекуди 

утворюються аневризми, їхні просвіти заповнені форменими елементами 

крові, з яких формуються тромби. Стінки артеріол потовщені, ендотелій  

дистрофічно змінений, у цитоплазмі є багато мітохондрій і вільних рибосом, 

наявні центріолі. Ядерна оболонка утворює численні дрібні випини. 

Конденсований хроматин має дрібнозернистий вигляд. Базальна мембрана 

потовщена, внутрішня еластична мембрана не визначається. Середня 

оболонка склерозована, із вогнищевою інфільтрацією. Цитоплазма гладких 

міоцитів середньої оболонки артеріол має середню електронну щільність,  

деструктурована. У системі мікроциркуляторного русла виявлено значну 

кількість зруйнованих капілярів та звуження просвітів збережених  капілярів. 

Ядра ендотеліоцитів у таких капілярах надмірно видовжені, із 

конденсованим  хроматином.  Ядерце не виявляється (рис. 4.71). У 

цитоплазмі ендотеліоцитів зменшується кількість органел, часто відсутні 

мікропіноцитозні везикули, що свідчить про зменшення 

трансендотеліального транспорту.  

Окрім перелічених ознак, у цитоплазмі ендотеліоцитів виявлено 

набряклі мітохондрії, частина їх з деструктурованими кристами. Плазмолема 

утворює випини  в просвіт мікросудини.  Базальна мембрана потовщена, без 

чітких меж. Перицити  набряклі, мітохондрії часто зі зруйнованими 

кристами. Ядра перицитів набувають видовженої форми з дрібними 

інвагінаціями, хроматин однорідний, ядерця не виявляються. Характерним є 

набряк навколо капілярів. Капіляри відокремлені від нервових волокон 

широкими прошарками гідратованої аморфної речовини, що свідчить про 

значне зниження трофіки нервової тканини (рис. 4.72). 

Просвіти венул деформовані (рис. 4.73). Вищеописані зміни судин 

мікроциркуляторного русла є ознаками ангіопатії, що і є пусковим 

механізмом розвитку нейропатії білої речовини кінцевого мозку. 
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Рис. 4.71. Збережений гемокапіляр мозолистого тіла білого щура за 

умов шеститижневого введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х 4000. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита з крайовим розміщенням гетерохроматину; 

2 – деформований осьовий циліндр мієлінового нервового волокна; 

3 – деформований просвіт гемокапіляра;  

4 – базальна    мембрана; 

5 – набряк ніжки астроцита. 

 

Отже перші зміни ультраструктури мозолистого тіла та променистого 

вінця кінцевого мозку спостерігаються вже через 2 тижні введення налбуфіну 

експериментальним тваринам і наростають упродовж наступних термінів 

експерименту. Основними проявами нейропатії  за умов 6-тижневого 

введення налбуфіну є деструктурованість осьових циліндрів нервових 

волокон та гліальних клітин. У ланках гемомікроциркуляторного русла білої 

речовини кінцевого мозку відбуваються морфологічні зміни, характерні для 

мікроангіопатії. 
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Рис. 4.72. Деформований гемокапіляр променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – потовщена, розволокнена  базальна мембрана;  

2 – деформоване ядро ендотеліоцита;  

3 – просвіт гемокапіляра;  

4 – базальна мембрана;  

5 – набрякла ніжка астроцита;  

6 – гіперагрегати мас плазми крові. 

 

Таким чином, двотижневе введення налбуфіну зумовлює патологічні 

зміни ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктурної організації білої 

речовини кінцевого мозку, проте ці зміни не є тотальними. 

Проведений нами морфологічний та морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку дозволив оцінити 

особливості її васкуляризації за умов шеститижневого введення налбуфіну. 

Виразно помітний зв'язок між глибиною структурних перетворень 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку  та 

морфометричними показниками стану їхнього гемомікроциркуляторного 

русла.  
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Рис. 4.73. Деформований просвіт венули (1) мозолистого тіла білого 

щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 4000. Позначення:  

2 – потовщена, розволокнена базальна мембрана; 

3 – вакуоль;  

4 – гіпертрофований тромбоцит, адгезований до стінки венули. 

 

 

Результати дослідження, викладені в розділі 4, опубліковані: 

1. Зінько АВ, Матешук-Вацеба ЛР. Вплив опіоїду на ультраструктуру 

променистого вінця кінцевого мозку в експерименті. Світ медицини та 

біології. 2014;4(47):127–130. [31]. 

(Здобувачем проведено експеримент, опис матеріалу. Співавтор проф. 

Матешук-Вацеба Л. Р. надавала консультативну допомогу). 

2. Зінько АВ. Кровоносне русло променистого вінця щура в нормі та за 

умов довготривалого впливу опіоїду. Запорожский Медицинский 

Журнал. 2015;3(90):78–81. [32]. 

3. Зінько АВ. Особливості структури та гемомікроциркуляторного русла 

променистого вінця за умов двотижневого впливу опіоїду в експерименті. 



 133 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2015;14.3(53):44–48. [34]. 

4. Mateshuk-Vatseba LR, Zinko AV. Ultrastructural organization of corpus 

callosum underv the effect of nalbufin in the experiment. Actual Issues Of 

Morphology. 2015;1:83–88. [177]. 

(Здобувачем проведено експеримент, опис матеріалу. Співавтор проф. 

Матешук-Вацеба Л. Р. надавала консультативну допомогу). 

5. Mateshuk-Vatseba L, Pidvalna U, Bekesevych A, Popyk P, Zinko A, 

Diskovskyi I. The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the 

structural organization of angioarchitecture of organs (experimental study). 

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. Лікарський 

збірник. 2015;27:75–87. [176]. 

(Здобувачем виконано дослідження, проведено й описано аналіз результатів 

щодо білої речовини кінцевого мозку. Співавтори проф. Матешук-Вацеба Л. 

Р. надавала консультативну допомогу; ас. Підвальна У. Є., ас. Бекесевич А. 

М, ас. Попик П. М. і ас. Дісковський І. С. проводили забір матеріалу). 

6. Матешук-Вацеба ЛР, Бекесевич АМ, Дісковський ІС, Підвальна УЄ, 

Попик ПМ. Закономірності структурних змін ланок 

гемомікроциркуляторного русла органів за умов впливу опіоїду в 

експерименті. Актуальні питання медичної науки та практики. 

2015;82.2(1):328–335. [61]. 

(Здобувачем виконано дослідження, проведено й описано аналіз результатів 

щодо білої речовини кінцевого мозку. Співавтори проф. Матешук-Вацеба Л. 

Р. надавала консультативну допомогу; ас. Дісковський І. С., ас. Бекесевич А. 

М., ас. Підвальна У.Є., ас. Попик П. проводили забір матеріалу). 

7. Зінько АВ, Костюк ГЯ. Мікроструктурна організація мозолистого тіла 

кінцевого мозку за умов впливу опіоїду в експерименті. Вісник проблем 

біології і медицини. 2016;2.2(129):117–120. [30]. 

(Здобувачем проведено експеримент, опис матеріалу. Співавтор проф. 

Костюк Г. Я. надавав консультативну допомогу). 

8. Bekesevych A, Zinkо A, Popyk P, Pidvalna U, Mateshuk-Vatseba L. The 



 134 

effect of nalbuphine on ultrastructural organisation of capillaries. The 7
th
 

International Symposium of Clinical and Applied Anatomy: Book of abstracts 

(Bratislava, Slovakia, September 17-20, 2015). Comenius University in Faculty 

of Medicine Institute of Histology & Embryology ISCAA. 2015:111. [137]. 

(Здобувачем описано та проведено аналіз результатів. Співавтори проф. 

Матешук-Вацеба Л. Р. надавала консультативну допомогу; ас. Бекесевич А., 

ас. Попик П., ас. Підвальна У. проводили експеримент). 

9. Лясковська АВ, Матешук-Вацеба ЛР. Стереометричний аналіз 

кровоносних капілярів променистого вінця кінцевого мозку в нормі та за 

умов опіоїдного впливу в експерименті. Матеріали XV конгресу СФУЛТ; 

2014 Жовт 16–18; Чернівці. Чернівці – Київ – Чікаго: Українські Медичні 

Вісті. Науково-практичний часопис Всеукраїнського Лікарського 

Товариства; 2014:412. [53]. 

(Здобувачем проведено експеримент, опис матеріалу. Співавтор проф. 

Матешук-Вацеба Л. Р. надавала консультативну допомогу). 

10. Zelenjak MV, Zinko AV. Changes in the ultrastructure of corpus callosum 

under the effect of opioid in the experiment. Материалы VII Международной 

конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине». Ереван; 

2015:354. [215]. 

(Здобувачем описано та проведено аналіз результатів. Співавтор студ. 

Зеленяк М. В. допомагала проводити експеримент). 

11. Матешук-Вацеба ЛР, Бекесевич АМ, Зінько АВ. Ультраструктурні зміни 

нервових волокон кори мозочка за умов тривалого введення налбуфіну в 

експерименті. International research and practict conference Innovative 

technology in medicine: experience of Poland and Ukraine; 2017 April 28-29; 

Lublin, Republic of Poland; 2017:123–126. [62]. 

(Здобувачем описано та проведено аналіз результатів. Співавтори 

проф. Матешук-Вацеба Л. Р. надавала консультативну допомогу; 

ас. Бекесевич А. М. допомагала проводити експеримент). 



 135 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Опіоїди використовуються людством багато тисячоліть, але проблема 

наркоманії не стає менш актуальною. Згідно даних ООН, у світі існує до 21 

млн. споживачів опіатів  і, незважаючи на зусилля світової спільноти, 

споживання опіоїдів не має тенденції до зменшення. В Україні, згідно 

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

серед них близько 70% споживають опіати, при чому переважна кількість –  

це особи до 35 років. Неофіційні дані свідчать про набагато більше число. 

Існують лише поодинокі відомості про вплив опіоїдів на структуру органів. 

Ураження променистого вінця головного мозку є невід’ємною частиною 

клініки наркоманії, оскільки нервова тканина найчутливіша до впливу 

наркотичних середників.  

Розвиток фармакотерапії наркотичними речовинами вимагає розробки 

заходів профілактики та корекції викликаних ними побічних ефектів і 

ускладнень, а особливо з боку головного мозку, чутливого до 

медикаментозного впливу внаслідок особливості своєї будови та функції. У 

літературі недостатньо  повідомлень про вплив опіоїдів на нервову систему  

[51]. Щодо ураження центральної нервової системи, то найчастіше 

трапляються дані про вплив алкоголю [68]. Розроблений спосіб моделювання 

поведінкових реакцій в експериментальних тварин при хронічному впливі 

опіоїду [78]. Варто відзначити, що багато з цих досліджень є окремими 

спостереженнями і відповідні узагальнені висновки не завжди виявляються 

достатньо обґрунтованими.  

Підсумовуючи вказане вище, можна зробити висновок про наявність  

низки невирішених питань щодо проблем структурної перебудови білої 

речони кінцевого мозку при вживанні наркотичних середників. Невивченими 

залишаються питання особливостей макро-, мікро-, ультраструктурних змін 

білої речовини  кінцевого мозку під впливом опіоїду, що і зумовило вибір 
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теми дослідження, його мети та задач.  

Дана праця присвячена актуальним і невирішеним питанням щодо 

особливостей ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктурної організації 

білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі, динаміки якісно-

кількісних змін, особливостей мікро- та ультраструктури мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку при тривалому впливі опіоїду в 

експерименті. 

Праця базується на аналізі досліджень мозолистого тіла і променистого 

вінця кінцевого мозку 92 статевозрілих білих щурів-самців. Серед багатьох 

сучасних методик нашу увагу привернули ті, які в даній ділянці дослідження 

є найадекватнішими для досягнення мети і вирішення задач нашого 

дослідження: ін’єкційні – для визначення особливостей ангіоархітектоніки, 

гістологічні та електронномікроскопічні – для вивчення мікро- та 

ультраструктури білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та за 

умов впливу опіоїду, морфометричні та статистичні методи дослідження, які 

дозволили об’єктивізувати результати дослідження особливостей 

гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури білої речовини 

кінцевого мозку в нормі та закономірностей змін білої речовини кінцевого 

мозку в динаміці тривалого впливу опіоїду. 

Наведені нами в основній частині роботи дані щодо макроанатомії 

білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі підтверджують відомості 

про те, що біла речовина кінцевого мозку білого щура представлена 

променистим вінцем лобової, тім’яної, скроневої, потиличної, лімбічної та 

острівцевої часток, внутрішньою капсулою (остання має вигляд ледь 

помітної смужки), мозолистим тілом, склепінням, передньою (ростральною) 

спайкою мозку [21, 71].  

Мозолисте тіло білого щура розміщене вглибині поздовжньої щілини між 

півкулями кінцевого мозку. Чітко диференціюється стовбур мозолистого 

тіла, валик, коліно, покрив і променистість, що складається з великих і малих 

щипців. Кровопостачання всіх частин мозолистого тіла та променистого 
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вінця кінцевого мозку щура забезпечують гілки внутрішньої сонної артерії. 

Щодо розгалужень внутрішньої сонної артерії, формування артеріального 

кола мозку білого щура відомості фахової літератури вкрай суперечливі [21, 

71]. Результати наших досліджень показали, що кожна внутрішня сонна 

артерія галузиться на носову (назальну) та хвостову (каудальну) сполучні 

артерії, які анастомозують з однойменними артеріями протилежного боку, 

утворюючи артеріальне  коло мозку білого щура. Спереду артеріального  

кола мозку  від внутрішньої сонної артерії відходить  носова (назальна) 

мозкова артерія, збоку – середня мозкова артерія, ззаду – хвостова 

(каудальна)  мозкова артерія. Із гілками внутрішньої сонної артерії 

анастомозує хвостова (каудальна)  артерія мозкової оболонки, яка є гілкою 

потиличної артерії від зовнішньої сонної артерії. Права і ліва носові 

(назальні) артерії об’єднуються після перехрестя з нюховим трактом, 

утворюючи непарну носову артерію, що залягає в поздовжній щілині 

кінцевого мозку, робить вигин вверх над коліном мозолистого тіла, міститься 

на верхній поверхні мозолистого тіла, знову розходиться на дві гілки, кожна з 

яких прямує до тім’яної ділянки, де анастомозує з гілками хвостової мозкової 

артерії. Середня мозкова артерія йде вверх над бічною поверхнею півкуль і 

прямує далі в каудальному напрямку. Хвостова (каудальна) мозкова артерія 

йде вздовж намету, кровопостачає ділянку півкулі, яка прилягає до намету, а 

також присередню та бічну поверхні потиличної частки. Проте в 13,04 % 

експериментальних тварин носова (назальна) сполучна артерія не була 

самостійною гілкою внутрішньої сонної артерії, артеріальне коло мозку 

формувалося носовими (назальними) мозковими артеріями, які зливались в 

одну, або анастомозували між собою непарною носовою (назальною) 

сполучною артерією. В 1,17 % випадків хвостові (каудальні) сполучні артерії 

відгалужувалися від основної (базилярної) артерії та анастомозували з 

хвостовими (каудальними) мозковими артеріями, які у всіх 

експериментальних тварин були гілками внутрішньої сонної артерії.  Усі 

мозкові артерії розгалужуються на численні гілки, артерії 1-го порядку 
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(присередня лобово-основна, лобова полюсна, серединна мозолиста, 

мозолисто-крайова, навколомозолиста артерії, передклинні гілки; дорзальна 

гілка мозолистого тіла, присередня потилична артерія, скроневі гілки; бічна 

лобово-основна, передлобова артерії, верхні і нижні гілки середньої мозкової 

артерії). Артерії 1-го порядку галузяться на артерії 2-го порядку, які далі 

розгалужуються на артерії 3-го порядку, із басейну яких формується 

гемомікроциркуляторне русло променистого вінця кінцевого мозку. 

Мозолисте тіло кровопостачається артеріями 2-го порядку, гілками 

серединної мозолистої, навколомозолистої та мозолисто-крайової артерій 

(гілки носової мозкової артерії), дорзальної гілки мозолистого тіла та 

присередньої потиличної артерії (гілки хвостової мозкової артерії), які 

формують гемомікроциркуляторне русло мозолистого тіла. План будови 

гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і променистого вінця щура 

є традиційним (артеріоли, передкапілярні артеріоли, капіляри, закапілярні 

венули та венули). Ланки гемомікроциркуляторного русла розміщені навколо 

пучків нервових волокон та навколо нервових волокон. Артеріоли розміщені 

переважно вздовж пучків нервових волокон. Ми не мали можливості 

порівняти результати морфометричного аналізу ангіоархітектоніки білої 

речовини кінцевого мозку білого щура з даними фахової літератури, оскільки 

таких відомостей у вивчених нами джерелах не знайдено. Згідно наших 

досліджень діаметр артеріол становить (20,90±0,21) мкм. Від артеріол 

відходять передкапілярні артеріоли, які прямують поперечно і поділяються 

на капіляри. Діаметр капілярів променистого вінця становить (5,85±0,04) 

мкм, капілярів мозолистого тіла – (5,96±0,06)мкм. Капіляри  беруть участь у 

формуванні петлистої капілярної сітки. Капілярні петлі мозолистого тіла 

дрібніші, але виразніші, ніж капілярні петлі променистого вінця кінцевого 

мозку. Капілярна сітка характеризується наступними значеннями 

морфометричних показників: щільність пакування обмінних судин становить 

78,00±2,12; показник трофічної активності тканини – (40,60±0,28) мкм, 

питома площа поверхні петель капілярної сітки променистого вінця 
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становить (0,046±0,001) мкм²/мкм², мозолистого тіла – (0,062±0,002) 

мкм²/мкм², питомий об’єм петель капілярної сітки променистого вінця 

становить (0,019±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – (0,021±0,001) 

мкм²/мкм³. Між ланками гемомікроциркуляторного русла і мозолистого тіла, 

і променистого вінця існує багато анастомозів. Ці анастомози мають вигляд 

різної форми петель, які простягаються вздовж пучків нервових волокон. 

Капіляри зливаються в закапілярні венули. Їхній напрям  наближається до 

поперечного. Закапілярні венули формують венули. Венули розміщуються 

вздовж пучків нервових волокон, їхній діаметр  становить (26,82±0,14) мкм. 

Таким чином, ланки гемомікроциркуляторного русла білої речовини 

кінцевого мозку щура формують судинну сітку, утворену судинними 

петлями, як це описано в наших працях щодо кровоносного русла 

мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку [32, 53]. 

Гістологічне  та електронномікроскопічне дослідження білої речовини 

кінцевого мозку білого щура показало, що як і в людини [5, 105, 138, 147, 

150, 151], так і в білого щура нервові волокна мозолистого тіла та 

променистого вінця мають вигляд  циліндрів. Мозолисте тіло білого щура 

складається з аксонів поліморфних клітин шостого шару нової кори. Усі 

нервові волокна мозолистого тіла розміщені вздовж фронтальної осі, 

прямують справа наліво та зліва направо, формуючи найбільшу спайку 

центральної нервової системи. У променистому вінці кінцевого мозку 

переважають нервові волокна, розміщені вздовж вертикальної осі, прямуючи 

знизу вверх (проекційні висхідні шляхи) і зверху вниз (проекційні низхідні 

шляхи), проте для нервових волокон променистого вінця кінцевого мозку 

характерне є й горизонтальне (асоціативні шляхи), і радіальне 

(променистості) розташування.  Біла речовина кінцевого мозку білого щура 

сформована безмієліновими і мієліновими нервовими волокнами. 

Безмієлінові нервові волокна тонкі, нейроглія  представлена астроцитами, 

довгі відростки яких оточують усі пучки нервових волокон, проникають у 

них і супроводжують кожне волокно. Мієлінові волокна значно ширші, 
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кожний аксон обмежений аксолемою, до якої прилягають  олігодендроцити. 

На сагітальному зрізі мозолистого тіла гліальних клітин розміщені рядами 

вздовж аксонів. Нервові волокна мозолистого лежать паралельно, чітко 

виразна лінійність будови нервових волокон. У променистому вінці 

кінцевого мозку виявлено теж паралельне розташування нервових волокон, 

але пучки нервових волокон спрямовані в різних напрямках,  ядра 

олігодендроцитів на поздовжніх зрізах розміщуються у вигляді рядів, що 

простягаються вздовж аксонів. Пучки нервових волокон оточені тонким 

прошарком сполучнотканинної оболонки, яка утворює перегородки або 

септи. Останні помітні  і на поперечних зрізах мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку.  Септи багаті на кровоносні судини. 

Осьовий циліндр складається з нейроплазми, яка містить повздовжньо 

орієнтовані нейрофіламенти і нейротубули, а також мітохондрії. Осьовий 

циліндр вкритий аксолемою. Нейроглія утворена переважно астроцитами, 

відростки яких є довгими, прямими, не розгалужуються, на поперечному 

зрізі мають округлу або овальну форму, оточують пучки нервових волокон, 

проникають до них і супроводжують кожне нервове волокно. Безмієлінові 

волокна тонші, складаються з осьового циліндра, нейролеми і базальної 

мембрани. Відростки астроцитів закінчуються на судинах, базальній 

мембрані. Вони розширюються на кінцях і розплющуються, утворюючи так 

звану астороцитарну ніжку. Ніжки астроцитів контактують між собою. 

Кожний пучок філаментів починається в ніжці, прямує через відросток до 

навколоядерного простору, а потім у другий відросток. Цитоплазма 

астроцитів заповнена пучками філаментів, містить мало рибосом і елементів 

гранулярної ендоплазматичної сітки, ядро астроцита велике, світле. 

Мієлінові нервові волокна мають більший діаметр, ніж безмієлінові. Середня 

товщина мієлінової оболонки нервових волокон становить (0,92±0,28) мкм. 

Мієлінова оболонка містить від 9 до 30 пластинок мієліну. 

Електронномікроскопічно мієлінова оболонка має пластинчасту будову, 

утворена зі щільно концентрично нашарованих навколо осьового циліндра 
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завитків, які утворюють пластинки. Ззовні від мієлінової оболонки 

розташована нейролема, тонка, світла оболонка нервового волокна. 

Нейролема утворена цитоплазмою і ядрами олігодендроцитів 

(нейролемоцитів). Олігодендроцити невеликих розмірів, із короткими 

тонкими відростками. Їхні тіла мають багатокутну або овальну форму. 

Цитоплазма олігодендроцитів має середню електронну щільність, містить 

органели, але тут відсутні нейрофіламенти. Конденсований хроматин 

утворює виразний шар біля ядерної оболонки і дифузно розміщується в 

нуклеоплазмі, ядерце розташоване ексцентрично. Плазмолема нервових 

волокон щільно прилягає до мієлінової оболонки, повторюючи її контури. 

Нами вперше досліджено закономірності перебудови 

ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку в динаміці перебігу 

експериментального опіоїдного впливу в експерименті. Встановлено, що 

перші зміни в мозолистому тілі і променистому вінці та їхньому 

кровоносному руслі з’являються вже через 2 тижні експерименту. У фаховій 

літературі описано зміни структурної організації інших органів за умов 

двотижневого введення опіоїду [7, 8, 77, 86]. Артеріоли мають нерівномірний 

просвіт, звивисті. Капілярна сітка на ін’єкованих препаратах кінцевого мозку 

щура цього періоду експерименту гіперемійована. Змін артерій артеріального 

кола мозку не виявлено, але артерії першого, другого та третього порядків 

значно розширені, звивисті. Подекуди виявлено явища деструктуризації 

ангіографічного рельєфу. Втрачається чітка впорядкованість розташування 

ланок гемомікроциркуляторного русла. Судини переважно орієнтовані 

вздовж осі пучків нервових волокон. Розширеними є також і артеріоло-

артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. Відкриваються додаткові 

анастомози, що можна вважати компенсаторним процесом, що сприяє 

розвантаженню гіперемійованих капілярних сіток. Діаметр артеріол в цей 

термін експерименту становить (21,83±0,06) мкм, контроль – (20,40±0,35) 

мкм, р<0,05, капілярів променистого вінця кінцевого мозку – (6,73±0,16) мкм, 

контроль – (5,88±0,03) мкм, р<0,05,  капілярів мозолистого тіла – (6,83±0,12) 
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мкм, контроль – (5,90±0,04) мкм, р<0,05.  Середній діаметр венул 

збільшується до (28,11±0,09) мкм, контроль – (26,86±0,11) мкм, р<0,05.  

Виявлено достовірне зменшення,  порівняно з нормою, показника трофічної 

активності тканини до (34,52±1,76) мкм, контроль – (40,34±0,39) мкм, р<0,05,  

щільність пакування обмінних судин достовірно не змінюється і становить 

78,40±1,17; визначено достовірне зростання питомої площі поверхні петель 

капілярної сітки променистого вінця до (0,058±0,001) мкм²/мкм², мозолистого 

тіла – до (0,075±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму петель капілярної сітки 

променистого вінця до (0,028±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – 

(0,031±0,001) мкм²/мкм³. Різке розширення артеріол при введенні налбуфіну 

експериментальним тваринам спостерігали  в шкірі [28], у корі мозочка [7]. 

При гістологічному та електронно-мікроскопічному дослідженні через 

2 тижні впливу опіоїду  зберігається паралельне розташування нервових 

волокон білої речовини кінцевого мозку, ядра олігодендроцитів на 

поздовжніх зрізах мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку 

розміщуються у вигляді рядів, що простягаються вздовж аксонів. Проте 

виявлено ознаки набряку септ між пучками нервових волокон, збільшується 

кількість гліальних елементів, у тому числі нейролемоцитів, що є ознакою 

гліозу. У деяких мієлінових волокнах виявлено потовщення і дезорганізація 

мієлінової оболонки, однак неперервність її збережена. Гліоцити помірно 

активізовані, але реактивної гліальної реакції не виявили. Подібні зміни 

нервової тканини спостерігали дослідники і при інших шкідливих впливах 

[41, 44]. Перицелюлярні простори помірно розширені. Розширюється 

прошарок аморфної речовини між пучками нервових волокон, що є 

морфологічним проявом порушення мікроциркуляції.  У  ланках 

гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і променистого вінця 

виявляються перші ознаки ангіопатії. Просвіти артеріол розширені, деякі 

ендотеліоцити артеріол пошкоджені, базальна та внутрішня еластична 

мембрани потовщені. Ядра гладких міоцитів набувають неправильної форми, 

їхні контури рівні. У капілярах спостерігається незначний набряк 
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ендотеліоцитів. Щілини між сусідніми ендотеліоцитами  розширені. 

Плазмолема формує поодинокі випини в просвіт капілярів. Спостерігається 

набряк і, як наслідок, потовщення базальної мембрани. Базальна мембрана 

зберігає суцільність. Перицити переважно контактують із базальною 

мембраною. Структура стінки венул збережена, просвіти венул незначно 

розширені.  

Через 4 тижні введення щурам налбуфіну  на препаратах білої 

речовини кінцевого мозку щура з ін’єкованим судинним руслом виявляються 

явища деструктуризації ангіографічного рельєфу. Втрачається чітка 

впорядкованість розташування ланок гемомікроциркуляторного русла. 

Судини переважно орієнтовані вздовж осі пучків нервових волокон.  

Капілярний компонент гемомікроциркуляторного  русла частково 

зруйнований. Встановлено достовірне зменшення  щільності пакування 

обмінних судин як мозолистого тіла, так і променистого вінця кінцевого 

мозку до 65,20±1,02; зростання показника трофічної активності тканини до 

(52,34±0,26) мкм, зменшення питомої площі поверхні петель капілярної сітки 

променистого вінця до (0,042±0,001) мкм²/мкм², мозолистого тіла – до 

(0,052±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму петель капілярної сітки 

променистого вінця – до  (0,016±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – 

(0,017±0,001) мкм²/мкм³.  Артеріоли і венули розширені. Виразні явища 

венозного застою у венах. Середній діаметр венул збільшується до  

(30,12±0,04) мкм. Результати наших досліджень підтверджують дані фахової 

літератури, що патологія білої речовини найчастіше пов’язана з дефіцитом 

його кровообігу [98, 130].  

Через 4 тижні перебігу експерименту виявлено порушення чіткої 

структурності білої речовини кінцевого мозку, зокрема втрачається виразна 

лінійність будови нервових волокон, спостерігається також набряк 

аксоплазми, щілиноподібні вакуолі. У деяких нервових волокнах 

визначається стоншення мієлінової оболонки, випини та інвагінації 

мієлінової оболонки, але неперервність її залишається збереженою. 
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Спостерігається потовщення септ, яке особливо чітко видно на поперечних 

зрізах мозолистого тіла та променистого вінця, що викликане, очевидно, 

розвитком склеротичних явищ та ангіоматозом. Просвіт артеріол 

нерівномірний. Уже на цьому терміні експерименту спостерігається 

дилатація судин з явищами повнокров’я.  Стінки артеріол потовщені за 

рахунок їхнього плазматичного просякання. Указане вище підтверджується 

зміною індекса Вогенворта  артеріол білої речовини кінцевого мозку білого 

щура впродовж експерименту. У просвіті венул виявлено явища сепарації 

крові на плазму та клітини крові. Відбувається інфільтрація нейтрофілами в 

стінках артеріол і венул. Периваскулярно виявляються дрібні лімфоцитарні 

інфільтрати. Спостерігається гіперемія капілярів. Таким чином, присутні 

явища дифузного запалення. Подібні зміни нервової тканини спостерігали 

при експериментальному цукровому діабеті [93]. Через 4 тижні введення 

налбуфіну  при електронно-мікроскопічному дослідженні виявлено набряк в 

осьових циліндрах нервових волокон. Цитоплазма аксонів неоднорідної 

електроннооптичної щільності, темні ділянки чергуються зі світлими, 

зменшується кількість органел. Осьові циліндри безмієлінових волокон 

містять багато фагосом, трапляються великі округлі та овальні мітохондрії зі 

зруйнованими кристами.  Відмічається деструкція мієліну, деформація 

мієлінових оболонок нервових волокон, розшарування мієліну.  Гліальні 

клітини, розміщені між пучками нервових волокон, гіпертрофовані внаслідок 

набряку цитоплазми. Цитоплазма олігодендроцитів білої речовини кінцевого 

мозку просвітлена і набрякла, ядра гіпертрофовані, із зубчастою ядерною 

оболонкою і містять структурований хроматин. В ядрах містяться 1-2 ядерця 

з сітчастою будовою. Ядра різко гіперхромні, зморщені, зернисті, із 

нечіткими контурами. Ядерця не контуруються, виявлено пікноморфні 

форми клітин, у деяких клітинах спостерігається каріолізис та каріорексис. 

Через 4 тижні експерименту в артеріолах виявлено потовщення стінки, 

мукоїдне набухання в оболонках стінки, повнокров’я, стаз, утворення 

тромбів. Ендотеліоцити розташовуються частоколом, збільшуються, їхня 
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цитоплазма набрякає. Цитоплазма гладких міоцитів має середню 

електроннооптичну щільність, пучки міофіламентів частково 

деструктуризовані. Адвентиційна оболонка артеріол з ознаками набряку, 

потовщена, між пучками колагенових волокон визначається значна кількість 

аморфної речовини. У капілярах спостерігали набряк ендотеліоцитів, 

часткову десквамацію ендотелію, унаслідок чого базальна мембрана в деяких 

місцях стає оголеною. Гемокапіляри характеризуються також порушенням 

проникності судинної стінки, що супроводжується діапедезом еритроцитів. 

Базальна мембрана потовщена, розволокнена. Саме в ділянці деструкції 

капілярів спостерігаються вогнища демієлінізації, що узгоджується з 

результатами інших досліджень [6, 8, 82, 98]. Просвіти венул набувають 

неправильної форми, виявлено пристінкові тромби.  

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша 

перебудова всіх ланок гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку. Артеріоли розширені і звивисті, венули 

розширені. Розширеними є також і артеріоло-артеріолярні та артеріоло-

венулярні анастомози. Відкриваються додаткові анастомози, що можна 

вважати компенсаторним процесом, що сприяє розвантаженню зруйнованих 

капілярних сіток. Збережені капіляри також розширені, формуються 

мікроаневризми. Капілярні петлі розтягнені, грубі, подекуди запустілі. 

Діаметр артеріол в цей термін експерименту становить (22,14±0,04) мкм, 

капілярів променистого вінця кінцевого мозку – (6,76±0,04); мозолистого тіла 

– (6,87±0,13) мкм, венул – (31,95±0,06) мкм. Достовірне зменшення,  

порівняно з контролем, щільності пакування обмінних судин білої речовини 

кінцевого мозку до 63,20±1,02; питомої площі поверхні петель капілярної 

сітки променистого вінця – до (0,036±0,002) мкм²/мкм², мозолистого тіла – до 

(0,049±0,001) мкм²/мкм², питомого об’єму петель капілярної сітки 

променистого вінця – до  (0,012±0,001) мкм²/мкм³, мозолистого тіла – 

(0,015±0,001) мкм²/мкм³ та достовірне збільшення, в порівнянні з контролем, 

показника трофічної активності тканини до (53,92±1,63) мкм свідчать про 
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значне розрідження капілярної сітки білої речовини за умов 6-тижневого 

введення налбуфіну, що призводить до різкого порушення кровопостачання 

кінцевого мозку експериментальної тварини. Ми не мали можливості 

порівняти результати морфометричного дослідження змін 

гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку білого щура 

в динаміці тривалого впливу налбуфіну з даними фахової літератури, 

оскільки таких відомостей у вивчених нами джерелах ми не знайшли.  

Через 6 тижнів введення налбуфіну втрачається впорядкованість 

структури мозолистого тіла, відбувається демієлінізація осьових циліндрів, 

фрагментація мієлінової оболонки. Відмічається також порушення орієнтації 

розташування гліальних елементів під кутом до осі нерва, набухання 

гліальних клітин. У септах мозолистого тіла на цьому етапі експерименту 

прогресують явища склерозу, на тлі набряку наявні вогнища діапедезу 

еритроцитів. На поперечному зрізі мозолистого тіла видно гідропічну 

вакуолізацію нервових волокон. Навколо астроцитів та олігодендроцитів 

з’являється світлий обвід, що свідчить про перицелюлярний набряк. 

Спостерігаються явища демієлінізації пучків нервових волокон, вогнищева 

проліферація клітинних елементів глії на тлі периваскулярного та 

перицелюлярного набряку. Виявлені нами зміни структурної організації білої 

речовини кінцевого мозку при експериментальному впливі опіоїдів ми не 

можемо вважати специфічними, оскільки подібної перебудови зазнає нервова 

тканина і за впливу інших ендо- та екзопатогенних факторів [133, 139, 166, 

172, 178, 187, 204, 214].  

У септальних артеріолах та капілярах мозолистого тіла білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну відбуваються морфологічні зміни, 

характерні для мікроангіопатії, стінки ланок гемомікроциркуляторного русла 

потовщені. Просвіти артеріол і венул дилатовані, стінки судин потовщені 

внаслідок їхнього плазматичного просякання у всіх ланках 

гемомікроциркуляторного русла. Виявляються явища гіалінозу артеріол, 
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дрібні запальні інфільтрати, представлені лімфоцитами. Спостерігаються 

явища гіперемії капілярів, ангіоматозу. Периваскулярно розташовані дрібні 

лімфоцитарні інфільтрати. Через 6 тижнів експерименту виявлено 

розволокнення нервових пучків променистого вінця кінцевого мозку, 

дегенерація його нервових волокон. Вакуолізація нервових волокон чітко 

помітна на поперечному зрізі променистого вінця. Відбувається руйнування 

мієлінової оболонки, деструкція олігодендрогліоцитів, вакуолярний набряк, 

скупчення макрофагів (макрофагальна інфільтрація), гіпертрофія гліальних 

клітин, ознаки гліозу.  

Усі ланки гемомікроциркуляторного русла розширені, артеріоли з 

нерівномірними контурами, навколо судин – набряк, діапедезні крововиливи. 

У просвіті судин спостерігається агрегація еритроцитів, адгезія, формування 

аркадних фігур ендотеліальними відростками. Стінки судин кровоносного 

русла потовщені. Вказане вище свідчить про виразні ознаки розвитку 

мікроангіопатії. Подекуди виявлено ділянки з вогнищевим ангіоматозом, 

склерозом та запаленням. Через 6 тижнів перебігу експерименту при 

електронномікроскопічному дослідженні  в білій речовині кінцевого мозку, 

як і в інших органах при тривалому введенні налбуфіну [77, 87, 88, 136] 

виявлено глибокі деструктивні зміни тканин. Безмієлінові нервові волокна 

фрагментовані. Нервові волокна набувають неправильної форми. Про це 

свідчать овальні з випинами та інвагінаціями або зірчасті форми мієлінових 

оболонок, які оточують нервові волокна. Відмічається периаксональний 

набряк, пошкоджена аксоплазма. В аксоплазмі виявлено лише окремі 

мікротрубочки і пошкоджені мітохондрії зі зруйнованими кристами. Осьові 

циліндри нервових волокон у стані гідропічної дистрофії. Зазнають змін 

також гліальні клітини білої речовини кінцевого мозку (вакуольна дистрофія 

їхньої цитоплазми, набряк мітохондрій). Спостерігається відшарування 

плазмолеми аксонів від мієлінових оболонок і формування 

електронносвітлих просторів між ними. Подекуди важко диференціювати 
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шари мієлінової оболонки. Ураховуючи, що саме мезаксони або дуплікатура 

плазмолеми нейролемоцитів утворюють мієлінову оболонку нервових 

волокон білої речовини кінцевого мозку, можна стверджувати, що процес 

демієлінізації (дегенерації мієлінової оболонки) нервових волокон 

відбувається внаслідок деструкції цих клітин. В астро- та олігодендроцитах 

відбуваються процеси дегенерації, що проявляється каріопікнозом, розпадом 

ядра, спостерігається конденсація грудок гетерохроматину. Виявлено також 

вогнищеву проліферацію олігодендроцитів.  

Артеріоли в цей термін експерименту дилатовані, подекуди 

утворюються аневризми. Просвіти артеріол заповнені елементами крові, 

формуються тромби, стінки артеріол потовщені, їхній ендотелій  

дистрофічно змінений, у цитоплазмі ендотеліоцитів міститься багато 

мітохондрій і вільних рибосом, наявні центріолі. Ядерна оболонка утворює 

численні дрібні випини. Конденсований хроматин має дрібнозернистий 

вигляд. Базальна мембрана потовщена, внутрішня еластична мембрана не 

визначаєтьсяя. Середня оболонка склерозована, із вогнищевою 

інфільтрацією. Цитоплазма гладких міоцитів середньої оболонки артеріол 

має середню електронну щільність,  деструктурована. Спостерігається 

лімфоцитарна і макрофагальна вогнищева інфільтрація периваскулярної 

строми. Виявлено значну кількість зруйнованих капілярів та звуження 

просвітів збережених  капілярів. Ядра їхніх ендотеліоцитів надмірно 

видовжені, із конденсованим  хроматином.  Ядерце не ідентифікується. 

Цитоплазма має підвищену електроннооптичну щільність. У цитоплазмі 

ендотеліоцитів зменшується кількість органел, трапляються набряклі 

мітохондрії, частина їх із деструктурованими кристами, часто відсутні 

мікропіноцитозні везикули, що свідчить про зменшення 

трансендотеліального транспорту. Плазмолема утворює випини  в просвіт 

мікросудини. Базальна мембрана потовщена, без чітких меж. Перицити  

набряклі, мітохондрії в їхній цитоплазмі часто зі зруйнованими кристами. 
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Ядра перицитів набувають видовженої форми з дрібними інвагінаціями, 

хроматин однорідний, ядерця не виявляються. Характерним є набряк навколо 

капілярів. Капіляри відокремлені від нервових волокон широкими 

прошарками гідратованої аморфної речовини, що свідчить про значне 

зниження трофіки нервової тканини. На нашу думку, указане вище свідчить, 

що ангіопатія є пусковим механізмом розвитку нейропатії білої речовини 

кінцевого мозку, на що вказують також дані фахової літератури [33, 34]. 

Таким чином, дані, отримані з допомогою сучасних взаємодоповнюючих 

методів дослідження, містять нову інформацію про особливості будови та 

кровопостачання мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку 

білого щура. Уперше проведений морфометричний аналіз ангіоархітектоніки 

білої речовини кінцевого мозку білого щура на ін’єкованих та просвітлених 

препаратах. Уперше досліджена динаміка змін судин кровоносного русла і 

структури мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку білого щура 

за умов експериментального впливу налбуфіну. Проведений статистичний 

аналіз дозволив систематизувати отримані експериментальні результати і 

подати порівняльну характеристику ангіоархітектоніки білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі та в динаміці тривалого введення 

налбуфіну. Отримані дані щодо особливостей ангіоархітектоніки мозолистого 

тіла та променистого вінця білого щура сприяють формуванню нових уявлень 

про будову і шляхи кровопостачання кінцевого мозку вказаної 

експериментальної тварини. Результати мікро- та ультраструктурного 

дослідження білої речовини кінцевого мозку та її гемомікроциркуляторного 

русла впродовж 6 тижнів введення опіоїду дозволяють встановити конкретні 

етапи пато- і морфогенезу мікроангіопатії та нейропатії при тривалому 

застосуванні наркотичних середників. Результати роботи мають практичне 

значення для морфологів та невропатологів, оскільки можуть служити 

морфологічною основою для розробки нових методів діагностики, 

профілактики та лікування патології нервової тканини при зловживанні 

опіоїдами.  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання щодо встановлення особливостей будови та 

кровопостачання білої речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та в 

динаміці тривалого впливу опіоїду, що дозволило створити морфологічну 

основу для розробки методів профілактики структурних змін білої речовини 

кінцевого мозку при застосуванні наркотичних середників. 

 1.  Кровопостачання усіх частин мозолистого тіла та променистого 

вінця кінцевого мозку щура забезпечують гілки внутрішньої сонної артерії. 

Встановлено, що в 13,04 % експериментальних тварин носова (назальна) 

сполучна артерія не відгалужується від  внутрішньої сонної артерії,  а є 

анастомозом між носовими (назальними) мозковими артеріями, у 1,17 % – 

хвостові (каудальні) сполучні артерії відгалужуються від основної 

(базилярної) артерії та анастомозують із хвостовими (каудальними) 

мозковими артеріями, які у всіх експериментальних тварин є гілками 

внутрішньої сонної артерії.   

 2. Встановлені наступні значення морфометричних показників 

гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку білого щура 

в нормі:  діаметр артеріол становить (20,9±0,2) мкм, діаметр капілярів 

променистого вінця – (5,85±0,04) мкм, капілярів мозолистого тіла – 

(5,96±0,06) мкм, щільність пакування обмінних судин становить (78,0±2,1) 

капілярів, показник трофічної активності тканини – (40,6±0,3) мкм, питома 

площа поверхні петель капілярної сітки променистого вінця – (0,046±0,001) 

мкм²/мкм², мозолистого тіла – (0,062±0,002) мкм²/мкм², питомий об’єм 

петель капілярної сітки променистого вінця –  (0,019±0,001) мкм²/мкм³, 

мозолистого тіла – (0,021±0,001) мкм²/мкм³, діаметр венул –  (26,8±0,4) мкм.  

 3. На рівні світлової та електронної мікроскопії встановлено, що 

безмієлінові нервові волокна мозолистого тіла та променистого вінця 
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кінцевого мозку тонкі, нейроглія  представлена астроцитами, довгі відростки 

яких оточують усі пучки нервових волокон, проникають у них і 

супроводжують кожне волокно. Мієлінові нервові волокна мають більший 

діаметр, ніж безмієлінові. Середня товщина мієлінової оболонки нервових 

волокон становить (0,92±0,28) мкм. Мієлінова оболонка містить від 9 до 30 

пластинок мієліну. Між пучками нервових волокон білої речовини кінцевого 

мозку розміщені усі ланки гемомікроциркуляторного русла, капіляри 

належать соматичного, нефенестрованого типу. 

 4. Через 2 тижні введення налбуфіну в експериментальних тварин 

виявлено перші зміни ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку. 

Артеріоли мають нерівномірний просвіт, звивисті. Капілярна сітка на 

ін’єкованих препаратах кінцевого мозку щура цього періоду експерименту 

гіперемована. Діаметр артеріол зростає до (21,83±0,17) мкм (р<0,005), 

капілярів  мозолистого тіла – до (6,83±0,12) мкм (р<0,005), капілярів 

променистого вінця – до  (6,73±0,16) мкм (р<0,005). Достовірне зменшення 

щільності пакування обмінних судин мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку, питомої площі поверхні та питомого об’єму капілярів, а 

також вірогідне збільшення  показника трофічної активності тканини через 6 

тижнів перебігу експерименту  свідчать про значне розрідження капілярної 

сітки білої речовини кінцевого мозку, що призводить до різкого порушення ії 

кровопостачання.  

 5. Перші ознаки порушення мікроструктури білої речовини 

кінцевого мозку помітні через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам. 

Упродовж наступних 4 тижнів в процесі перебігу експерименту патологічні 

зміни наростають і проявляються порушенням чіткої структурності, втратою 

лінійної впорядкованості розташування та гідропічною вакуолізацією 

нервових волокон, фрагментацією мієлінової оболонки, порушенням 

орієнтації та вогнищевою проліферацією гліальних клітин на тлі 

перицелюлярного набряку, потовщенням септ, розвитком ангіопатії 

септальних мікросудин, формуванням периваскулярних лімфоцитарних 
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інфільтратів, утворенням вогнищ діапедезу еритроцитів. 

 6. Упродовж 6 тижнів введення налбуфіну відбуваються глибокі 

зміни ультраструктурної організації мозолистого тіла і променистого вінця 

кінцевого мозку білого щура. Через 2 тижні експерименту виявлено 

потовщення і дезорганізацію мієлінової оболонки, набряк ендотеліоцитів  

артеріол і капілярів. Через 4 тижні експерименту спостерігали набряк 

осьових циліндрів нервових волокон, гліоз, потовщення стінки артеріол, 

розташування ендотеліоцитів частоколом, змінену форму просвіту капілярів. 

Через 6 тижнів експериментального впливу налбуфіну виявлено всі ознаки 

нейропатії, відбувається гідропічна вакуолізація нервових волокон, 

відшарування мієлінової оболонки, руйнування нейролеми, збільшення 

кількості аморфної речовини між пучками нервових волокон, процеси 

дегенерації астроцитів та олігодендроцитів, вогнищева проліферація 

клітинних елементів глії на тлі периваскулярного та перицелюлярного 

набряку. Вказане вище свідчить, що ангіопатія при тривалому впливі 

налбуфіну є пусковим механізмом розвитку нейропатії. 
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медицине» (м. Єреван, Вірменія, 16 – 18 вересня 2015) – публікація тез. 
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