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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. За даними епідеміологічних досліджень, 

поширеність больової симптоматики становить не менше 40 % випадків 

серед дорослого населення і ці цифри мають тенденцію до неухильного 

зростання (Авраменко О. М. та ін., 2013; Авраменко О. М., 2014). У 

зв’язку з цим існує нагальна потреба розробки адекватних методів терапії, 

що вимагає розуміння механізмів виникнення та корекції можливих 

побічних ефектів. 

У ряді препаратів, що використовують для пригнічення болю особливе 

місце займають наркотичні анальгетики, які при взаємодії з опіоїдними 

рецепторами забезпечують зниження порогу больової чутливості 

(Давидович О. В. та ін., 2011; Громовик Б. П. та ін., 2012). Беззаперечним є 

той факт, що при тривалому та систематичному застосуванні опіоїдні 

середники можуть викликати структурні зміни органів і систем 

(Клименко Н. А. и др., 2010; Вільхова І. В., 2014; Попик П. М., 2014; 

Логаш М. В. та ін., 2015). Цей факт зумовлює необхідність вивчення впливу 

наркотичних речовин, а саме опіоїдів, на морфологічну організацію органів і 

систем (Біловицький О. В., 2010; Якимів Н. Я. та ін., 2013; Підвальна У. Є., 

2014; Тайжанова Д. Ж. и др., 2014; Дісковський І. С., 2015; Матешук-

Вацеба Л. Р. та ін., 2016). 

Особливе зацікавлення в дослідників викликає проблема впливу 

наркотичних середників на нервову тканину (Панова Т. І., 2011). У фаховій 

літературі наявні відомості щодо впливу морфіну на клітини-попередниці 

нейронів (Willner D. et al., 2014). На думку авторів, навіть за умов 

одноразової, короткотривалої дії, морфін здатний гальмувати проліферацію 

та спотворювати диференціацію клітин-попередниць нейронів, а також 

викликати апоптоз. На сьогодні трапляються лише окремі розробки 

проблеми перебудови органів центральної нервової системи внаслідок 

впливу наркотичних засобів. Зокрема, наявні праці щодо дії опіоїдів на 

білу речовину головного мозку експериментальних тварин (Зінько А. В., 

2014). Вивчаються нейрохімічні закономірності дії опіоїдних анальгетиків 

на кору головного мозку, зміни її функцій в осіб з опіоїдною наркоманією, 

механізми клітинної толерантності до опіоїдів. 

На сьогодні залишається низка невирішених питань щодо проблем 

структурних змін кори мозочка, зумовлених впливом опіоїдів. 

Маловивченими залишаються питання макро-, мікро- та ультраструктурних 

особливостей мозочка та його гемомікроциркуляторного русла за умов 

тривалої дії опіоїдів, що й обумовлює актуальність дослідження. 

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

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

«Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, під дією 



 

лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях 

кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому діабеті», 

номер державної реєстрації 0110U001854, яка виконувалась у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького . Здобувач 

є виконавцем фрагменту цієї роботи. 

Мета дослідження. Встановити особливості мікроморфології кори 

мозочка білого щура в нормі та в динаміці тривалого введення налбуфіну.  

Завдання дослідження: 

1. Встановити особливості ангіоархітектоніки та провести 

морфометричний аналіз ланок гемомікроциркуляторного русла кори 

мозочка білого щура в нормі. 

2. Провести морфометричний аналіз і визначити структурні особливості 

шарів кори мозочка білого щура в нормі на мікро- та 

ультрамікроскопічному рівнях.  

3. Встановити якісно-кількісні зміни ланок гемомікроциркуляторного 

русла кори мозочка білого щура за умов введення налбуфіну. 

4. Простежити динаміку змін мікроструктурної організації кори мозочка 

та провести морфометричний аналіз шарів кори мозочка білого щура 

за умов тривалого впливу налбуфіну. 

5. Встановити особливості ультраструктурних змін нейронів та ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка в динаміці тривалої дії 

налбуфіну в експерименті.  

Об’єкт дослідження – морфологічні особливості кори мозочка білого 

щура в нормі та за умов впливу налбуфіну. 

Предмет дослідження – структурна організація та васкуляризація 

кори мозочка білого щура в нормі та в динаміці тривалого впливу опіоїду.  

Методи дослідження: ін’єкційні – для встановлення особливостей 

ангіоархітектоніки; гістологічні й електронномікроскопічні – для 

вивчення мікро- й ультраструктури шарів кори мозочка білого щура в 

нормі та за умов впливу опіоїду; морфометричні та статистичні для 

систематизації експериментальних даних та подання порівняльної 

характеристики ангіоархітектоніки та товщини шарів кори мозочка щура 

за умов впливу налбуфіну.  

Наукова новизна. Отримані результати дослідження поглиблюють 

відомості щодо особливостей кровоносного русла кори мозочка в нормі, 

зокрема, встановлено послідовність відходження, напрямок і хід 

артеріальних відгалужень. 

Доповнено відомості щодо особливостей ангіоархітектоніки, мікро- й 

ультраструктурної організації кори мозочка білого щура в нормі. 

Уперше проведено комплексний морфометричний аналіз ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах через 2, 4 та 6 тижнів введення налбуфіну й 

отримані нові дані морфометричного аналізу ангіоархітектоніки кори мозочка 



 

білого щура (діаметр артеріол, венул і капілярів, артеріоловенулярний 

коефіцієнт, показник трофічної активності тканини, щільність сітки обмінних 

судин) у динаміці тривалого вливу опіоїду. 

Уперше встановлено особливості структурних змін кори мозочка на 

тканинному, клітинному та субклітинному рівнях дослідження в динаміці 

6-тижневого введення налбуфіну в експерименті. 

Уперше проведений морфометричний аналіз шарів кори мозочка 

через 2, 4 та 6 тижнів введення налбуфіну. 

На основі статистичного аналізу систематизовано експериментальні 

дані, що дозволило отримати порівняльну характеристику структурної 

організації кори мозочка в нормі та за умов впливу опіоїду. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані відомості 

щодо особливостей ангіоархітектоніки кори мозочка білого щура сприяють 

формуванню нових уявлень про будову і шляхи кровопостачання мозочка 

вказаної експериментальної тварини. Результати мікро- й ультраструктурного 

досліджень кори мозочка та її гемомікроциркуляторного русла за умов 6-

тижневого впливу опіоїду дозволяють встановити послідовні етапи пато- і 

морфогенезу мікроангіопатії, зумовленої застосуванням налбуфіну. 

Результати роботи мають практичне значення для неврологів, морфологів, 

працівників науково-дослідних інститутів, оскільки можуть служити 

морфологічною основою для розуміння механізмів виникнення неврологічної 

патології, розробки нових методів діагностики, лікування та профілактики 

захворювань нервової системи в хворих, що впродовж тривалого часу 

змушені застосовувати опіоїди з лікувальною метою, а також у 

наркозалежних. Отримані результати дослідження структурних особливостей 

кори мозочка білого щура в нормі та за умов тривалого введення опіоїду є 

фундаментальними даними, оскільки на них можна опиратися при вивченні 

проблем експериментальної та клінічної медицини.  

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу кафедри 

анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Запорізького державного медичного університету (затв. 15 вересня 2015 р.), 

кафедр анатомії людини та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

(затв. 22 вересня 2015 р.), кафедри анатомії людини та гістології медичного 

факультету Ужгородського національного університету (затв. 17 вересня 

2015 р.), кафедр анатомії людини імені М. Г. Туркевича та анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗУ «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 7 жовтня 2015 р.), кафедр анатомії 

людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 

(затв. 15 жовтня 2015 р.), Харківського національного медичного 

університету (затв. 9 вересня 2015 р.), кафедр анатомії людини, оперативної 

хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ «Тернопільський державний 



 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (затв. 12 жовтня 2015 р.), 

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

6 жовтня 2015 р.), кафедри нормальної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (затв. 20 жовтня 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням здобувача, який особисто здійснив 

огляд наукової літератури, виконав інформаційно-патентний пошук, 

спільно з науковим керівником сформулював мету та завдання 

дослідження. Автор самостійно виконав етапи планування дисертації, 

підібрав і опанував методи дослідження, відтворив модель тривалого 

впливу опіоїду в лабораторної тварини – білого щура. Здобувач особисто 

провів експеримент, забір матеріалу, а також усі морфологічні 

дослідження. Написання всіх розділів дисертаційної роботи, основні 

наукові положення належать здобувачу. Формулювання висновків, 

практичних рекомендацій у вигляді впроваджень здійснено за участі 

наукового керівника.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

результати дисертації оприлюднено на засіданнях кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, XV Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських 

Товариств (Чернівці, 2014), міжнародній науковій конференції 

“XІІІ International Congress of Medical Sciences” (Софія, Болгарія, 2014), 

VІІ міжнародній конференції “Современные аспекты реабилитации в 

медицине” (Єреван, Вірменія, 2015), міжнародній науковій конференції 

“Summer School of Stress” (Гренобль, Франція, 2015), VI конгресі анатомів, 

гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (АГЕТ) (Запоріжжя, 

2015), міжнародній науковій конференції “The 7-th Intarnational Symposium 

of Clinical and Applied Anatomy” (Братислава, Словаччина, 2015), 

міжнародній науковій конференції “XV International Congress of Medical 

Sciences” (Софія, Болгарія, 2016), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної 

хірургії”, присвяченій 75-річчю від дня народження професора 

В. І. Проняєва (Чернівці, 2016), ХХ міжнародному медичному конгресі 

студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2016), науковій та професійній 

конференції “Advances in the natural sciences and engineering – 2016 

(Будапешт, Угорщина, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових 

праць, з яких 8 статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у 

фаховому науковому виданні в Угорщині, 7 робіт – у збірниках наукових 

праць, у матеріалах і тезах конференцій і конгресів. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 196 сторінках друкованого тексту (із них 126 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 (12). Робота ілюстрована 

10 таблицями та 131 рисунком. Список використаних джерел літератури 

складається з 207 джерел (97 кирилицею і 110 латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 

87 статевозрілих білих щурах-самцях із початковою масою 160–180 г, 

віком 3 місяці. Усіх тварин утримували в умовах віварію Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Експерименти проведені відповідно до положення 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».  

Ангіоархітектоніку, мікро- та ультраструктурну організацію кори 

мозочка білого щура в нормі досліджено на 15 тваринах. Експериментальні 

тварини розподілено на 3 серії: у першій серії дослідів (15 тварин) вивчено 

стан гемомікроциркуляторного русла та структуру кори мозочка білого 

щура через 2 тижні перебігу експериментального дослідження; у другій 

серії (15 тварин) – вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення опіоїду; у третій серії дослідів 

(15 тварин) – стан гемомікроциркуляторного русла та структуру кори 

мозочка білого щура через 6 тижнів впливу налбуфіну. Контролем 

слугували 27 щурів, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. 

Евтаназію проводили шляхом передозування внутрішньоочеревинного 

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

тіла тварини). 

Для моделювання тривалого впливу опіоїду застосовували методику 

фізичної опіоїдної залежності в щурів, модельованої шляхом щоденного 

(1 раз на добу в однаковий проміжок часу) введення наркотичного 

анальгетика (Пат. № 76564 U Україна, Онисько Р. М. та ін., 2013). 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. Терміни експериментального 

впливу опіоїду складали 2, 4, 6 тижнів від початку експерименту.  

Для ін’єкції судинного русла кори мозочка білого щура 

використовували туш-желатинову ін’єкційну масу. Після ін’єкції мозочок 

занурювали на дві доби в cуміш гліцерину з етиловим спиртом у 

співвідношенні 1:1. Зрізи мозочка просвітлювали і зберігали в хімічно 

чистому гліцерині. Фотографування судинного русла кори мозочка 



 

здійснювали в прохідному світлі мікроскопа МБИ–1 при збільшенні х160 

цифровим фотоапаратом Olympus FE 210. 

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки кори 

мозочка білого щура здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів і венул, 

визначали щільність обмінних судин та показник трофічної активності 

тканини (Автандилов Г. Г., 1990; Матешук-Вацеба Л. Р. та ін., 2004). 

Для гістологічного дослідження мозочок білого щура фіксували в 10 % 

нейтральному розчині формаліну. Матеріал заливали в парафінові блоки. 

Гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином за 

загальноприйнятою методикою, а також виконували імпрегнацію сріблом за 

методом Грос-Більшовського. Для отримання гістологічних препаратів, 

забарвлених за методом Ніссля, фрагменти мозочка товщиною 0,3-0,4 см 

фіксували й знежирювали в 96 % спирті впродовж декількох тижнів і 

забарвлювали гістологічні зрізи тіоніном за загальноприйнятою методикою 

(Меркулов Р. А., 1969). Препарати вивчали на світловому мікроскопі МБИ–1 

при збільшеннях мікроскопа: х50; х100; х200; х400 та х800. Для фотографування 

мікропрепаратів використовували комп’ютерну систему «Aver Media». 

Препарати півтонких зрізів кори мозочка білого щура 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. 

Морфометрію шарів кори мозочка білого щура здійснювали, 

вимірюючи товщину молекулярного шару, шару клітин Пуркіньє та 

зернистого шару кори мозочка білого щура на верхівці ІІ часточки за 

допомогою комп’ютерної програми ImageJ. Для вимірювання товщини 

шарів використовували світловий мікроскоп Leica DM-2500 (Switzerland). 

Фотофіксацію зображення при збільшенні х200 здійснювали з 

використанням цифрової камери Leica DFC 450C та програмного 

забезпечення Leica Application Suite Version 4.4[Build:454] Leica 

Microsystems(Switzerland) Limited. 

Електронномікроскопічне дослідження кори мозочка білих щурів за 

умов тривалого впливу налбуфіну проводили на електронному мікроскопі 

УЕМВ – 100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і збільшеннях х4000 – 

х18000. 

Для статистичного аналізу вихідних даних, математичних 

розрахунків, їхнього графічного представлення використано програмне 

забезпечення Excel із пакету прикладних програм Microsoft Office. Цифрові 

величини структурних параметрів представлені вибірковими середніми 

значеннями (М) зі стандартною похибкою (m) та рівнем вірогідності (p). 

Результати досліджень та їх обговорення. Виявлені й описані нами в 

основній частині роботи дані про ангіоархітектоніку кори мозочка білого 

щура в нормі підтверджують відомості про те, що кровопостачання мозочка 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyxOrK47XPAhWNKiwKHSGBCC8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fimagej.nih.gov%2Fij%2F&usg=AFQjCNFXOM1rYFSIBqZnuAFbVLhWxj1ykA&sig2=XWn7Da_Os44_DuJnvYYeyw&bvm=bv.134495766,d.bGg


 

білого щура здійснюється, в основному, гілками хребтових артерій 

(Iadecola C. et al., 1997). Кровопостачання мозочка білого щура 

забезпечують, переважно, права й ліва носові та права й ліва хвостові 

черевні мозочкові артерії, які є гілками основної артерії, а також хвостові 

спинні артерії, що є гілками хребтових артерій. Двома основними гілками 

носової мозочкової артерії є бічна та присередня носові мозочкові артерії. У 

свою чергу, присередня носова мозочкова артерія піднімається по поверхні 

мозочка, віддає спинні та присередньо-спинні артерії мозочка. Хвостові 

мозочкові артерії, зазвичай, відходять по одній справа і зліва від основної та 

хребтових артерій і беруть участь у кровопостачанні всього мозочка. 

Виявлено подібну схему кровопостачання мозочка людини та білого щура, 

що є важливим моментом для проведення експериментальних досліджень. 

Згідно проведених нами досліджень, ланки гемомікроциркуляторного русла 

кори мозочка білого щура в умовах фізіологічної норми характеризуються 

наступними морфометричними показниками: діаметр артеріол становить 

(20,58±0,32) мкм, венул – (29,00±0,20) мкм, відповідно артеріоло-

венулярний коефіцієнт становить 0,71±0,01, діаметр капілярів – 

(5,81±0,01) мкм, щільність сітки обмінних судин – 62,20±2,19, показник 

трофічної активності тканини кори мозочка – (45,62±0,97) мкм. 

Особливістю анатомії мозочка білого щура є неперервність борозен , 

які переходять із півкуль на черв’як. Глибші борозни розділяють кору 

мозочка білого щура на часточки, що об’єднуючись формують частки: 

носову, середню та хвостову. 

При гістологічному дослідженні виявлено, що в білого щура наявні 

чітко відмежовані молекулярний шар, шар клітин Пуркіньє та зернистий 

шар кори мозочка (Elahe M. R. et al., 2015). Найбільш поверхневий 

молекулярний шар сформований тілами зірчастих нейронів і 

кошикоподібних клітин. Більшість зірчастих нейронів розміщені в 

поверхневому відділі молекулярного шару. При зафарбуванні 

гематоксиліном та еозином ці нейрони мають яскраво-рожеве забарвлення. 

Кошикоподібні клітини, дещо більші від зірчастих, розташовані, зазвичай, 

у глибоких відділах молекулярного шару. Клітини містять велике округле 

ядро, яке добре візуалізується. Дендрити цих нейронів галузяться в 

молекулярному шарі. Аксони кошикоподібних клітин, що відходять від 

бічної поверхні тіла клітини, спрямовані тангенціально над тілами нейронів  

Пуркіньє. На гістологічних препаратах, зафарбованих методом Грос-

Більшовського, виразно видно переплетені навколо тіл нейронів  Пуркіньє у 

вигляді кошика колатералі аксонів кошикоподібних клітин. Окрім 

відростків зірчастих нейронів і кошикоподібних клітин, у молекулярному 

шарі також чітко візуалізуються дендрити нейронів Пуркіньє. Товщина 

молекулярного шару кори мозочка щура в умовах фізіологічної норми 

становить (83,88±1,30) мкм. Шар клітин Пуркіньє кори мозочка білого 

щура представлений одним рядом нейронів грушоподібної форми, що 



 

лежать у вигляді ланцюжка та відмежовують молекулярний шар від 

зернистого. Від верхівки клітин відходять 2-3 дендрити в молекулярний 

шар кори мозочка білого щура, де розміщені їхні синапси. Від розширеної 

основи нейронів Пуркіньє також відходять відростки (аксони) до сусідніх 

клітин Пуркіньє та до ядер мозочка, пронизуючи зернистий шар. Навколо 

тіл нейронів Пуркіньє розташовані променеві астроцити мозочка, що 

містять достатньо велике, світле ядро. Ці гліоцити нерідко є сателітами 

грушоподібних нейронів. У нормі товщина шару клітин Пуркіньє кори 

мозочка білого щура становить (12,83±0,44) мкм. Найглибший, зернистий 

шар кори мозочка прилягає до білої речовини мозочка, його товщина 

становить (185,88±3,27) мкм. Характерного вигляду цьому шару надають 

зернисті нейрони. Декілька нейронів прилягають один до одного так, що 

між ними відсутні проміжки та не виявляються нервові волокна. Проте 

серед груп зернистих нейронів наявні клубочки мозочка – ділянки різної 

величини і форми, що при забарвленні гематоксиліном та еозином 

набувають рожевого кольору. Аксони зернистих нейронів прямують до 

молекулярного шару, де контактують із дендритами клітин Пуркіньє, 

кошикоподібних клітин і зірчастих нейронів. Дендрити зернистих 

нейронів, у кількості 3-4, розгалужуються в різних напрямках. Поодинокі 

великі зірчасті нейрони розміщені на всю глибину зернистого шару. Ці 

клітини більші від зернистих нейронів, мають видовжене ядро з одним 

ядерцем. Від тіла нейрона в бік шару клітин Пуркіньє кори мозочка 

відходять дендрити, що мають багате галуження в зернистому шарі. 

Аксони цих клітин довгі, сягають білої речовини мозочка. Безпосередньо 

під тілами нейронів Пуркіньє у поверхневих відділах зернистого шару кори 

мозочка виявляються також клітини веретеноподібної форми, що є дещо 

меншими від великих зірчастих нейронів. Серед нейронів містяться 

клітини глії, які розташовані переважно поблизу ланок 

гемомікроциркуляторного русла та нервових волокон.  

При електронномікроскопічному дослідженні нейрони 

молекулярного шару полігональної форми, в оточенні численних 

поздовжніх і поперечних нервових волокон. Клітини Пуркіньє 

грушоподібної фоми, містять велике ядро з ядерцем. У цитоплазмі 

виявлено численні канальці гранулярної ендоплазматичної сітки та добре 

виражені цистерни комплексу Гольджі, мітохондрії. Часто біля нейронів 

Пуркіньє виявляли клітини глії. У зернистому шарі групами розташовані 

зернисті нейрони, що прилягають один до одного. Трапляються поодинокі 

горизонтальні веретеноподібні та великі зірчасті нейрони. Серед груп 

нейронів зернистого шару наявні клітини глії, а також значна кількість 

мієлінових та безмієлінових нервових волокон. 

Судини гемомікроциркуляторного русла одними з перших реагують на 

вплив зовнішніх чинників структурними змінами, що є основою для 

розвитку патологічного процесу. Саме тому, цікавим було вивчення 



 

особливостей змін ангіоархітектоніки кори мозочка білого щура за умов 

тривалого введення опіоїду. На ін’єкованих і просвітлених препаратах кори 

мозочка вже через 2 тижні перебігу експерименту спостерігали перші зміни 

ланок гемомікроциркуляторного русла. Просвіт артеріол нерівномірний, 

звивистий. Капілярні петлі кори мозочка розширені. Виявлено незначне 

розширення й просвіту венул. При морфометричному аналізі все 

вищевказане підтверджується. Діаметр артеріол кори мозочка збільшується 

до (29,11±2,17) мкм, контроль – (20,90±0,48) мкм, p<0,05, діаметр капілярів 

також збільшується до (7,09±0,32) мкм, контроль – (5,85±0,03) мкм, p<0,05, 

діаметр венул становить (32,50±1,59) мкм, контроль – (29,14±0,29) мкм, 

p<0,05, що відповідно зумовлює збільшення артеріоло-венулярного 

коефіцієнту до 0,89±0,06, (контроль – 0,71±0,02), p<0,05. При 

морфометричному дослідженні на цьому терміні експерименту спостерігали 

статистично достовірне зменшення, порівняно з контролем, показника 

щільності сітки обмінних судин до 45,80±3,21 (контроль – 61,1±0,20), p<0,05 

та незначне зростання показника трофічної активності тканини до 

(49,98±1,13) мкм, контроль – (46,52±0,87) мкм, p<0,05. 

При гістологічному дослідженні шарів кори мозочка на цьому терміні 

дослідження чітке розмежування шарів збережене. Виявлено поодинокі 

ділянки перицелюлярного набряку, наявні місця розрідження клітинної 

популяції або ж відсутності нейронів, що й зумовлює зміну товщини шарів 

кори мозочка. Товщина молекулярного шару в цей термін дослідження рівна 

(93,41±8,18) мкм, контроль – (85,14±0,29) мкм, p<0,05, шару клітин Пуркіньє 

– (18,86±0,64) мкм, контроль – (12,84±0,30) мкм, p<0,05, зернистого – 

(172,06±3,61) мкм, контроль – (187,04±4,24) мкм, p<0,05. Окремі нейрони 

зміненої форми. Виявлено клітини з ознаками хроматолізу. У судинах 

гемомікроциркуляторного русла наявні деструктивні зміни. Стінки 

більшості мікросудин кори мозочка експериментальних тварин на цьому 

терміні дослідження стоншені, їхній просвіт розширений. Проте 

трапляються мікросудини, просвіт яких є звуженим. Помітний незначний 

паравазальний набряк.  

При електронномікроскопічному дослідженні в окремих нейронах 

кори мозочка виявлено структурні зміни як наслідок 2-тижневого впливу 

опіоїду. Найбільш виразні ознаки деструктивної дії налбуфіну присутні 

серед нейронів зернистого шару кори мозочка. В окремих клітинах наявне 

збільшене ядро з периферійно розміщеним конденсованим хроматином. 

Характерною є нерівномірність контурів ядра, через інвагінації та випини 

ядерної оболонки. Органели клітин незначно змінені. Найбільше 

негативному впливу налбуфіну піддаються мітохондрії, що проявляється 

їхнім набряком, розгладжуванням і фрагментацією крист. Подібні зміни 

визначали і в клітинах глії. 

Переважна більшість нервових волокон кори мозочка на цьому терміні 

дослідження зі збереженою структурою. Проте трапляються ділянки 



 

дезорганізації та деструктуризації нервових волокон. Виявлено аксони з 

розшаруванням мієлінової оболонки та деструктивними змінами органел.  

У ланках гемомікроциркуляторного русла вже на ранньому терміні 

дослідження виявлено ознаки дезорганізації гематоенцефального бар’єру. 

Просвіти артеріол кори мозочка щура розширені, повнокровні. Контакти 

між сусідніми ендотеліоцитами дещо розширені. Базальна й еластична 

мембрани артеріол потовщені, проте їхня цілісність збережена. Серед 

мікросудин звичайного діаметру та будови виявлено патологічно змінені з 

розширеним просвітом. В окремих гемокапілярах спостерігали набряк 

ендотеліоцитів. Гетерохроматин розміщений смужкою вздовж внутрішньої 

перетинки ядерної оболонки. У цитоплазмі містяться змінені органели. У 

частини капілярів наявні поодинокі випини цитоплазми ендотеліоцитів, що 

спричиняє звуження просвіту. Ядра перицитів значно збільшені, містять 

маргінально розміщений гетерохроматин. Чутливими до дії налбуфіну є і 

венули, про що свідчить значне звуження їхнього просвіту, що, у свою 

чергу, перешкоджає проходженню клітин крові.  

Через 4 тижні експериментального дослідження на ін’єкованих та 

просвітлених зрізах кори мозочка виявлено явища деструктивних змін 

кровоносних судин. Артеріоли і венули й надалі розширені, що 

підтверджується морфометричними показниками. Діаметр артеріол становить 

(37,31±1,16) мкм, контроль – (20,90±0,50) мкм, p<0,05, діаметр венул – 

(43,68±3,23) мкм, контроль – (29,33±0,25) мкм, p<0,05. Відповідно артеріоло-

венулярний коефіцієнт через 4 тижні експерименту зростає, порівняно з 

таким у контрольних тварин, і становить 0,85±0,05, (контроль – 0,71±0,01), 

p<0,05. За умов 4-тижневого введення налбуфіну капіляри частково 

зруйновані, діаметр збережених капілярів зростає до (7,19±0,41) мкм, 

контроль – (5,90±0,07) мкм, p<0,05. Щільність сітки обмінних судин кори 

мозочка білого щура на даному етапі дослідження становить 40,00±1,96, 

(контроль – 60,30±0,50), p<0,05, показник трофічної активності тканини 

збільшується до (53,30±2,95) мкм, контроль – (45,61±0,97) мкм, p<0,05. 

Зміни мікро- й ультраструктурної організації клітин і ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка наростають у відповідь на 4-

тижневе введення налбуфіну. Так, при морфометричному аналізі товщина 

молекулярного шару, порівняно з контролем, зменшується і є рівною 

(76,92±6,53) мкм, контроль – (86,03±0,25) мкм, p<0,05. Товщина шару 

клітин Пуркіньє кори мозочка значно зростає і становить (20,85±2,49) мкм, 

контроль – (13,54±0,45) мкм, p<0,05, що можна пояснити розвитком 

значного клітинного, перицелюлярного та паравазального набряку, а також 

локальним багаторядним розташуванням нейронів Пуркіньє. Товщина 

зернистого шару, порівняно з попереднім терміном експерименту, дещо 

зростає і становить (175,68±7,61) мкм, p<0,05. Очевидно, такі зміни можна 

пояснити переміщенням нейронів Пуркіньє в зернистий шар кори мозочка. 

При гістологічному дослідженні втрачається чітке розмежування 



 

шарів кори мозочка тварин, яким вводили налбуфін. У молекулярному шарі 

наявні ділянки з незначною кількістю нейронів, у шарі клітин Пуркіньє – як 

ділянки без нейронів так і ділянки з багаторядним їхнім розташуванням, в 

окремих випадках спостерігали переміщення клітин Пуркіньє в зернистий 

шар. Нейрони всіх шарів кори мозочка збільшені та зміненої форми. На 

цьому терміні дослідження виявлено перинуклеарний хроматоліз у нейронах 

Пуркіньє. На ультратонких зрізах кори мозочка наявний маргінально 

розміщений гетерохроматин в ядрах більшості нейронів. Ядерця 

виявляються не у всіх нейронах. Ядерна оболонка розпушена, часто утворює 

випини. Органели клітин з ознаками деструкції. Деструктивні зміни 

виявлено і в клітинах глії. На гістологічних і ультрамікроскопічних зрізах 

наявні виразні ознаки патологічних змін відростків нейронів кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення опіоїду. Відростки значно потовщені, 

звивисті, трапляються ділянки обривів. Особливо характерними такі зміни є 

для аксонів кошикоподібних клітин, що густо переплітаються навколо 

нейронів Пуркіньє. Типовим є порушення тонкої організації мієлінової 

оболонки, її розшарування. Виявлено вакуолізацію аксоплазми. На 

поперечних зрізах відростків наявні мітохондрії з ознаками набряку. 

Спостерігали дезорганізацію нейрониток та нейротрубочок. Через 4 тижні 

введення опіоїду характерним є наростання ознак мікроангіопатії. Виявлено 

виражений паравазальний набряк. Посилюється набряк стінок мікросудин. 

Стінка артеріол дезорганізована. Ендотеліоцити гемокапілярів зміненої 

форми. Виявлено випини ядерної оболонки. В їхній цитоплазмі наявні 

змінені органели. Просвіт гемокапілярів подекуди звужений за рахунок 

утворення випинів цитоплазми ендотеліоцитів та явищ мікроклазматозу. У 

просвіті гемокапілярів наявні зміненої форми еритроцити. Венули 

дилатовані, у просвіті більшості з них елементів крові не виявлено. 

Через 6 тижнів експерименту в корі мозочка спостерігали подальшу 

перебудову всіх ланок гемомікроциркуляторного русла. Судини розширені та 

звивисті. Розширеними є також артеріоло-венулярні анастомози. 

Відкриваються додаткові анастомози, що посилює юкстакапілярний 

кровоплин. Збережені капіляри розширені. Діаметр артеріол на цьому терміні 

експерименту становить (35,46±2,14) мкм, контроль – (20,40±0,68) мкм, 

p<0,05, діаметр капілярів кори мозочка значно зростає до (8,25±0,94) мкм, 

контроль – (5,80±0,10) мкм, p<0,05, діаметр венул також зростає до 

(48,34±2,42) мкм, контроль – (28,24±0,19) мкм, p<0,05, що свідчить про 

венозний застій. Очевидним є зменшення артеріоло-венулярного коефіцієнта 

до 0,74±0,01, p<0,05. Характерною є зміна щільності обмінних судин, що за 

умов 6-тижневого введення налбуфіну різко зменшується до 33,80±4,42 

(контроль – 62,10±0,36), p<0,05. Показник трофічної активності тканини 

збільшується до (67,70±2,34) мкм, контроль – (47,64±0,78) мкм, p<0,05.  

Через 6 тижнів експерименту на гістологічних препаратах практично 

повністю втрачається чітка межа між шарами кори мозочка, виявлено 



 

зміщення нейронів Пуркіньє не тільки в зернистий, а й у молекулярний 

шар, чим можна пояснити потовщення цих шарів, порівняно з попереднім 

періодом дослідження. При морфометричному аналізі на цьому етапі 

дослідження товщина молекулярного шару кори мозочка, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, зростає до (85,92±2,44) мкм, p>0,05, а 

товщина зернистого шару – до (182,56±3,23) мкм, p<0,05. Спостерігали 

різке зменшення товщини шару клітин Пуркіньє кори мозочка білих щурів, 

яким вводили налбуфін упродовж 6 тижнів, до (11,50±3,69) мкм, p<0,05, 

порівняно з тими, які отримували опіоїд протягом 4 тижнів . 

У молекулярному шарі кори мозочка виявлено ділянки гліозу, що 

свідчить про руйнування нервової тканини. Форма зірчастих  нейронів і 

кошикоподібних клітин змінена. Виявлено потовщення та значну 

фрагментацію аксонів кошикоподібних клітин. Нейрони Пуркіньє 

дезорганізовані, втрачають свої відростки. На гістологічних зрізах поруч із 

значно збільшеними клітинами Пуркіньє з вузькою нерівномірно 

забарвленою цитоплазмою, виявлено ділянки, що містять невеликі клітини, 

ядра яких зменшені та зморщені. У деяких нейронах Пуркіньє виявлено 

каріорексис. Збільшення міжклітинного проміжку в шарі клітин Пуркіньє 

можна пояснити руйнуванням частини нейронів. Наявна вогнищева 

проліферація гліоцитів на тлі периваскулярного та перицелюлярного 

набряку. У зернистому шарі виявлено безклітинні ділянки, мікрокісти. Шар 

має неоднакову товщину, розпушений, що свідчить про вогнищеві 

некротичні зміни клітин цього шару. Мікроскопічна картина 

підтверджується ультраструктурними змінами. Так, у цей період 

дослідження тіла нейронів зміненої форми. Зменшені ядра клітин містять 

маргінально розміщений гетерохроматин. Ядерця в більшості клітин не 

виявляються. Контури ядер змінені унаслідок випинів та інвагінацій 

ядерної оболонки. Виявлено значний перинуклеарний набряк. Цитоплазма 

клітин містить значну кількість вакуоль, розширені канальці 

ендоплазматичної сітки та цистерни комплексу Гольджі, набряклі зі 

зруйнованими внутрішньою перетинкою та кристами мітохондрії, що веде 

до загибелі клітин. Виявлено гранули ліпофусцину та мієліноподібні 

структури. На ультратонких зрізах кори мозочка ядра горизонтальних 

веретеноподібних і великих зірчастих нейронів зернистого шару 

фрагментовані. Спостерігали захоплення фрагмента пікнотично зміненого 

нейрона зернистого шару кори мозочка клітиною мікроглії. Мієлінові 

нервові волокона кори мозочка також зазнають значних деструктивних 

змін. Наявні нервові волокна з гіпертрофією та гіперплазією мієлінової 

оболонки поруч із волокнами, що вкриті тонкою незміненою мієліновою 

оболонкою. Виявлено периаксональний набряк і деформацію осьових 

циліндрів. Характерною є гідропічна вакуолізація нервових волокон. Серед 

деструктивно змінених нервових волокон наявні клітини глії. Через 



 

6 тижнів введення налбуфіну ядра клітин нейроглії містили маргінально 

розміщений гетерохроматин. 

Через 6 тижнів з’являлися зміни гемомікроциркуляторного русла 

кори мозочка білого щура на ультраструктурному рівні у вигляді значного 

паравазального набряку, діапедезних крововиливів, деструктивних змін 

шарів стінки судин гемомікроциркуляторного русла, агрегації та адгезії 

еритроцитів у просвіті судин. 

Дослідження структурних змін органів і тканин, у тому числі й 

мозочка, під впливом опіоїдів є однією з актуальних проблем медицини. 

Результати, отримані завдяки застосуванню сучасних взаємодоповнюючих 

методик дослідження, дозволили доповнити інформацію про особливості 

будови та кровопостачання мозочка білого щура в нормі, а також 

продемонстрували динаміку змін упродовж тривалого терміну, що, без 

сумніву, розширює бачення тривалості безпечного використання 

наркотичних речовин. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Патологія центральної нервової системи залишається важливою 

проблемою сучасної клінічної медицини. Із 2013 року в Україні 

зареєстровано більше 1,5 млн пацієнтів з ураженням структур нервової 

системи, що в 78% випадків призводить до інвалідності. Патологічні стани 

різної етіології та локалізації часто супроводжуються розвитком хронічного 

больового синдрому. Фармакотерапія наркотичними речовинами вимагає 

розробки заходів профілактики та корекції викликаних ними побічних 

ефектів і ускладнень, у тому числі, й з боку нервової системи та зокрема – 

мозочка, чутливого до медикаментозного впливу. 

2. За результатами морфометричних досліджень ангіоархітектоніки кори 

мозочка білого щура в нормі отримано наступні значення 

морфометричних параметрів: діаметр артеріол становить 

(20,58±0,32) мкм, венул – (29,00±0,20) мкм, відповідно артеріоло-

венулярний коефіцієнт становить 0,71±0,01, діаметр капілярів кори 

мозочка білого щура – (5,81±0,01) мкм, щільність сітки обмінних судин – 

62,20±2,19, показник трофічної активності тканини кори мозочка – 

(45,62±0,97) мкм. 

3. Виявлено, що одна кошикоподібна клітина молекулярного шару кори 

мозочка може взаємодіяти з декількома клітинами Пуркіньє. Навколо 

клітин Пуркіньє наявні променеві астроцити мозочка. На 

ультраструктурному рівні серед груп зернистих нейронів наявні острівці, 

в яких присутні значних розмірів і неправильної форми закінчення 

моховитих волокон. У разі утворення контакту між закінченнями 

моховитого волокна та дендритів зернистих нейронів засинаптична 

перетинка є значно щільнішою. При морфометричному дослідженні 



 

встановлено наступні величини товщини шарів кори мозочка: 

молекулярного – (83,88±1,30) мкм, шару клітин Пуркіньє – 

(12,83±0,44) мкм, зернистого – (185,88 ±3,27) мкм. 

4. Встановлено чіткий зв'язок між глибиною структурних перетворень 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура та 

морфометричними показниками в динаміці 6-тижневого введення 

налбуфіну. Гемомікроциркуляторне русло кори мозочка внаслідок 

тривалого введення опіоїду значно деструктуроване, що на препаратах з 

ін’єкованим судинним руслом проявляється деформацією артеріол і 

нерівномірністю їхнього просвіту, значною дилатацією та деформацією 

венул, руйнуванням капілярного компоненту, що підтверджується 

значним зменшенням щільності сітки обмінних судин до 33,80±4,42, 

р<0,05 і збільшенням показника трофічної активності тканини до 

(67,70±2,34) мкм, р<0,05. 

5. Перші ознаки порушення структури кори мозочка щура на рівні світлової 

мікроскопії виявлено вже через 2 тижні перебігу експериментального 

впливу налбуфіну – зміна форми клітин кори мозочка, просвітлення 

цитоплазми, розвиток хроматолізу, формування вакуоль, а також розвиток 

мікроангіопатії. У процесі перебігу експерименту впродовж 6 тижнів 

наростають деструктивні зміни клітин кори мозочка і ланок 

гемомікроциркуляторного русла, що призводить до дезорганізації 

структури мозочка. Отримані результати морфологічного дослідження, 

підтверджуються збільшенням товщини молекулярного та зернистого 

шарів кори мозочка до (85,92±2,44) мкм, р>0,05 та (182,56±3,23) мкм, 

р<0,05 відповідно, а також зменшенням товщини шару клітин Пуркіньє до 

(11,50±3,69) мкм, р<0,05. 

6. За умов тривалого впливу налбуфіну вже через 2 тижні 

експериментального дослідження виявлено перші ультраструктурні зміни 

як клітин, так і ланок гемомікроциркуляторного русла всіх шарів кори 

мозочка білого щура. Характерним є наростання патологічних змін у 

динаміці 6-тижневого введення налбуфіну, що проявляється розвитком 

глибоких дистрофічних змін, каріопікнозу та каріорексису зернистих і 

великих зірчастих нейронів. Тривале введення налбуфіну значно порушує 

ультраструктурну організацію ланок гемомікроциркуляторного русла, що 

проявляється розвитком паравазального набряку, порушенням 

трансендотеліального транспорту. Характерним є виникнення явища 

мікроклазматозу, що свідчить про розвиток циркуляторної гіпоксії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бекесевич А. М. Структурні особливості кори мозочка в нормі та за 

впливу опіоїду в експерименті. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01  нормальна анатомія. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017. 

Дослідження виконані на 87 статевозрілих білих щурах-самцях. У 

роботі використано комплекс морфологічних методів дослідження.  

У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо встановлення особливостей будови та 

кровопостачання кори мозочка в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду в 

експерименті. Отримані дані щодо особливостей ангіоархітектоніки кори 

мозочка білого щура сприяють формуванню нових уявлень про морфологію 

мозочка вказаної експериментальної тварини. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження кори мозочка упродовж 6 тижнів впливу 

опіоїду дозволяють встановити конкретні етапи пато- і морфогенезу 

мікроангіопатії, зумовленої застосуванням налбуфіну. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

морфологічної основи для розуміння патогенезу та подальшого пошуку 

оптимальних методів лікування неврологічних захворювань у пацієнтів, 

змушених упродовж тривалого часу застосовувати опіоїди. 

Ключові слова: кора мозочка, морфометрія, електронна мікроскопія, 

білий щур, налбуфін. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бекесевич А. М. Структурные особенности коры мозжечка в норме 

и при воздействии опиоида в эксперименте. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 

2017. 

Исследования выполнены на 87 половозрелых белых крысах-самцах. В 

работе использован комплекс морфологических методов исследования. 

В диссертации изложены теоретическое обобщение и новое решение 

научной задачи по установлению особенностей строения и кровоснабжения 

коры мозжечка в норме и в условиях длительного воздействия опиоида в 

эксперименте. Полученные данные об особенностях ангиоархитектоники 

коры мозжечка белой крысы способствуют формированию новых 

представлений о морфологии мозжечка указанного экспериментального 

животного. Результаты микро- и ультраструктурного исследования коры 

мозжечка в течение 6 недель воздействия опиоида позволяют установить 



 

конкретные этапы пато- и морфогенеза микроангиопатии, обусловленной 

применением налбуфина. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

создании морфологической основы для понимания патогенеза и 

дальнейшего поиска оптимальных методов лечения неврологических 

заболеваний у пациентов, вынужденных в течение длительного времени 

применять опиоиды. 

Ключевые слова: кора мозжечка, морфометрия, електронная 

микроскопия, белая крыса, налбуфин. 

 

ANNOTATION 

 

Bekesevych A. M. Structural peculiarities of cerebellar cortex under 

normal conditions and under the effect of opioid in the experiment. – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences, specialty 

14.03.01  normal anatomy. Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

Our work is based on the results of analysis of the study of cerebellar cortex 

of 87 mature white male rats. Out of the wide range of possible investigation 

methods we chose those that were the most optimal for resolving the tasks of our 

study and achieving the set goals. We have carried out a biological modeling of a 

prolonged effect of opioid. We made injection into the cerebellar cortex vascular 

bloodstream, differentiated the cerebellar cortex sections and photographed them, 

performed morphometric analysis of the components of hemomicrocirculatory 

bloodstream, histologic and electron microscopic study of the structure of the 

white rat’s cerebellar cortex and the components of its hemomicrocirculatory 

bloodstream which provided the possibility of identifying peculiarities of 

angioarchitecture and morphological organization of the cerebellar cortex under 

normal conditions and the possibility of tracing the dynamics of qualitative-

quantitative changes in the components of bloodstream and structural components 

of the rat’s cerebellar cortex under the effect of a prolonged effect of opioid, 

carried out morphometric study of the white rat’s cerebellar cortex layers under 

normal conditions and in the dynamics of the experiment. Statistical processing of 

the obtained results of the study permitted to systematize the experimental data 

and present their comparative characteristics. 

According to our studies the components of hemomicrocirculatory bloodstream 

of the white rat’s cerebellar cortex under the conditions of physiological norm are 

characterized by the following morphometric indices: diameter of arterioles equals 

(20,58±0,32) μm, that of the venules – (29,00±0,20) μm, accordingly, arteriolovenular 

factor is 0,71±0,01, diameter of the capillary is equal to (5,81±0,01) μm, density of the 

network of exchange vessels – (62,20±2,19) μm, index of trophic activity of the tissue 

of cerebellar cortex attains (45,62±0,97) μm. 



 

Histological study showed, that the white rat has a distinctly dissociated 

molecular layer, a layer of Purkinje’s cells and the granular layer of the cerebellar 

cortex characterized by the following morphometric indices: thickness of the 

molecular layer of the white rat’s cerebellar cortex under the conditions of 

physiological norm is – (83,88±1,30) μm, that of the layer of Purkinje’s cells – 

(12,83±0,44) μm, that of the deepest granular layer of the cerebellar cortex – 

(185,88±3,27) μm. 

A clear connection has been established between the depth of structural 

transformations of hemomicrocirculatory bloodstream of the white rat’s cerebellar 

cortex and the morphometric indices in the dynamics of the 6 weeks long injection 

of nalbuphine. Hemomicrocirculatory bloodstream of the cerebellar cortex is 

destructured considerably, which is shown in the specimens with the injected 

bloodstream by deformation of the arterioles and unevenness of their lumens, 

noticeable dilatation and deformation of venules, destruction of the capillary 

component, which is confirmed by a considerable reduction of density of the 

network of exchange vessels and an increase of the index of tissue trophic activity. 

The first signs of impairment of the structure of the rat’s cerebellar cortex on the 

level of optical microscopy are detected already after 2 weeks of the experimental 

injection of nalbuphine, manifested by the changes in the form of the cerebellar cortex 

cells, by differentiation of cytoplasm, development of chromatolysis, formation of 

vacuoles and development of microangiopathy. In the course of the 6 weeks of the 

experiment destructive changes grow in the cerebellar cortex cells and in the 

components of the hemomicrocirculatory bloodstream, which leads to disorganization 

of the cerebellar cortex structure. The results of morphological study are confirmed by 

the increasing thickness of the molecular and granular layers of the cerebellar cortex 

and declining thickness of the layer of Purkinje’s cells. 

The first ultrastructural changes in the cells and in the components of the 

hemomicrocirculatory bloodstream of all layers of the white rat’s cerebellar cortex 

are discovered already after 2 weeks of the experiment. Characteristic is the growth 

of pathological changes in the dynamics of the 6 weeks long injection of 

nalbuphine, which is manifested by the development of the deep dystrophic 

changes, karyopyknosis and karyorhexis of the granular and stellate neurons. A 

prolonged injection of nalbuphine impairs pretty well the ultrastructural 

organization of the hemomicrocirculatory bloodstream compnents, which is 

manifested by the development of paravasal edema, impairment of the 

transendothelial transoport. Characteristis is occurrence of the phenomenon of 

microclasmatosis which testifies to the development of circulatory hypoxia. 

Practical value of the obtained results lies in the establishment of the 

morphological basis for understanding pathogenesis and for further searches for the 

optimal methods of treatment of neurological diseases of patients who have to use 

opioids for the longer periods of time. 

Key words: cerebellar cortex, morphometry, electron microscopy, white rat, 

nalbuphine. 
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