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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Опіоїди супроводжують людство багато 

тисячоліть, але проблема наркоманії не стає менш актуальною (Исмаилова Ю. 

и др., 2014; Лисин С.В. и др., 2012; Овчаренко М.О., 2013; Шитов Л.Н., 2012). 

У сучасній практичній медицині, особливо в хірургічних та онкологічних 

клініках, з метою знеболювання  широко застосовуються опіоїди  (Губський 

Ю.І., 2013; Радомський В.Т., Серегина Н.М., Остапенко И.И., 2014; Фесенко 

У.А., 2013; Черний В.И., 2011; Liang D.Y. et al., 2014; Maremmani I., Pacini M., 

Popovic D., 2009). 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 

(Беловицкий О.В., 2010;  Лелевич В.В., Винницкая А.Г., Абазид Х., 2011;  

Хачатрян А.А., Ерофеева Л.М., Кутвицкая С.А., 2014; Rittner H.L. et al., 2009). 

Однак багато з цих досліджень носять характер окремих спостережень і 

відповідні узагальнені висновки не завжди виявляються достатньо 

обґрунтованими (Hutchinson M.R. et al., 2011; Voronkov M., Ocheret D.,  

Bondarenko S., 2009). Згідно даних ООН у світі існує до 21 млн. споживачів 

опіатів  і, незважаючи  на зусилля світової спільноти, споживання опіоїдів не 

має тенденції до зменшення (Овчаренко М.О., 2013; Шаповалов В. В., 2011; 

Maremmani I., Pacini M., Popovic D., 2009). 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 (Вернигора А.Н., 2010; Кадыков А.С.,  

Шахпаронова Н.В., Кашина Е.М., 2012; Сокуренко Л. М., 2010; Meng Y. et al., 

2014; Lacoste B. et al., 2014). 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 (Chen Z.Y. 

et al., 2013; Kim D.J. et al., 2014).  

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 (Lacoste B. et al., 2014). 

Проте, в літературі недостатньо  повідомлень про вплив опіоїдів на нервову 

систему (Gear R. et al., 2013). 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. 

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 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. 

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 

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. 

Наукова новизна. 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, 

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 кафедри 

анатомії людини Сумського державного університету (затв. 7 жовтня 2015 р.), 

кафедри анатомії людини 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.), кафедри анатомії людини ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» 

(затв. 12 жовтня 2015 р.), кафедри анатомії людини Харківського 

національного медичного університету (затв. 9 вересня 2015 р.), кафедри 

анатомії людини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (затв. 

15 жовтня 2015 р.), кафедр анатомії, топографічної анатомії та 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 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 92 

статевозрілих білих щурах-самцях із початковою масою 160–180 г, віком 3 

міс. 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 білої 

речовини кінцевого мозку білого щура в нормі досліджено на 20 тваринах. 



 

Експериментальні тварини розподілено на 3 серії: у першій серії дослідів (15 

тварин) вивчено стан гемомікроциркуляторного русла та структуру 

мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого мозку білого щура через 2 

тижні перебігу експериментального дослідження; у другій серії дослідів (15 

тварин) вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови білої речовини кінцевого 

мозку білого щура через 4 тижні введення опіоїду; у третій серії дослідів (15 

тварин) досліджено стан гемомікроциркуляторного русла та структуру 

мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку 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 кінцевого мозку білого щура 

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

мозок занурювали на дві доби в cуміш гліцерину з етиловим спиртом у 

співвідношенні 1:1. Просвітлювали і зберігали в хімічно чистому гліцерині. 

Фотографування судинного русла мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку здійснювали в прохідному світлі мікроскопа МБИ–1 при 

збільшенні х80, х160 цифровим фотоапаратом Olympus FE 210. 

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки  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), Площу 

поперечного перерізу середньої оболонки артеріоли вираховували за 

формулою Вогенворта (Wagenvoort), стереометричний аналіз судин 

проводили методом лінійного інтегрування (Степанов В. Г., 2004). 

Для гістологічного дослідження кінцевий мозок 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 мозолистого тіла і променистого 

вінця кінцевого мозку 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: х120; 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. 

Електронномікроскопічне дослідження білої речовини кінцевого мозку 

білих щурів за умов тривалого впливу налбуфіну проводили на електронному 

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

х4000 – х8000. 

Для статистичного аналізу вихідних даних, математичних розрахунків, 

їхнього графічного представлення та результатів аналізу 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 

достовірності (p). 

Результати досліджень та їх обговорення. Отримані нами 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. Кровопостачання всіх частин мозолистого тіла 

та променистого вінця кінцевого мозку щура забезпечують гілки внутрішньої 

сонної артерії. 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 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 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 (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. 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) капілярів; 

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 – (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.  

         Гістологічне  та електронномікроскопічне дослідження  показало, що у 

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, кожний аксон обмежений аксолемою, до якої 

прилягають  олігодендроцити. На сагітальному зрізі мозолистого тіла  гліальні 

клітини розміщені рядами вздовж аксонів. 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. 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. 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 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, з 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. 

Уперше 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. 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<0,005, капілярів променистого вінця кінцевого мозку – (6,73±0,16) мкм, 

контроль – (5,88±0,03) мкм, р<0,005, капілярів мозолистого тіла – (6,83±0,12) 

мкм, контроль – (5,90±0,04) мкм, р<0,005. Середній діаметр венул 

збільшується до (28,11±0,09) мкм, контроль – (26,86±0,11) мкм, р<0,005. 

Виявлено достовірне зменшення, порівняно з нормою, показника трофічної 

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

щільність пакування обмінних судин достовірно не змінюється і становить 

(78,40±1,17) капілярів; 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.  

При гістологічному та електронномікроскопічному 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. 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 

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. 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) капілярів; 

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.  

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. 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 внаслідок 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. Через 4 тижні введення налбуфіну  при 

електронномікроскопічному дослідженні виявлено набряк в осьових 

циліндрах нервових волокон. Аксоплазма 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, макрофагальна інфільтрація, повнокров’я, стаз, утворення тромбів. 

Ендотеліоцити розташовуються частоколом, збільшуються, їхня 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. 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. 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. Достовірне зменшення,  порівняно з контролем, щільності 

пакування обмінних судин білої речовини кінцевого мозку до (63,20±1,02) 

капілярів; 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 значне розрідження 

капілярної сітки білої речовини за умов 6-тижневого введення налбуфіну, що 

призводить до різкого порушення кровопостачання кінцевого мозку 

експериментальної тварини. 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. 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, дрібні запальні інфільтрати, представлені 

макрофагоцитами та лімфоцитами. Спостерігаються явища гіперемії капілярів, 

ангіоматозу. Навколо судин 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 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 шари мієлінової оболонки. Ураховуючи, що 

саме олігодендроцити 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 визначається. Середня оболонка склерозована, із вогнищевою 

інфільтрацією. Цитоплазма гладких міоцитів середньої оболонки артеріол має 

середню електронну щільність,  деструктурована. Навколо судин 

спостерігається лімфоцитарна і макрофагальна вогнищева інфільтрація. 

Виявлено значну кількість зруйнованих капілярів та звуження просвітів 

збережених  капілярів. Ядра їхніх ендотеліоцитів надмірно видовжені, із 

конденсованим  хроматином.  Ядерце не ідентифікується. Цитоплазма має 

підвищену електронну 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. 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, вказане вище 

свідчить, що ангіопатія є пусковим механізмом розвитку нейропатії білої 

речовини кінцевого мозку. 

 

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 

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 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.  

         5. Перші ознаки порушення мікроструктури білої речовини кінцевого 

мозку помітні через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам. Упродовж 

наступних 4 тижнів у 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 

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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АНОТАЦІЯ 

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

мозку 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, 2018. 

Дослідження виконані на 92 статевозрілих білих щурах-самцях. У 

науковій роботі використано комплекс морфологічних методів дослідження.  

У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо встановлення особливостей будови та 

кровопостачання білої речовини кінцевого мозку в нормі та за умов тривалого 

впливу опіоїду в експерименті. Отримані дані щодо особливостей 

ангіоархітектоніки мозолистого тіла та променистого вінця білого щура 

сприяють формуванню нових уявлень про морфологію кінцевого мозку  

вказаної експериментальної тварини. Результати мікро- та ультраструктурного 

дослідження мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку 

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: мозолисте тіло, променистий вінець кінцевого мозку, 

білий щур, налбуфін. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зинько А. В. Влияние опиоида на структуру белого вещества  

конечного мозга 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, 

2018. 

Исследования выполнены на 92 половозрелых белых крысах-самцах. В 

научной работе использован комплекс морфологических методов 

исследования. 



 

В диссертации изложены теоретическое обобщение и новое решение 

научной задачи по установлению особенностей строения и кровоснабжения 

белого вещества конечного мозга в норме и в условиях длительного 

воздействия опиоида в эксперименте. Полученные данные об особенностях 

ангиоархитектоники мозолистого тела и лучистого венца белой крысы 

способствуют формированию новых представлений о морфологии конечного 

мозга указанного экспериментального животного. Результаты микро- и 

ультраструктурного исследования мозолистого тела и лучистого венца 

конечного мозга 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: мозолистое тело, лучистый венец конечного мозга, 

белая крыса, налбуфин. 

 

 

ANNOTATION 

 

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

substance in the experiment. – Manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the Candidate (PhD) of Medical 

Sciences in the speciality 14.03.01 – General Anatomy. State Higher Educational 

Establishment “Ivano-Frankivsk National Medical University” of the Ministry of 

Public Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

        The study was carried out on 92 mature white male rats. A complex of 

morphological methods of study was used in this scientific work. 

        The dissertation presents theoretical generalization and a new solution of the 

task to establish peculiarities of blood supply of the telencephalon white substance 

under normal conditions  and under a prolonged effect of an opioid in the 

experiment. The data obtained regarding peculiarities of angioarchitecture of the 

corpus callosum and radiate crown of the white rat facilitate formation of the new 

concepts of morphology of telencephalon of the above said experimental animal. 

Macroscopically the white rat’s telencephalon white substance is presented by the 

radiate crown of the frontal, parietal, temporal, occipital, limbic and insular lobes, 

internal, external and extreme capsules (the former two have the look of hardly 

visible striae), corpus callosum, fornix, anterior (rostral) fornicommissure. 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 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
3
/ 

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

3
/ 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, 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 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. All signs of neuropathy  were revealed after 

6 weeks of the experimental nalbufin 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 influence of nalbuphine angiopathy is 

a triggering mechanism for the development of neuropathy. 

        Results of the micro- and ultrastructural study of the corpus callosum and 

radiate crown of  telencephalon during 6 weeks of injecting the opioid allow to 

determine specific stages of patho- and morphogenesis of microangiopathy caused 

by the use of nalbuphine. Practical value of the obtained results lies in the 

establishment of the morphological basis for understanding pathogenesis and 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: telencephalon, radiate crown of telencephalon, white rat, 

nalbuphine. 
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