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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Патологія центральної нервової системи 

залишається важливою проблемою сучасної клінічної медицини [34]. Аналіз 

даних літератури показав, що хвороби нервової системи є однією з основних 

причин підвищення рівнів загальної захворюваності, інвалідності та 

смертності в багатьох країнах світу та в Україні зокрема [11]. За останні роки 

загальна кількість хворих із неврологічною патологією в країнах Європи 

склала 127,2 млн. Із 2013 року в Україні зареєстровано більше 1,5 млн 

пацієнтів з ураженням структур нервової системи, що в 78 % випадків 

призводить до інвалідності [33]. Це не тільки негативно впливає на якість 

життя пацієнтів, а й вимагає економічних витрат, що становить значну 

медико-соціальну проблему. Неврологічна патологія часто супроводжується 

розвитком хронічного больового синдрому. За даними епідеміологічних 

досліджень, поширеність больової симптоматики (без урахування пацієнтів з 

онкологічними захворюваннями) становить не менше 40 % випадків серед 

дорослого населення і ці цифри мають тенденцію до неухильного зростання 

[1, 2]. Хронічний біль розвивається внаслідок взаємодії біологічних, 

психологічних і соціальних процесів, може бути основною або ж і єдиною 

ознакою хвороби, незалежно від нозологічної проблеми [152, 156, 203]. 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 посідають наркотичні анальгетики, які при взаємодії з опіоїдними 

рецепторами забезпечують зниження порогу больової чутливості [16, 19]. 

Беззаперечним є той факт, що при тривалому та систематичному застосуванні 

опіоїдні середники можуть викликати структурну перебудову органів і систем 

[8, 38, 48, 49, 70, 85]. Цей факт зумовлює необхідність вивчення впливу 

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

систем [6, 23, 41, 67, 86, 96]. 
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Особливе зацікавлення в дослідників викликає проблема впливу 

наркотичних середників на нервову тканину. Так, при тривалому вживанні 

опіоїди здатні акумулюватися в організмі та викликати значні зміни в функції 

головного мозку та поведінці, що проявляється розвитком толерантності, 

фізичної залежності та параноїдальних психозів [10, 58]. У фаховій літературі 

наявні відомості щодо впливу морфіну на клітини-попередниці нейронів [192]. 

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 розвитку структурної перебудови органів 

центральної нервової ситеми внаслідок впливу наркотичних засобів. Зокрема, 

наявні відомості щодо вливу опіоїдів на білу речовину головного мозку 

експериментальних тварин [26]. Вивчаються нейрохімічні закономірності дії 

опіоїдних анальгетиків на кору головного мозку, зміни її функцій в осіб з 

опіоїдною наркоманією, механізми клітинної толерантності до опіоїдів. 

Проте на даний час відсутні наукові публікації та рекомендації для 

практичних лікарів, працівників науково-дослідних установ і лабораторій, які 

окреслювали б питання впливу опіоїдів на мозочок. На сьогодні залишається 

низка невирішених питань щодо проблем структурної перебудови кори 

мозочка при вживанні наркотичних середників, а також успішного вибору 

ефективних методів лікування захворювань органів нервової системи, 

зумовлених впливом опіоїдів. Невивченими залишаються питання макро-, 

мікро-, та ультраструктурних особливостей мозочка за умов тривалої дії 

опіоїдів, відсутні відомості щодо якісно-кількісних змін ланок 

гемомікроциркуляторного русла при застосуванні наркотичних засобів. 

Дослідження мозочка, і кори мозочка зокрема, при тривалому 

опіоїдному впливі, безперечно, має суттєве практичне значення, як у 

медичному так і в соціальному аспекті. Отримані результати дадуть 

можливість поглибити уявлення та вирішити суперечливі питання щодо 

впливу опіоїду на структуру кори мозочка, що створить морфологічну основу 
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для розуміння патогенезу неврологічних захворювань у наркозалежних осіб і 

пошуку оптимальних методів лікування. 

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

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедр 

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 
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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 і подання порівняльної характеристики 

ангіоархітектоніки та товщини шарів кори мозочка щура за умов впливу 

налбуфіну. 

Наукова новизна одержаних результатів. 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 
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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.), 
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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 International 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 
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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 опубліковано 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. 
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА В НОРМІ ТА ЗА УМОВ 

ВПЛИВУ ЕКЗО- ТА ЕНДОПАТОГЕННИХ ЧИННИКІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Порівняльна анатомія мозочка людини та експериментальних 

тварин 

 

Вивчення структур головного мозку, і мозочка зокрема, із давніх часів 

привертало увагу багатьох дослідників, але й до цього часу анатомію мозочка 

та його функції повністю не вивчено. Не існує жодних сумнівів, що мозочок, 

як структура центральної нервової системи, забезпечує координацію рухів, 

регуляцію рівноваги і м’язового тонусу [136]. Особливе зацікавлення 

викликають відомості щодо окремої ролі мозочка в процесах короткотривалої 

пам’яті й уваги, у розвитку емоцій і в когнітивній діяльності [131, 169, 195, 

198, 206]. 

Для глибшого вивчення та розуміння механізмів розвитку патології 

центральної нервової системи і мозочка, зокрема, необхідними є знання не 

лише будови органу в людини, а й в експериментальних тварин, оскільки 

останніх використовують для моделювання розвитку неврологічних 

захворювань. Мозочок починає диференціюватися в період ембріогенезу й цей 

процес триває ще довгий час після народження та характеризується віковими 

змінами пов’язаними з розвитком рухових навичок людини [130]. Наявні 

літературні дані щодо морфометричних особливостей мозочка в ранньому 

плодовому періоді. Встановлено, що вже на 16-му тижні внутрішньоутробного 

розвитку через весь мозочок проходять паралельні дугоподібні борозни різної 

глибини, що розділяють між собою велику кількість часточок. Результати 

морфометричного аналізу вказують на швидший розвиток правої півкулі 

мозочка людини [18]. Вивчалися морфологічні особливості розвитку мозочка 

безпородних білих щурів у період раннього онтогенезу. Упродовж перших 7 – 

12 діб постнатального періоду автори спостерігали прискорення росту маси 
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головного мозку, проте маса мозочка збільшувалася поступово і до 22-ї доби 

життя зростала в 3,5 раза. Через три доби після народження тварини в 

центральній частині мозочка з'являються перші ознаки складчастості, після 

чого процес формування часточок поширюється і на каудальну частину 

мозочка. На кінець третього тижня після народження завершується 

формування зовнішнього рельєфу мозочка, який відповідає такому в дорослих 

тварин даного виду [95]. 

До моменту народження кора і ядра мозочка є морфологічно незрілими. 

Як відомо, кора мозочка представлена трьома шарами клітин: молекулярним, 

шаром клітин Пуркіньє та зернистим. На третьому місяці 

внутрішньоутробного розвитку на поверхні мозочка як щільний шар клітин 

з’являється зовнішній зернистий шар. Клітини цього шару є 

недиференційованими і можуть перетворюватися як у нервові клітини, так і в 

клітини глії. Власне клітини цього шару є попередницями клітин Пуркіньє та 

клітин внутрішнього зернистого шару кори мозочка. Наявні відомості, що 

клітини зовнішнього зернистого шару мігрують у внутрішній зернистий шар 

[151]. При вивченні гістогенезу кори мозочка в людини на препаратах мозочка 

дітей віком 2,5 роки відзначали вже повну відсутність зовнішнього зернистого 

шару [204]. Трапляються відомості, що клітини цього шару можуть 

залишатися в постнатальному періоді та бути основою розвитку 

медулобластоми [176]. Описаний постнатальний морфогенез дендритів 

кошикоподібних клітин та зірчастих нейронів кори мозочка [194]. Клітини 

Пуркіньє при народженні недиференційовані, розвиток дендритів починається 

лише в перші дні життя, що пов’язано з міграцією зернистих нейронів із 

зовнішнього у внутрішній зернистий шар, а також із формуванням 

молекулярного шару кори мозочка. При дослідженні клітин Пуркіньє кори 

мозочка в мишей у постнатальному онтогенезі, виявлено, що їх можна чітко 

диференціювати лише з 6-ї доби життя тварини. На 7-у добу спостерігалося 

збільшення площі клітин Пуркіньє на 55,7 %, що, на думку автора вказаної 

праці, пов’язано з урізноманітненням рухів тварин [194]. На 11-у добу 

дослідження відзначали найбільшу площу нейронів Пуркіньє, що становила 
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194,08 мкм2. Із 12-ї по 14-у добу спостерігали зменшення розмірів клітин 

Пуркіньє, що пов’язували з їхнім функціональним дозріванням [24, 25]. У ході 

експериментальних досліджень встановлено, що ширина та щільність клітин 

зернистого шару є більшою від таких молекулярного, незалежно від терміну 

дослідження. При вивченні площі поперечного перетину нейронів шарів кори 

мозочка виявлено, що найбільшою вона є в клітин Пуркіньє та найменшою в 

клітин зернистого шару [39]. 

Ріст головного мозку та диференціювання нейронів супроводжується 

мієлінізацією нервових волокон, що в щурів найбільш виразно відбувається 

протягом 10 – 35 діб життя. Цей процес супроводжується збільшенням рівня 

ліпідів та зміною їхнього складу [75]. Упродовж перших трьох тижнів життя 

миші спостерігається швидкий ріст структур центральної нервової системи, її 

маса становить 5 % від маси тіла. Рівень холестерину в тканині центральної 

нервової системи в цей період збільшується й становить 0,26 мг/день, а рівень 

синтезу його сягає 0,28 мг/день. У тварин віком 13 – 26 тижнів виявлено 

помітне зменшення відносного розміру центральної нервової системи (1,7 % 

від маси тіла), а також зменшення рівня вмісту та синтезу холестерину до 

0,012 та 0,035 мг/день відповідно. У дорослих тварин характерне переважання 

рівня синтезу холестерину над рівнем потреби, тому відбувається постійна 

його екскреція в плазму крові (0,023 мг/день) [177]. Описані також механізми 

регуляції розвитку олігодендроцитів і мієліну центральної нервової системи 

[158]. 

Опис мозочка щура на макроскопічному рівні, представлений А. Д. 

Ноздрачевим, Е. Л. Поляковим [53] є найбільш повним. Мозочок білого щура, 

як і людини, знаходиться в порожнині черепа, у задній черепній ямці. Це 

частина заднього мозку, що розміщена дорсальніше ромбоподібної ямки.  

Автори виділяють три частини: дві латеральні – півкулі мозочка та медіальну 

непарну частину – черв’як мозочка. Вузькі, довгі закрутки кори мозочка, що 

розміщені паралельно та розділені борознами вкривають усю поверхню 

мозочка. Глибші борозни розділяють кору мозочка білого щура на часточки, 

яких у назо-каудальному напрямку налічується десять. Кожна з часточок 
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мозочка складається з декількох закруток. Межі часточок не є чіткими. 

Часточки, об’єднуючись, формують частки: назальну, середню і каудальну, що 

розділені щілинами. Особливістю анатомії мозочка білого щура є 

неперервність борозен, які переходять з півкуль на черв’яка. Характерними є 

значно більші розміри клаптиків мозочка в щура, аніж у людини. Головний 

мозок щура кровопостачається з двох основних джерел – внутрішньої сонної 

та хребтової артерій. При злитті хребтові артерії, як і в людини, формують 

основну артерію. При вивченні за допомогою методу магнітно-резонансної 

томографії васкуляризації мозочка мишей встановлено, що від основної 

артерії відходять передня нижня та верхня мозочкові артерії [99], остання, 

поділяється на медіальну та латеральну верхні мозочкові артерії, що 

спостерігається й у білого щура. Гілками медіальної верхньої мозочкової 

артерії є дорсальні та дорсо-медіальні артерії. Найчастіше кровопостачання 

мозочка щура є подібним до такого в людини. Функціональну активність 

нейронів, як відомо, забезпечують судини гемомікроциркуляторного русла та 

клітини глії. Рівень навантаження нейронів визначає інтенсивність кровотоку 

в структурах гемомікроциркуляторного русла [32]. Стимуляція аксонів 

зернистих нейронів підвищує збудливість клітин Пуркіньє та посилює 

циркуляцію крові в корі мозочка. У наукових працях наявні відомості щодо 

судинної реакції викликаної посиленою вогнищевою синаптичною активністю 

паралельних волокон. Виявлено, що це спричиняє локальну гемодинамічну 

відповідь – вивільнення вазоактивних речовин, що викликає дилятацію 

артеріол, переважно дрібного калібру, активованого листка [155]. Наявні дані 

щодо вікової залежності морфометричних показників ланок 

гемомікроциркуляторного русла зернистого шару кори мозочка людини [80]. 

Ключову роль у розвитку та функціонуванні головного мозку в нормі 

відіграють клітини мікроглії, що є унікальними за своїми походженням і 

функціями. Виділяють активну та пасивну мікроглію, що відмінні між собою 

своєю морфологією. Клітини мікроглії активуються негайно, як реакція на 

найменші патологічні зміни, що є життєво важливим [159, 160, 201]. З іншої 

сторони, швидка та надмірна реакція мікроглії також може викликати 
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нейрональну дегенерацію через продукцію прозапальних цитокінів. Будь-який 

дисбаланс в активності мікроглії сприяє розвитку нейродегенеративних 

процесів. Окрім захисної функції, клітини мікроглії контролюють 

синаптогенез. У період розвитку головного мозку клітини мікроглії 

фагоцитують надлишкові синапси, зміцнюючи ті, що залишилися. Клітини 

мікроглії активно контролюють загибель нейронів у період розвитку. Наявні 

відомості щодо ролі мікроглії в розвитку хронічного болю [189]. Так, при 

пошкодженні спинномозкових нервів, хірургічних втручаннях, хронічному 

вживанні опіоїдів мікроглія спинного мозку активується, що веде до 

підвищеної збудливості нейронів заднього рогу спинного мозку. Трапляються 

відомості щодо ролі мієліну й олігодендроцитів в енергетичному метаболізмі 

аксонів [164, 190]. Суперечливим залишається питання функціонування клітин 

радіальної глії в період розвитку головного мозку у вигляді клітин-

попередниць [187]. Що ж до негативної дії глії, наявні повідомлення у фаховій 

літературі про виникнення дегенеративних захворювань, пухлин головного 

мозку за умов дисфункції гліальних клітин [113]. 

У літературі наявні відомості щодо топографоанатомічних особливостей 

ядер мозочка [94]. Дослідження проводили на 340 препаратах мозочка людей, 

які померли у віці від 20 до 99 років унаслідок захворювань, не пов’язаних з 

ураженням центральної нервової системи. У результаті вивчення ядер мозочка 

встановлено лінійні розміри, особливості розташування й варіанти форм 

верхівки, кулястого, коркоподібного та зубчастого ядер. У білій речовині 

черв’яка та кожній півкулі ядра мозочка розташовані в латеральному 

напрямку від серединно-сагітальної лінії черв’яка мозочка в чіткій 

послідовності. Присередньо розміщене ядро вершини, заднім міжпозиційним є 

кулясте ядро, переднім міжпозиційним – коркоподібне ядро та найбільш 

латерально розташоване зубчасте ядро. Запропонована класифікація закруток 

зубчастого ядра, згідно послідовності їхнього розташування [94]. 

Актуальним на сьогодні є вивчення гендерної відмінності в будові 

органів у нормі. Так, при дослідженні лінійних розмірів, маси й об’єму 

мозочка чоловіків і жінок, усі показники були вищими в чоловіків. Для 
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порівняння маса мозочка становила 145,7 г – у чоловіків та 131,53 г – у жінок, 

ширина мозочка у чоловіків – 11,5 см та 10,93 см – у жінок, при вимірюванні 

довжини мозочка отримали наступні результати – 6,4 см у чоловіків та 6,13 см 

– у жінок, висота мозочка була однаковою. Морфометричні відмінності, на 

думку автора, можна пояснити антропометричними особливостями, сомато- та 

краніометричними розбіжностями [77]. Також досліджували залежність 

форми мозочка від антропометричних та морфометричних показників [79]. 

Вивчали особливості будови часточок півкуль та черв’яка мозочка людини 

[76, 82, 83, 84, 119]. Встановлено, що існує виражена анатомічна мінливість 

будови верхньої півмісяцевої часточки півкуль мозочка людини. Анатомічна 

мінливість часточки залежить від особливостей розгалуження білої речовини, 

форми часточки, а також від кількості, форми та розташування листків 

мозочка. При вивченні серійних парасагітальних зрізів виявили збільшення 

площі поперечного зрізу часточки в медіо-латеральному напрямку, ріст 

товщини гілок білої речовини, збільшення розмірів листків сірої речовини та 

ускладнення їхньої будови. Морфологи виділяли десять варіантів цієї 

часточки, у залежності від особливостей форми та розгалуження білої 

речовини. При дослідженні структурної організації та варіантної анатомії Х 

часточки черв'яка мозочка виділено анатомічний стандарт, при якому на 

самому початку часточки знаходиться перший листок, на основі один листок і 

по три листки сірої речовини на кожній із сторін вільної частини. При 

вивченні ІХ часточки черв’яка мозочка людини, анатомічним стандартом 

автори вважали часточку в якої на ростральній поверхні знаходиться сім 

листків, на каудальній – п’ять і на вільній – сім чи вісім листків сірої 

речовини. Досліджували також варіантну анатомію VІ та VІІ часточки, що 

дало можливість встановити закономірності організації черв’яка мозочка 

людини [81].  

У фаховій літературі знаходимо відомості щодо вивчення розмірів 

мозочка й основних ядер кінцевого мозку шляхом використання методу 

комп’ютерної томографії [17]. Автори проводили комп’ютерну томографію 

голови юнаків і дівчат віком 17 – 21 і 16 – 20 років, відповідно, за допомогою 
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спірального комп'ютерного томографа “SeleCT SP” фірми “Elscint”(Ізраїль). 

Вивчали наступні морфометричні показники: поздовжній і поперечний 

розміри задньої черепної ямки на рівні томограми Т1 і Т2, поздовжній і 

поперечний розміри черв’яка мозочка на рівні томограми Т3, поздовжній і 

поперечний розміри головки хвостатого та сочевицеподібного ядер зліва та 

справа на рівні томограми Т5. При порівнянні отриманих даних встановлено, 

що найбільші значення поздовжнього розміру мозочка та поперечного розміру 

черв’яка мозочка в юнаків-доліхоцефалів, в юнаків мезоцефалів – найбільші 

значення поздовжнього розміру черв’яка мозочка. У дівчат таких відмінностей 

практично не спостерігали, за винятком більшого значення поперечного 

розміру черв’яка мозочка в дівчат брахіцефалів. При порівнянні цих 

показників між дівчатами та юнаками відповідної форми черепа розміри 

мозочка й черв’яка мозочка були більшими в юнаків доліхоцефалів[17]. 

У літературі відображена еволюція вивчення соматотопічної організації 

функцій мозочка [9]. Результати електрофізіологічних і клінічних досліджень 

останніх років із використанням функціональної магнітно-резонансної томографії 

переконливо підтвердили наявність соматотопічного розподілу функцій у корі 

мозочка людини, очевидність існування структур, відповідальних за сенсомоторну 

координацію, а також реалізацію когнітивних і психічних функцій. Ідеальною 

моделлю для оцінки та визначення наявного соматотопічного розподілу функцій у 

корі мозочка автори вказаної праці вважають ізольовані мозочкові інсульти й 

використання відомого в неврології принципу – взаємозв’язку між осередковим 

пошкодженням і мозочковим дефіцитом у людини та тварин [9]. Встановлено, що 

рухова функція представлена в передній частині півкуль мозочка, переважно у ІІІ і 

V часточках, і менше – у VI часточці задньої частини півкуль. Знання 

особливостей і закономірностей соматотопічної організації мозочка є необхідними 

в клінічній практиці, оскільки дають можливість діагностики часточкового 

ураження, ідентифікації ділянок мозочка, відповідальних за руховий контроль, 

функцію мислення, психічні процеси в умовах норми та патології. Проте 

топографічний розподіл соматичних проекцій ділянок тіла на кору мозочка тільки 

частково визначається анатомічними закономірностями [31]. Не менш важливими 
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є функціональні механізми. Кіркове гальмування сприяє спеціалізації кіркових 

модулів, обмежуючи надходження аферентних імпульсів, що забезпечує 

формування складних координаційних звязків між ними.  

Велика кількість наукових праць, присвячених вивченню та порівнянню 

морфофункціональних особливостей мозочка людини й експериментальних 

тварин за умов фізіологічної норми, підтверджує актуальність цієї проблеми, 

яка є важливою як для морфологів, так і для клініцистів. 

 

1.2. Морфологічні зміни мозочка за умов патології та впливу 

наркотичних середників 

 

Негативний вплив факторів навколишнього середовища на органи 

центральної нервової системи та мозочок зокрема веде до їхньої 

структурної та функціональної перебудови [46]. При вивченні факторів 

токсичного впливу особливе місце посідають алкогольна та наркотична 

інтоксикації, оскільки пошкодження головного мозку при вживанні 

алкоголю та наркотичних середників є такими, що часто трапляються в 

судово-медичній практиці [5]. При дослідженні головного мозку за умов 

опійної наркоманії відмічено набряк оболон мозку, виявлено діапедезні 

крововиливи в субкортикальних відділах і в стовбурі головного мозку, а 

також глибокі зміни нейронів сітчастої речовини й ядер таламуса. 

Авторами описані гліальні проліферати в корі та в підкіркових ядрах, 

астроцитома мозочка з вростанням у ніжки мозочка [62]. У  зубчастому 

ядрі мозочка окрім зменшення кількості нейронів, траплялися нервові 

клітини з вакуолізацією цитоплазми, каріопікнозом і каріорексисом [56]. 

Наявні відомості щодо реакції клітин глії на дію наркотичних середників 

опіоїдного ряду [133]. Так, астроцити, що підтримують іонний гомеостаз, 

регулюють збудливість нейронів та їхнє енергетичне забезпечення, 

контролюють локальний кровотік [150, 175, 193], беруть участь у 

формуванні гемато-енцефального бар’єру [100, 110, 112], унаслідок 

тривалої дії морфіну активуються в окремих ділянках центральної 
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нервової структури, про що свідчить підвищення рівня гліального 

фібрилярного кислого білка. Характерною є стійкість астроцитів до 

морфін-індукованого апоптозу, на відміну від клітин мікроглії та нейронів 

[163]. Виявлено також негативний вплив опіоїдів (метадону та 

бупренорфіну) на олігодендроцити та ранні етапи мієлінізації в головному 

мозку, що розвивається, в експерименті [200]. 

Описана мікроциркуляція в судинах ішемізованого мозку щура при 

опіоїдній лімфостимуляції [89], зокрема біомікроскопічно вивчена реакція 

мікросудин на внутрішньоочеревинне введення наркотичного середника. 

Опіоїд при цьому викликав переважно звуження артеріол, діаметр венул при 

цьому не змінювався, автори спостерігали зниження артеріального тиску, 

брадикардію, посилення локального кровотоку на 50 – 70 %, посилення 

лімфотоку в мікро- і макросудинах.  

Ряд авторів вивчали вплив алкоголю на структури центральної нервової 

системи [46, 56]. Цікавим є дослідження субмікроскопічної морфології 

головного мозку при алкогольно-морфінній інтоксикації в експерименті [4]. 

Як матеріал для дослідження використовували головний мозок 12 

статевозрілих щурів лінії «Вістар», масою 150-180 г. Комбіновану опіоїдно-

алкогольну інтоксикацію моделювали на 6 щурах, яким внутрішньочеревно 

вводили 1 % розчин морфіну гідрохлориду щораз у вищій дозі (від 5 мг/кг до 

45 мг/кг) та 40 % розчин етанолу в дозі 7 г/кг упродовж одного місяця. 

Ультраструктурні зміни, що виявлено при алкогольно-морфінній інтоксикації 

– набряк, деформація нервових волокон по типу деструкції осьових циліндрів, 

руйнування нейролеми, деструктивні ураження органел гліальних клітин – є 

доказом одного з ймовірних варіантів танатогенезу. 

Поширеність зловживання опіоїдами є високою в країнах цілого світу та 

в Україні зокрема [28, 104]. Морфін як наркотичний середник, не завжди 

використовується лише з лікувальною метою, що спричиняє ріст наркотичної 

залежності, інвалідності, а зрештою й стає причиною смерті. При вивченні 

морфометричних показників шарів кори мозочка за умов введення морфіну в 

експерименті виявлено стоншення усіх шарів кори мозочка 
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експериментальних тварин, зменшення кількості клітин Пуркіньє, розміри 

збережених клітин менші від таких у контрольних тварин, що на думку 

авторів можна пояснити здатністю морфіну, за умов тривалого впливу, 

викликати апоптоз нейронів центральної нервової системи [162]. Уживання 

морфіну під час вагітності може бути причиною затримки 

внутрішньоутробного розвитку плода, хромосомних аномалій і вад нервової 

трубки. Саме тому цікавим є вивчення впливу наркотичних середників не 

лише на вже сформовані структури центральної нервової системи, а й 

дослідження розвитку їх за умов наркотичної інтоксикації.  

Вивчалися зміни внутрішньоутробного розвитку експериментальних 

тварин за умов інтраперитонеального введення 10 мг/кг морфіну [137]. 

Виявлено високу частоту (33 %) вад розвитку нервової системи, включаючи 

аненцефалію та розщеплення хребта. На думку авторів, критичним періодом 

введення морфіну були 10 й 11 доби гестації.  

В експериментальних дослідженнях виявлено морфологічні зміни 

мозочка та його структурних складових при тривалій дії алкоголю, незалежно 

від механізмів введення та періоду життя. Проте найбільш чутливими 

віковими періодами для алкогольного ураження мозочка є пренатальний і 

ранній постнатальний. Наявні відомості щодо зміни структур кори мозочка 10-

денних щурів за умов впливу етанолу [102]. Експериментальних тварин було 

розділено на три групи. Перша група тварин отримувала етанол 

внутрішньоутробно, 2-а – внутрішньоутробно та під час лактації, 3-я – тільки 

під час лактації. На ультраструктурному рівні виявлено, що введення спирту 

пригнічує розвиток нейронів Пуркіньє, особливо виразно це проявляється в 

тварин, що піддавалися впливу етанолу і внутрішньоутробно і під час лактації. 

Окрім того, спостерігали дегенеративні зміни в клітинах Пуркіньє та нейронах 

зернистого шару кори мозочка тварин усіх експериментальних груп. Проте 

при кількісному аналізі виявлено, що найбільш виражене зниження щільності 

клітин гангліонарного шару в задній верхній щілині кори мозочка 

експериментальних тварин першої групи. 
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Мозочок є чутливим до патогенного впливу різноманітних зовнішніх 

чинників уже в період свого розвитку. Виявлено апоптоз нейронів у багатьох 

ділянках центральної нервової системи при вивченні впливу одномоментного 

введення етанолу в період синаптогенезу. У гризунів цей період триває з 4-ї по 

9-у добу постнатального розвитку, а в організмі людини синаптогенез 

починається в третьому триместрі та триває протягом перших років життя 

[135, 129]. Зі сторони всіх структур центральної нервової системи в період 

розвитку за умов впливу етанолу спостерігаються патологічні зміни, що 

проявляються стимуляцією апоптозу та пригніченням дозрівання та 

диференціювання нервових клітин. Найбільш уразливим до такого впливу є 

мозочок. Автори вказують на гостру нейродегенерацію клітин Пуркіньє й 

інших нейронів кори та ядер мозочка, а також ядер стовбура головного мозку, 

що мають зв'язок із мозочком (ядра моста та нижній оливний комплекс). За 

умов розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в період 

розвитку виявлено зменшення щільності клітин усіх шарів кори мозочка [134]. 

Вивчалися також біохімічні та гістологічні зміни мозочка за умов 

тривалого впливу морфіну в експерименті [144]. При біохімічному 

дослідженні виявлено зниження рівнів допаміну та норепінефрину й 

підвищення концентрації серотоніну. Кількісний аналіз показав значне 

зменшення діаметру клітин Пуркіньє, стоншення молекулярного та зернистого 

шарів кори мозочка.  

У літературі наявні дані щодо зміни концентрації деяких нейроактивних 

амінокислот і особливостей катаболізму γ-аміномасляної кислоти (ГАМК) у 

відділах головного мозку експериментальних тварин після хронічної 

морфінової інтоксикації різної тривалості [37]. ГАМК володіє вираженою 

фізіологічною активністю щодо впливу на судини головного мозку, а також 

виконує функцію регуляції активності багатьох структур центральної нервової 

системи. ГАМК-ергічні нейрони найбільш сконцентровані в півкулях і 

стовбурі головного мозку, а також у мозочку. Саме в мозочку серед клітин 

зернистого шару та серед зірчастих нейронів і кошикоподібних клітин 

відзначають найбільшу концентрацію ГАМК-ергічних нейронів, функція яких 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bekheet%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20434749
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полягає в координації церебральних рефлексів і механізмів гальмування в 

спинномозкових мотонейронах. За винятком участі в створенні балансу між 

процесами збудження та гальмування в центральній нервовій системі, ГАМК 

ще відіграє важливу роль в адаптації клітин головного мозку до руйнівної дії 

психоактивних речовин [37, 90]. Хронічна інтоксикація морфіном викликає 

значні порушення процесів утворення енергії в циклі трикарбонових кислот і 

ланцюгу тканинного дихання, про що свідчить низька активність 

цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в стовбурі головного мозку та 

мозочку [90]. Збільшення тривалості введення морфіну призводить до 

пригнічення росту концентрації ГАМК, глутамату, аланіну та гліцину. Зміни 

рівнів амінокислот і активності ферментів їхнього обміну, що спостерігалися в 

динаміці введення морфіну можуть набувати характеру адаптації відділів 

головного мозку з низькою та високою концентрацією опіоїдних рецепторів 

до тривалого введення наркотиків. На думку авторів, вищезгадані зміни в разі 

збільшення тривалості впливу морфіну посилюються, що може сигналізувати 

про приховану готовність нервової тканини до генерації симптомів 

абстинентного синдрому при відміні [37]. 

Одними з провідних у розвитку патології структур центральної нервової 

системи та мозочка зокрема є зміни кровопостачання, оскільки, як відомо, 

клітини головного мозку одними з перших реагують на зниження рівня кисню 

в крові [30, 59, 138]. Так, при зупинці кровопостачання головного мозку, 

ендогенні ресурси можуть забезпечувати нормальний метаболізм нейронів 

протягом 10 – 15 хв у людини та 5 – 10 хв у щурів. Аноксія викликає значну 

деполяризацію нейронів. Потенціювання синаптичної дії медіаторів 

збудження є тригером патологічних розладів, що пов’язані з гіпоксією, а зміни 

мікроциркуляторного оточення нейронів на функціональному рівні 

доповнюються дефіцитом нейровазальної регуляції та синаптичних процесів 

гальмування [32]. 

Абсолютна більшість гострих порушень мозкового кровообігу, що в 

Україні складає майже 80 % випадків, спричинена розвитком ішемічних 

інсультів головного мозку, з яких 20 % випадків зумовлені порушеннями у 



 

 

23 

 

вертебробазилярному басейні, що викликає ураження шийного відділу 

спинного мозку, стовбура головного мозку, мозочка, таламуса, заднього і 

медіабазального відділів скроневих часток [29]. Частота мозкових 

інсультів становить 282,9 на 100 тис населення. Щорічно 106  – 110 тис 

людей хворіють на мозкові інсульти, частка осіб працездатного віку 

становить 35,5 %. В Україні смертність від ішемічного інсульту, за даними 

МОЗ України, у 2008 році становила 45,2 на 100 тис населення, від 

геморагічного інсульту – 40,4 та 14,3 – від інсульту неуточненого. Значна 

кількість крововиливів у структури головного мозку зумовлена наявністю 

аневризм. Так, артеріальні аневризми вертебробазилярного басейну 

становлять 7–13 % і є найбільш небезпечними для хворих, оскільки в 95  % 

випадків можуть призводити до крововиливів, дещо рідше (89 %) 

крововиливи стаються при аневризмах хребтових артерій [15, 72]. Цікавою 

є праця, присвячена спостереженню розриву артеріальної аневризми 

анастомотичної гілки задньо-нижньої артерії мозочка та висхідної гілки 

задньої спинномозкової артерії [91]. Основними методами діагностики 

крововиливів у стовбур головного мозку та мозочок є комп’ютерна 

томографія та магнітно-резонансна томографія, що дозволяють виявити 

локалізацію, характер, а часто й причину крововиливу [132]. Найчастіше 

ізольовані інфаркти мозочка діагностують у ділянках васкуляризації верхньої 

артерії мозочка (у 45 %) і задньої нижньої артерії мозочка (у 40 %), значно 

рідше в зонах, що кровопостачаються передньою нижньою артерією мозочка 

(у 15 %). Автори виявляли відмінність у клінічних проявах інфаркту мозочка, 

залежно від локалізації ураження. Так, при порушенні функціонування 

верхньої артерії мозочка в пацієнтів виявляли дизартрію, дисметрію, 

адіадохокінез, при ураженні задньої нижньої артерії мозочка спостерігали 

системне запаморочення, горизонтальний ністагм, тулубову атаксію, зміни 

ділянок, що кровопостачаються передньою нижньою артерією мозочка, 

клінічно проявлялися вестибулярними порушеннями та системним 

запамороченням [47]. Низка судинних захворювань (артеріосклероз, 

гіпертонічна хвороба, мальформації судин головного мозку, цукровий 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edlow%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18848314
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діабет) призводять до порушення кровопостачання мозочка і, як результат, 

до втрати його функцій [74, 14]. Кількість випадків мозочкових 

артеріовенозних мальформацій становить до 15 % випадків мальформацій 

головного мозку. Найбільш поширеною є локалізація в півкулях і черв’яку 

мозочка [124]. 

При дослідженні гемомікроциркуляторного русла мозочка за 

патологічних станів на ультраструктурному рівні виявлено судинні, 

позасудинні та внутрішньосудинні зміни. Так, при вивченні особливостей 

морфофункціонального стану ендотеліальних клітин окремих зон кори 

великих півкуль у щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом за 

умов ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку встановлено, 

що морфометричні показники ендотеліальних клітин різних зон півкуль 

мозку, що вивчалися, реагували на цукровий діабет і двобічну каротидну 

ішемію неоднаково. У тварин у ранньому постішемічно-реперфузійному 

періоді відбувалося зниження щільності ендотеліоцитів у всіх досліджуваних 

зонах кори головного мозку. У пізніх термінах ураження спостерігали 

зменшення даного показника вже тільки в ендотеліальних клітинах сенсорної зони 

пікуль, а в моторній – зростання [35]. Ці зміни доповнюються відомостями, 

отриманими при дослідженні кори лобової частки головного мозку за умов 

двобічної каротидної ішемії-реперфузії при експериментальному цукровому 

діабеті. Даний стан спричиняє значні деструктивні зміни всіх структурних 

компонентів сірої речовини лобової частки головного мозку. На мікро- та 

ультраструктурному рівнях виявлено порушення внутрішньої будови та 

форми нервових клітин. З’являються нейрони з гіпо- та гіперхромією нейро- і 

каріоплазми різного ступеня вираженості, виникають порушення структури 

клітинних органел і зменшення їхньої кількості, змінюється будова 

ендотеліоцитів, розвивається периваскулярний набряк. Результати 

ультраструктурних досліджень кровоносних капілярів кори великого мозку 

свідчать, що більшість із них мають вузькі просвіти та значні периваскулярні 

простори, утворені розширеними світлими відростками астроцитів. 

Ендотеліоцити містять неправильної форми видовжені ядра, ядерна оболонка 
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яких має численні інвагінації. У цитоплазматичних ділянках ендотеліальних 

клітин виявлено мало органел та піноцитозних пухирців. Базальні мембрани 

мікросудин мають потовщені ділянки, подекуди – нечіткі контури [87].  

Важливими є дослідження на електронномікроскопічному рівні 

морфологічних особливостей нейронів головного мозку та ендотеліоцитів 

гематоенцефального бар’єру за умов виникнення гіповолемії [51]. У 

експериментальних тварин при вивченні ультраструктури пірамідних клітин кори 

головного мозку виявляли дегенеративні зміни. Із боку ендотеліоцитів капілярів 

гематоенцефального бар’єру дослідники спостерігали поліморфні зміни ядер із 

локальним просвітленням та ущільненням матриксу, лізисом ядерної оболонки, 

конденсацією хроматину та розширенням перинуклеарного простору. Практично 

повна відсутність у цитоплазмі відростків ендотеліоцитів мікропіноцитозних 

пухирців указує на порушення трансцелюлярного транспорту. 

Існують поодинокі повідомлення щодо впливу опіоїдів на структуру 

гемомікроциркуляторного русла головного мозку [27]. Із метою вивчення 

особливостей шляхів кровопостачання променистого вінця кінцевого 

мозку експериментальних тварин у динаміці 6-тижневого введення 

налбуфіну виконано дослідження на 24 статевозрілих білих щурах-самцях, 

віком 3,0 – 4,5 місяців і масою тіла 160 – 270 г. Через 6 тижнів екмперименту 

відбувається перебудова усіх ланок гемомікроциркуляторного русла 

променистого вінця. Артеріоли розширені – діаметр становить (21,83±0,18) мкм 

при нормі (20,90±0,60) мкм і звивисті, венули розширені – діаметр дорівнює 

(31,92±0,14) мкм при нормі (26,80±0,40) мкм. Розширеними є також і 

артеріоло-артеріолярні й артеріоло-венулярні анастомози. Відкриваються 

додаткові анастомози, що на думку автора є компенсаторним процесом і 

сприяє розвантаженню зруйнованих капілярних сіток. Збережені капіляри 

розширені – (6,80±0,40) мкм при нормі – (5,85±0,12) мкм. Достовірне 

зменшення, порівняно з нормою – 78,0±6,0, густини пакування обміннних 

судин променистого вінця кінцевого мозку до 66,00±8,00 та достовірне 

збільшення, порівняно з нормою – (40,60±0,80) мкм, показника трофічної 

активності тканини до (34,12±5,08) мкм свідчать про значне розрідження 
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капілярної сітки променистого вінця щура за умов 6-тижневого введення 

налбуфіну, що призводить до різкого порушення кровопостачання 

кінцевого мозку. Отримані результати дозволили оцінити ступінь 

васкуляризації променистого вінця головного мозку при тривалому впливі 

налбуфіну в експерименті. Результати свідчать про зв'язок між глибиною 

структурних перетворень ланок гемомікроциркуляторного русла 

променистого вінця щура під впливом опіоїду та морфометричними 

показниками [27]. 

Проте в літературі відсутні повідомлення щодо змін 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка за умов введення опіоїдів. 

Вивчення структури та шляхів кровопостачання мозочка в динаміці тривалого 

впливу опіоїдів є актуальним, оскільки морфологічна перебудова кори 

мозочка відіграє, без сумніву, важливу роль у патогенезі ряду неврологічних 

захворювань. Необхідним є проведення експериментальних і клінічних 

досліджень структурної організації мозочка за умов тривалого введення 

налбуфіну, що мало би практичне значення для розробки нових методів 

діагностики, профілактики та лікування патології органів центральної 

нервової системи. 

 

1.3. Патогенетичні механізми дії опіоїдів на структури центральної  

нервової системи 

 

Знання про механізми виникнення больової чутливості й ендогенні 

опіоїдні системи є необхідними для розуміння шляхів дії наркотичних 

анальгетиків, а також для попередження виникнення можливих побічних 

ефектів. 

Із 1984 року існує дві гіпотези механізму сприйняття болю. Згідно 

гіпотези M. Frey [54], в організмі не виділяють окремих рецепторів, 

відповідальних лише за сприйняття больової чутливості, біль може виникати 

при надмірному подразненні будь-якого з рецепторів (теорія інтенсивності). 

Згідно ж гіпотези A. Goldscheider [54], в організмі існують специфічні 
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рецептори, які є закінченнями відростків нервових клітин і відповідають за 

больову чутливість (теорія специфічності). Активація ноцицепторів 

здійснюється альгогенами (серотонін, гістамін, простагландини та ін.), що в 

невеликих кількостях виділяються при пошкодженні тканин. Ці речовини 

вибірково з’єднуються з відповідними рецепторами, унаслідок чого 

підвищується проникність іонів Na+ та Ca2+ через іонні канали та виникає 

збудження ноцицепторів. Інформація по нервових волокнах спрямовується в 

спинний мозок і стовбур головного мозку, звідки передається на нейрони кори 

головного мозку. Моторні та вегетативні імпульси направляються частково до 

виконавчих органів, а частково аферентно, по висхідних шляхах у таламус, 

звідки в лімбічну систему та сомато-сенсорну ділянку кори головного мозку, 

де аналізуються та перетворюються в психосоматичні реакції. В організмі 

наявна ендогенна антиноцицептивна система, що забезпечує компенсаторні та 

пристосувальні реакції, проте при розвитку сильного болю сама лише 

вищезгадана система не справляється з цими впливами. У зв’язку з цим у ряді 

препаратів, що використовують для пригнічення болю, особливе місце 

займають опіоїдні анальгетики [36]. 

Опіоїди, що означає «подібні до опію», – це речовини рослинного та/або 

синтетичного, а також/або напівсинтетичного походження, які за 

морфохімічним складом мають спорідненість з опіоїдними рецепторами, що 

знаходяться в структурах нервової системи [40]. До опіоїдів належать власне 

алкалоїди опійного маку (морфін, кодеїн та ін.), а також низка 

напівсинтетичних (налбуфін, героїн, етилморфін та ін.) і цілком синтетичних 

(метадон, трамадол та ін.). Наркотичні анальгетики зв’язуються з опіоїдними 

рецепторами структур головного та спинного мозку й або активують, або 

блокують їх. На основі цього всі наркотичні середники розділяють на 

агоністи, що активують опіоїдні рецептори з якими вони зв’язуються (морфін, 

меперидин, фентаніл), агоністи-антагоністи, які по-різному діють на різні типи 

опіоїдних рецепторів одночасно (налбуфін, налорфін, пентазоцин), а також 

антагоністи, що блокують опіоїдні рецептори (налоксон та налтрексон).  



 

 

28 

 

G-білок – це гуанозинтрифосфат (ГТФ)-залежний білок, розташований 

на внутрішній стороні мембрани та зчеплений із опіоїдним рецептором. Повні 

агоністи максимально підсилюють базальну активність G-білків, часткові 

агоністи – відповідно, дещо менше, антагоністи ж, згідно зі сучасними 

уявленнями, «фіксують» і рецептор, і G-білок в одному положенні, не даючи 

змоги реагувати ні на який інший ліганд. Слід відзначити, що ні для одного 

виду опіоїдних рецепторів не описано специфічного агоніста чи антагоніста. 

Опіоїдні пептиди та їхні численні рецептори є частиною нейроендокринної 

системи. Саме їхня взаємодія є важливою в ряді фізіологічних функцій, таких 

як дихання, аналгезія, гормональна регуляція. Система ендогенних опіоїдів 

налічує велику кількість опіоїдних пептидів, серед яких ендорфіни, 

енкефаліни, динорфіни, що є лігандами для різних опіоїдних рецепторів та 

ендоморфіни, що проявляють високу спорідненість і вибірковість відносно μ-

опіоїдних рецепторів. Ендогенні опіоїдні пептиди продукуються в структурах 

центральної нервової системи, а також залозами організму, такими як гіпофіз і 

наднирникові залози [143]. 

Ендорфіни продукуються гіпофізом і гіпоталамусом під час 

виснажливих навантажень, при хвилюванні та відчутті болю, тим самим 

сприяючи розвитку аналгезії та стану спокою, тобто забезпечують природний 

болезаспокійливий ефект. Ендорфін (ендогенний метерзморфін, що означає 

“морфін-подібна речовина, що продукується в організмі людини”) – загальна 

назва для багатьох опіоїд-подібних білків. Виділяють чотири групи ендорфінів 

альфа (α), бета ( ), гамма (γ) та сігма (σ). Відмінність полягає в різній кількості 

та типах амінокислот в їхньому складі. β-ендорфіни є найбільш спорідненими 

з µ1-опіоїдними рецепторами, дещо нижча близькість проявляється до µ2-, δ-

опіоїдних рецепторів, і низька спорідненість з κ-опіоїдними рецепторами. 

Енкефаліни – пентапептиди, що розділені на дві групи лей- і мет-енкефаліни, у 

складі яких є лейцин і метіонін відповідно. Лей-енкефаліни взаємодіють у 

більшій мірі з δ- й µ-опіоїдними рецепторами. Динорфіни продукуються в 

різних структурах центральної нервової системи, а саме в гіпоталамусі, 

гіпокампі, середньому мозку, мості, довгастому мозку та спинному мозку. 



 

 

29 

 

Фізіологічна дія цих речовин залежить від місця їхнього синтезу. Динорфіни 

шляхом зв’язування з κ-опіоїдними рецепторами модулюють відповідь на 

больовий подразник. Ендоморфіни проявляють найвищу спорідненість із µ-

опіоїдними рецепторами. Ендоморфін-1 синтезується в корі головного мозку, 

мигдалеподібному ядрі, смугастому тілі, таламусі, гіпоталамусі, ядрі 

одинокого шляху. Ендоморфін-2 продукується, переважно, у спинному мозку, 

відіграє важливу роль у сприйнятті болю, моделюванні відповіді на стрес, бере 

участь у забезпеченні вегетативного, когнітивного, нейроендокринного 

гомеостазу. Наявні відомості щодо можливої стимуляції ангіогенезу на 

клітинному рівні ендоморфіном-1 та ендоморфіном-2 [202]. Опіоїдні 

рецептори є найчисленнішими в центральній нервовій системі, проте є також 

розташованими в багатьох периферійних органах [148]. За своїм складом ці 

рецептори неоднорідні та класифікуються на основі взаємодії зі специфічними 

лігандами. Система опіоїдних рецепторів складається з декількох популяцій. 

Найбільш відомими є мю (μ)-, каппа (κ)-, дельта (δ)-опіоїдні рецептори з 

прототипами ендогенних ліганд (мет-, лей-енкефалінів, β-ендорфінів, 

динорфінів) – морфіном, кетоциклозацином, N-аллілнорциклозацином, 

відповідно. Деякі з них поділяються ще на субтипи, наприклад µ1 і µ2, δ1 і δ2, 

κ1 і κ2. Також наявні менш досліджені орфано-, іпсилон-, ламбда-, ксі-опіоїдні 

рецептори. Відмічена також можливість існування µ- і δ-рецептоирів у вигляді 

єдиного комплексу, що зв’язується з β-ендорфіном. Збудження цих рецепторів 

сповільнює вивільнення з аксонів медіаторів, що і є причиною модулюючого 

впливу ендо- та екзогенних опіоїдів на функцію центральної та периферійної 

нервових систем [7].  

Фізіологічна роль кожного з опіоїдних рецепторів відмінна. При 

взаємодії з опіоїдами розвиваються типові вегетативні реакції, такі як 

збудження центрів блукаючого нерва, пригнічення кишкової перистальтики, 

зниження основного обміну та температури тіла. Активація опіоїдних 

рецепторів екзо- чи ендогенними лігандами забезпечує зниження порогу 

больової чутливості та відповідь на стресові чинники [105]. Ефект знеболення 
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виникає при дії на кожен із типів вищезгаданих рецепторів, проте в різній мірі. 

Найбільш виражений антиноцицептивний вплив спостерігається при активації 

μ-опіоїдних рецепторів, хоча така взаємодія супроводжується рядом побічних 

ефектів, таких як: розвиток брадикардії, пригнічення дихального центру, парез 

кишки, стан ейфорії та фізичної залежності. Cлід пам’ятати про можливість 

морфіну та мет-енкефаліну, що зв’язуються з μ-опіоїдними рецепторами, 

забезпечувати нормальний розвиток головного мозку [165]. μ1-опіоїдні 

рецептори мають більшу спорідненість із морфіном і викликають 

супраспінальну аналгезію, активація μ2-опіоїдних рецепторів – спінальну 

аналгезію та пригнічення дихання. Посмертно шляхом авторадіографії та 

позитрон-емісійної томографії встановлено, що найбільша концентрація µ-

опоїдних рецепторів відзначається в таламусі, сірій речовині центрального 

каналу, хвостатому ядрі, ІІІ та IV шарі кори головного мозку, корі поясної 

звивини та борозни. Дельта-опіоїдні рецептори локалізовані в корі головного 

мозку, мигдалеподібному ядрі, структурах лімбічної системи та задніх рогах 

спинного мозку [127, 207]. Спостерігається значна спорідненість цих 

рецепторів з енкефалінами. При взаємодії з опіоїдами вони беруть участь у 

регуляції харчової та статевої поведінки, мають меншу здатність пригнічувати 

больову чутливість, проте відзначається знижений потенціал звикання. 

Порівняно з іншими опіоїдними рецепторами саме їхня активація стимулює 

нейрозахисні механізми в разі виникнення гіпоксії/ішемії структур головного 

мозку [122, 126, 146, 174, 180, 188, 199]. Гостра ішемія спричиняє миттєву 

зміну іонного гомеостазу, що характеризується виходом K+ та збільшенням 

внутрішньоклітинного вмісту Cl-, Na+ та Ca2+ [101, 120, 128, 170]. Посилений 

вихід K+ є типовим для ішемії й може спричиняти ушкодження та загибель 

нейронів. Вивчення механізмів нейропротекції показали, що активація δ-опіоїдних 

рецепторів пригнічує функцію потенціалзалежних Na+ каналів, тим самим 

знижуючи надходження Na+ та протилежний вихід K+, що й перешкоджає 

подальшому руйнуванню нейронів. Таким чином, механізмом, що лежить в основі 

нейропротекції за умов ішемічного/гіпоксичного ураження головного мозку, є 

забезпечення іонного гомеостазу [123, 147, 167, 168, 184]. [D-Ala2, D-Leu5]–
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енкефалін (DADLE), синтетичний опіоїдний пептид, незважаючи на те, що часто 

розглядається як селективний агоніст δ-опіоїдних рецепторів, також може 

зв’язуватися з μ1-опіоїдними рецепторами. Встановлено, що при взаємодії з δ-

опіоїдними рецепторами ефективно перешкоджає розвитку хвороби Паркінсона й 

ішемічно-спровокованому руйнуванню нейронів [107, 115]. Каппа (κ)-

опіоїдні рецептори пригнічують відчуття болю в периферійних тканинах. 

При взаємодії з останніми рівень вазопресину знижується, що, у свою 

чергу, призводить до посилення діурезу. Активація каппа (κ)-опіоїдних 

рецепторів викликає зниження пам’яті, седацію, дисфорію та має 

галюциногенний ефект [36]. Найбільша концентрація цих рецепторів у І та 

ІІ пластинках Рекседа заднього рогу спинного мозку, а також у 

спинномозкових ядрах трійчастого нерва. Стимуляція орфано-опіоїдних 

рецепторів, на відміну від мю (μ)-, каппа (κ)-, дельта (δ)-рецепторів, 

скоріше чинить антиопіоїдну дію. Таким чином, при взаємодії з опіоїними 

рецепторами спостерігається пригнічення внутрішньоклітинного 

формування цАМФ та відкриття калієвих каналів (в основному, через 

взаємодію з µ- та δ-опіоїдними рецепторами) або ж пригнічення 

потенціалзалежних N типу Ca каналів ( через дію на κ-опіоїдні рецептори). 

Опіоїдні анальгетики звично використовують у клінічній практиці для 

лікування всіх видів болю включно з таким, що виникає при онкологічній 

патології [178, 179]. Проте слід пам’ятати про наявність відомостей щодо 

можливості опіоїдних анальгетиків, а саме морфіну, стимулювати 

проліферацію ендотеліальних клітин [153], оскільки давно відомим є той факт, 

що стимуляція ангіогенезу в онкологічних хворих зумовлює ріст пухлини. 

Повторне введення препаратів зумовлює швидкий розвиток 

толерантності та залежності [108, 125, 172], що, у свою чергу, вимагає від 

клініцистів і наркологів знань ефективних методів детоксикації [93]. 

Толерантність (від. лат. – tolerantia – терпіння) – ослаблення або ж відсутність 

реакції зі сторони організму на введення окремої лікарської речовини, що при 

тривалій дії опіоїдних анальгетиків проявляється поступовим зниженням 

ефективності та тривалості знеболюючої дії, зниженням ефекту ейфорії. Зміни 
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опіоїдних рецепторів у період формування толерантності неоднозначні. Існує 

думка, що десенсибілізація, інтерналізація, рециклізація та зниження 

щільності опіоїдних рецепторів, є адаптаційними процесами, що виникають 

першими [45]. 

У результаті розвитку толерантності виникає необхідність збільшення 

дози лікарського препарату, щоб підтримувати знеболюючий ефект, а це, у 

свою чергу, призводить до зростання ймовірності виникнення побічних 

ефектів, у тому числі, й фізичної залежності. Цей безперервний цикл 

недостатньої аналгезії та розвитку побічних ефектів становить найбільшу 

проблему у використанні опіоїдів у клінічній практиці [103]. Побічна дія 

опіоїдних анальгетиків не тільки лімітує їхнє використання з лікувальною 

метою але й є джерелом росту такої соціальної проблеми як наркоманія. В 

останні роки все більшу частку опіоманів складають хворі, залежні від 

офіційних опіоїдних середників, які через порушення рецептурного режиму 

відносно вільно доступні в аптеках. В основі формування залежності від 

психоактивних речовин лежить психологічна залежність. При довготривалому 

вживанні наркотиків розвиваються компенсаторні механізми, зокрема, 

пригнічення активності ферментів – моноаміноксидази, дофамін-β-

гідроксилази, які контролюють трансформацію дофаміна в норадреналін. Слід 

відзначити, що вживання наркотиків призводить до змін транскрипції генів, 

що модулюють рівень нейрорецепторів. З іншої сторони, проблема розвитку 

фізичної наркотичної залежності пов’язана зі станом рецепторної системи 

головного мозку, що регулює і/або модулює синаптичну активність нейронів. 

При хронічному вживанні розвивається функціональний дефіцит опіоїдної 

системи, виникає посилене виділення ендорфіну, стимуляція µ- та δ-опіоїдних 

рецепторів. У дослідах на щурах спостерігали значне зниження спорідненості 

опіоїдних рецепторів з енкефалінами та зниження метаболізму цих 

нейропептидів. Було встановлено, що найбільш активно в процесах розвитку 

фізичної залежності й толерантності до морфіну в щурів беруть участь µ-

рецептори. У результатах дослідів встановлено, що опіоїдна 

толерантність/залежність, а також гіперчутливість одночасно можуть 
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розвиватися в µ-опіоїдних рецепторах. Хронічна дія морфіну призводить до 

зниження активації G-білка в структурах стовбура головного мозку, що може 

мати значення в розвитку толерантності та залежності.  

Опіоїдні анальгетики взаємодіють з тими ж групами рецепторів 

головного мозку, що й опіоїдні нейропептиди та беруть участь у 

нейробіологічних механізмах наркотичної залежності. Опіоїдні середники 

змінюють концентрацію β-ендорфінів, енкефалінів та інших опіоїдних 

пептидів у головному мозку. Розвиток хронічної опіоїдної залежності 

супроводжується зростанням титру антитіл до наркотичного середника, а 

також зміною проникності гематоенцефального бар’єру, що проявляється 

наявністю в крові нейроспецифічних антигенів і автоантитіл [57]. Шляхом 

імуногістохімічних, авторадіографічних і біохімічних методів дослідження 

встановлено, що у визначених структурах головного мозку 

експериментальних тварин антитіла до морфіну мають специфічні сайти 

зв’язування. Інтенсивна імунопероксидазна реакція спостерігалася в нюхових 

цибулинах, пірамідному шарі Амонієвого рога, гранулярному шарі кори 

зубчастої звивини гіпокампа, а також у зернистому та в меншій мірі 

молекулярному шарах кори мозочка. Поширеність цих сайтів у значній мірі є 

такою як і локалізація опіоїдних рецепторів [57]. 

На сьогодні наркотичні анальгетики, серед яких Налбуфін, є найбільш 

ефективними в лікуванні болю. Налбуфін – Nalbuphine hydrochloride 

напівсинтетичний опіоїдний анальгетик фенантренового ряду, синтезований 

на основі оксиморфона й антагоніста опіоїдних рецепторів налоксона. 

Препарат групи агоністів-антагоністів опіоїдних рецепторів. Налбуфін 

перешкоджає міжнейронній передачі больових імпульсів на різних рівнях 

нервової системи. Знеболююча дія препарату, що прирівнюється до такої 

морфіну, пов’язана, головним чином, з агоністичним впливом на к-опіоїдні 

рецептори, та разом із тим, препарат є антагоністом μ-опіоїдних рецепторів, у 

зв'язку з чим не викликає побічних ефектів взаємодії з останніми. Налбуфін не 

проявляє кардіодепресивної дії, у меншій мірі, порівняно з морфіном та 

промедолом, пригнічує дихальний центр, не впливає на моторику 
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жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту, стабілізує вегетативну 

та нейроендокринну системи. Для даного препарату властивий ефект 

“стелі”(ceiling effect), коли при повторному введенні та перевищенні разової 

дози більше 0,45 мг/кг не очікується підвищення можливості виникнення 

побічних ефектів. 

Таким чином, у світлі останніх подій, значне використання та 

порушення тривалості застосування наркотичних середників вимагає розробки 

заходів профілактики та корекції зумовлених ними побічних ефектів і 

ускладнень, у тому числі й з боку мозочка. 

 

 

Матеріали аналітичного огляду літератури опубліковані в статті: 

1. Бекесевич А. М. Вплив наркотичних середників на структурну 

організацію нервової тканини / А. М. Бекесевич // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія Медицина. – 2015. – Випуск 1 (51). – 

С. 218–221. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріал дослідження 

 

Дослідження проведені на 87 статевозрілих білих щурах-самцях із 

початковою масою 160 – 180 г, віком 3 місяці. Кожну тварину оглядали, 

зважували та проводили маркування. Усіх тварин утримували в умовах віварію 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Експерименти проведено 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». 

Матеріали роботи розглянуто членами комісії з питань біоетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, які дійшли 

узгодженої думки, що надані для експертизи матеріали науково обґрунтовані 

(протокол № 1, від 20 жовтня 2016 року). Матеріал для дослідження 

представлений препаратами мозочка білих щурів з ін’єкованим судинним руслом, 

гістологічними препаратами та ультрамікроскопічними зрізами кори мозочка. 

Характеристика матеріалу дослідження наведена у таблиці 2.1. 

Ангіоархітектоніку кори мозочка білого щура в нормі, мікро- та 

ультраструктурну організацію кори мозочка 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 впливу опіоїду; у другій серії дослідів (15 тварин) 

вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови кори мозочка білого щура через 4 

тижні перебігу експерименту; у третій серії дослідів (15 тварин) досліджено 

стан гемомікроциркуляторного русла та структури кори мозочка білого щура 

через 6 тижнів впливу налбуфіну. Контролем слугували 27 щурів, яким 

вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. 
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Таблиця 2.1 

Характеристика матеріалу дослідження 

Матеріал Методи дослідження, кількість експериментальних тварин 

Експеримен-

тальні 

тварини, 

терміни 

експерименту 

Препарування, 

ін’єкція крово-

носного русла, 

просвітлення 

препаратів, 

морфометрія 

Гістологічне 

дослідження 

кори мозочка, 

морфометрія 

Електронно-

мікроскопічне 

дослідження 

кори мозочка 

Разом 

Інтактні щури 5 5 5 15 

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

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

Через 6 

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

Разом 29 29 29 87 

 

Евтаназію проводили шляхом передозування внутрішньоочеревинного 

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

тіла тварини). 

 

2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження: 

1) моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білих 

щурів; 

2) ін’єкція судинного русла мозочка білого щура;  

3) просвітлення зрізів кори мозочка білого щура та їхнє 

фотографування під мікроскопом МБИ-1; 

4) морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла кори 

мозочка білого щура; 

5) гістологічне дослідження кори мозочка білого щура; 

6) морфометрія шарів кори мозочка білого щура; 

7) електронномікроскопічне дослідження кори мозочка та ланок її 
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гемомікроциркуляторного русла; 

8) статистичне опрацювання результатів дослідження за 

допомогою пакета прикладних комп’ютерних програм. 

2.2.1. Біологічне моделювання тривалого впливу опіоїду. Моделювання 

тривалого впливу опіоїду на організм білого щура здійснювали шляхом 

щоденного (1 раз на добу в однаковий проміжок часу) уведення наркотичного 

анальгетика налбуфіну. Налбуфін вводили внутрішньом’язово за наступною 

схемою: І тиждень – 8 мг/кг, ІІ тиждень – 15 мг/кг, ІІІ тиждень – 20 мг/кг, ІV 

тиждень – 25 мг/кг, V тиждень – 30 мг/кг, VI тиждень – 35 мг/кг [60]. Терміни 

експериментального впливу опіоїду складали 2, 4, 6 тижнів від початку 

експерименту. За допомогою цієї моделі шляхом поступового підвищення доз 

введення доступного опіоїдного анальгетика, є можливим подальше вивчення 

його впливу на організм експериментальних щурів і дослідження плавності 

поступового наростання морфологічних змін у тканинах піддослідних тварин. 

Запропонований спосіб (із поступовим підвищенням дози кожних 7 діб) 

дозволяє досягнути поступового тренування опіоїдних рецепторів 

експериментальної тварини. Інтактні тварини відповідного віку складали 

контрольні групи. 

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

синтетичний опіоїдний анальгетик, агоніст-антагоніст опіатних рецепторів 

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

до широко використовуваних опіоїдних антагоністів, налоксону і налтрексону, 

і сильного опіоїдного анальгетика оксиморфону – високоактивного похідного 

морфіну. Анальгетичний ефект налбуфіну пов’язаний з активацією опіоїдних 

рецепторів κ(каппа). 

2.2.2. Ін’єкція судинного русла кори мозочка білого щура. Після розтину 

стінок черевної та грудної порожнин, на міжреброві артерії накладали 

затискачі. У грудну частину аорти вводили скляну канюлю з гумовою 

насадкою, яку з’єднювали зі шприцом, фіксували шовковою лігатурою та 

вводили шприцом ін’єкційну масу в судинне русло. Кровоносне русло мозочка 

щура наливали туш-желатиновою ін’єкційною масою [166]. Для приготування 
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ін’єкційної маси 100 г желатину заливали 1 л холодної води, залишали 

впродовж 24 год; опісля розбухання желатину нагрівали суміш на водяній 

бані, фільтрували через кілька шарів марлі; теплий желатин змішували з 

рівними за об’ємом розчинами цитрату натрію і туші та вводили в артеріальне 

русло білого щура. Для заповнення артеріального русла використовували від 

10 мл до 15 мл суміші. Після ін’єкції на черевну аорту накладали лігатуру та 

забирали мозочок для дослідження. 

Описана методика ін’єкції технічно проста, не вимагає використання 

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

судини, так і ланки гемомікроциркуляторного русла, що дозволяє 

диференціювати його артеріальний, капілярний і венозний компоненти. 

Наступного дня після ін’єкції судинного русла туш-желатиновою 

ін’єкційною масою мозочок занурювали на дві доби в суміш гліцерину з 

етиловим спиртом у співвідношенні 1:1. Просвітлювали та зберігали в хімічно 

чистому гліцерині. 

Після проведених етапів просвітлення здійснювали фотографування 

ланок кровоносного русла зрізів мозочка в прохідному світлі мікроскопа 

МБИ-1 при збільшенні х160 (об’єктив х20, окуляр х8) на цифровому 

фотоапараті Olympus FE 210. 

2.2.3. Морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка 

білого щура. Дослідження судин гемомікроциркуляторного русла на ін’єкованих і 

просвітлених препаратах дає можливість вірогідно визначити такі його важливі 

кількісні критерії: діаметр мікросудин; щільність сітки обмінних судин (ЩСОС); 

показник трофічної активності тканини (ПТАТ) [3, 42]. 

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки кори 

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

1) Діаметр кровоносних судин вимірювали за допомогою окулярної 

лінійки. 

Вимірювання діаметрів ланок кровоносного русла проводили на 

просвітлених препаратах кори мозочка білого щура з ін’єкованим судинним 

руслом. Дійсний діаметр (D) судин встановлювали за допомогою окуляра-
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мікрометра при збільшенні мікроскопа – об’єктив х20, окуляр х8 ураховуючи 

ціну поділки (К) за формулою: 

D = d · К,  (2.1) 

де D – дійсний діаметр судини; 

d – замірний діаметр судини; 

K – коефіцієнт окулярної мірної лінійки. 

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

камери Горяєва. Згідно паспорта, довжина сторони малого квадрата становить 

50 мкм. При збільшенні об’єктив х20, окуляр х8, ціна поділки (К) складає 50 

мкм (0,05 мм). 

На підставі морфометричного дослідження встановлено дійсні діаметри 

ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білих щурів у нормі та за 

умов введення налбуфіну. 

2) Артеріоло-венулярний коефіцієнт – відношення діаметра артеріоли до 

діаметра венули [3, 42].  

3) Щільність сітки обмінних судин (а саме капілярів) визначали шляхом 

підрахунку кількості судин на одиницю площі (за одиницю площі обрано 

площу поля зору мікроскопа) [3, 42]. 

4) Показник трофічної активності тканини, або радіус дифузії, визначали 

шляхом вимірювання відстані між двома сусідніми судинами, поділеної навпіл 

[3, 42]. 

2.2.4. Гістологічне дослідження кори мозочка білого щура. Мозочок 

білого щура фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну впродовж 1 

тижня. Після фіксації мозочок розсікали гострим лезом у сагітальній площині 

на дві рівноцінні половини. Дана площина й була орієнтиром, через який 

робили гістологічні зрізи. Після цього, фрагменти поміщали в 70 % спирт і, 

змінюючи концентрацію кожного разу на 10 %, доводили до 96 % спирту І, ІІ 

та абсолютного спирту. У всіх спиртах витримували впродовж 1 доби. Після 

зневоднення, фрагменти поміщали в суміш абсолютного спирту та ксилолу 

(1:1) на 1 годину. Після цього переносили в 2 порції чистого ксилолу, 

витримували по 1 годині в кожній. Коли фрагменти просвітлилися, їх 
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переносили в суміш ксилол/парафін (1:1) і витримували впродовж 1 години 

при температурі 37⁰ С, із наступним перенесенням у 2 порції парафіну при 

температурі 56⁰ С, по 1 годині в кожній. 

Після орієнтування мозочка заливали парафінові блоки за допомогою 

формочки, охолоджували водою (до максимального застигання), монтували на 

дерев’яні колодки, затискали у тримачі мікротома МС–2 та різали за 

допомогою ножа парафінові зрізи товщиною 7 мкм. За допомогою пензлика 

зрізи з ножа мікротома переносили в теплу воду (45⁰ С), блискучим боком до 

води, чекали допоки розправиться зріз на поверхні води та, за допомогою 

препарувальної голки й чистого предметного скельця, переносили зріз на 

скельце та виймали. Зріз висушували в термостаті при температурі 37 – 40⁰ С 

(від 12 год до 1 доби). Змонтовані зрізи забарвлювали, послідовно опускаючи 

двічі в ксилол по 2 хв, двічі в 96 % спирт (2 хв, 1 хв), у 80 % і 60 % спирт по  

1 хв, дистильовану воду на 2 хв, гематоксилін Ерліха – 3 хв і водопровідну 

воду – 2 хв, до зміни кольору з червоного на темно-синій. Диференціювали 

зрізи в 0,5 % водному розчині HCl під контролем мікроскопа впродовж 

декількох секунд. 

Далі зрізи промивали двічі у водопровідній воді від 1 до 5 хв, до 

моменту коли зрізи стали світло-сині, у дистильованій воді – 1 хв, проводили 

через спирти та ксилол за стандартною методикою [44]. 

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

Додавали 1 краплю канадського бальзаму та за допомогою препарувальної 

голки покривали покривним склом.  

Для отримання гістологічних препаратів, зафарбованих за методом 

Ніссля, фрагменти мозочка товщиною 0,3 – 0,4 см фіксували та знежирювали 

в 96 % спирті впродовж декількох тижнів, змінюючи кожні 2 – 3 доби спирт.  

Перед заливкою матеріалу в парафін його поміщали в абсолютний 

спирт. Парафінові зрізи звільняли від парафіну ксилолом (2 – 3 хв), проводили 

через 96 % і 70 % етиловий спирт (2 хв у кожному) і переносили у 

водопровідну воду на 3 хв. На парафінові зрізи, які наклеєні на предметне 
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скло, наносили барвник (тіонін). Фарбування проводили при нагріванні до 

моменту утворення водяної пари. Промивали зрізи в проточній воді (1 – 2 хв). 

Диференціювали зрізи в 2 порціях 96 % етилового спирту, висушували їх за 

допомогою фільтрувального паперу та просвітлювали в ксилолі (2 – 3 хв). 

Ідентифікували розташування зрізу. Додавали 1 краплю канадського бальзаму 

та за допомогою препарувальної голки покривали покривним склом [44].  

Для імпрегнації мозочка за методом Грос-Більшовського фрагменти 

мозочка, товщиною 0,3 – 0,4 см, фіксували в 10 % нейтральному формаліні 

впродовж 14 діб. Промивали в проточній воді 2 – 3 години, у дистильованій 

воді – 1 добу. Після промивки, фрагменти поміщали на термоелектричний 

заморожуючий столик ТОС-2, закріплений у тримачі заморожуючого 

мікротома МЗ-2. Після проморожування, обережно, підводячи 

термоелектричний столик рухами гвинта, врізалися в блок. Потім, попередньо 

виставивши товщину зрізу 10 мкм, отримували серію зрізів, які збирали в 

дистильовану воду. Промивали в ній впродовж 2 годин, 3 рази змінивши. Зрізи 

виловлювали й поміщали на 24 години в 2 % розчин азотнокислого срібла. 

Швидко проводили через дистильовану воду. Виловлювали скляною голкою. 

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

через 2 склянки з дистильованою водою. Переносили в розчин чистого 

формаліну в проточній воді (1:4) на 10 хв. Промивали у воді. Фіксували в 5 % 

розчині тіосульфату натрію впродовж 1 – 2 хв. Промивали в проточній воді 1 

годину. Обережно виловлювали на предметні скла та поміщали у водний 

розчин полівінілового спирту, попередньо підігрівши [44]. 

Препарати вивчали на світловому мікроскопі МБИ-1 при збільшеннях 

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

мікропрепаратів використовували комп’ютерну систему «AverMedia» на 

кафедрі патологічної анатомії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького.  

Для отримання півтонких зрізів (1 мкм) кори мозочка біоптати 

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

рН 7,2 при температурі танучого льоду впродовж 2 год. Після фіксації взірці 
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промивались тим же буфером із наступним зануренням фрагментів в етанол 

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

– 10 хв, 100 % етанол – 10 хв, 100 % етанол – двічі по 15 хв [161]. Перед 

просочуванням сумішшю епон-аралдітом фрагменти проводили через 

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

епону 812. Просочування проводили за кімнатної температури впродовж 5 год 

при постійному перемішуванні на спеціальному приладі, після просочування 

тканину переносили в капронові заливочні форми зі свіжим вищеописаним 

середовищем за температури 60°С протягом доби. Сформовані блоки 

заточували та закріплювали в тримач блоків. Скляними ножами, 

виготовленими за допомогою приладу LKB 7800 Knife Maker, формували 

півтонкі зрізи (1 мкм) на ультрамікротомі моделі LKB 2188 Ultrotome Nova 

(Швеція). Зрізи на предметному склі зафарбовували метиленовим синім – 

основним фуксином (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) [106]. Забарвлені зрізи 

занурювали в розчин полістиролу на ксилолі (Монтайн-медіум) із подальшим 

покриттям покривним склом. Отримані препарати проглядали з 

використанням світлового мікроскопу Leica DM-2500 (Switzerland). 

Фотофіксацію зображення здійснювали з використанням цифрової камери 

Leica DFC 450C та програмного забезпечення Leica Application Suite Version 

4.4[Build:454] Leica Microsystems (Switzerland) Limited. 

2.2.5. Морфометрія шарів кори мозочка білого щура. Вимірювали 

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. 

2.2.6. Електронномікроскопічне дослідження кори мозочка білого щура. 

За допомогою леза відрізали фрагменти кори мозочка білого щура та 

поміщали відразу у велику краплю 2 % розчину чотириокису осмію на 0,1 М 

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
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фосфатному буфері (pH 7,36) із сахарозою. Після цього, знежиреним в ацетоні 

лезом вирізали смужки розміром 0,5х0,1х0,1 см і швидко переносили їх в іншу 

краплю фіксуючого розчину цього ж складу, розміщеного на пластинці 

зуболікарського воску, що лежала на льодяній плиті. Зі смужок вирізали 

фрагменти (тканинні блоки) кубічної форми об’ємом 1 мм³. Опісля тканинні 

блоки фіксували в 2 % розчині чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному 

буфері (pH 7,36) із додаванням сахарози впродовж 2 год на льодяній бані. 

Після цього їх відмивали буферним розчином цього ж складу (4 свіжі порції 

по 15 хвилин у кожній). Для дегідратації та підготовки до просякнення 

водонерозчинними смолами, відмиті від залишків фіксаторів тканинні блоки 

проводили через спирти висхідної концентрації та абсолютний ацетон. Схема 

проведення в розчинах етилового спирту: 40 % – три свіжі порції по 10 хв;  

70 % – три свіжі порції по 10 хв; 96 % – дві свіжі порції по 20 хв. Схема 

проведення в ацетоні: ацетон марки «особливо чистий» – шість свіжих порцій 

по 15 хв. Потім зневоднені фрагменти поміщали в суміш епоксидних смол 

епон-аралдіт [141].  

Тканинні блоки поміщали в епон-аралдіт шляхом проведення через 

розчини зростаючої концентрації смоли (схема проведення: суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 1:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години; чиста смола – 

одна свіжа порція на дванадцять годин при кімнатній температурі). Для 

кращого просочування матеріал разом із сумішшю смола-ацетон ставили в 

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

в епон-аралдіт, що знаходився в гліцеринових капсулах. Полімеризацію 

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

24 годин при кожному температурному режимі. Після грубої заточки блоків 

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

забарвлювали 1 % розчином метиленового синього. Ультратонкі зрізи 

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

виготовлених на приладі ССН-1. Для дослідження відбирали зрізи сріблястого 
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або ніжно-лимонного кольору. Зрізи контрастували спочатку в 2 % розчині 

ураніл-ацетату на 70 % спирті, а потім – цитрату свинцю. Вивчення та 

фотографування структур кори мозочка проводили за допомогою мікроскопа 

УЕМВ-100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і збільшеннях на екрані 

мікроскопа х4000 – х18000 разів. 

2.2.7. Статистичне опрацювання результатів дослідження. 

Статистичний аналіз вихідних даних, математичні розрахунки проводили на 

комп’ютері за допомогою пакета прикладних програм для статистичного 

опрацювання даних медико-біологічних та епідеміологічних досліджень «InStat». 

Програма дозволяє одержати результати досліджень у вигляді наступних 

прогнозованих значень: 

М – середнє арифметичне значення; 

m – стандартна похибка середнього значення. 

Отримані результати представлені в М±m. 

Перевірка гіпотез про рівність середніх значень проводилася для Р=0,95 

і для Р=0,99. Результати обчислень представлялись графічно у вигляді 

стовпчастих діаграм за допомогою програми Microsoft Office. 
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РОЗДІЛ 3 

ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИ 

МОЗОЧКА БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ 

 

3.1. Ангіоархітектоніка кори мозочка білого щура  

 

У білого щура права й ліва хребтові артерії, зливаючися на вентральній 

поверхні довгастого мозку, формують основну артерію. Із двох боків від 

основної артерії послідовно відходять гілки, що забезпечують живлення 

довгастого мозку, моста та мозочка. Васкуляризацію 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. Права й ліва носові мозочкові артерії, 

судини відносно невеликого калібру, беруть свій початок недалеко від місця 

розгалуження основної артерії на термінальні гілки або безпосередньо від 

термінальних гілок, що трапляється рідше, і направляються вбік, охоплюючи 

ніжки мозку, до носової борозни моста й віддають гілки до носової, середньої 

та хвостової часток мозочка. Двома основними гілками носової мозочкової 

артерії є бічна й присередня носові мозочкові артерії. У свою чергу, 

присередня носова мозочкова артерія, піднімаючися вгору по мозочку, віддає 

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

зазвичай, відходять по одній справа й зліва від основної та хребтових артерій і 

беруть участь у кровопостачанні всього мозочка.  

Мозочкові артерії, діаметром (78,0±4,0) мкм кожна, проникаючи в мозочок, 

розгалужуються та формують у корі мозочка гемомікроциркуляторне русло, що 

класично містить артеріоли, передкапілярні артеріоли, капіляри, закапілярні 

венули та венули (рис. 3.1). Капіляри кори мозочка, анастомозуючи між собою, 

утворюють капілярну сітку (рис. 3.2, рис. 3.3). 
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Рис. 3.1. Васкуляризація кори мозочка білого щура за умов фізіологічної 

норми. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: х160. 

Позначення:  

1 – артеріола; 

2 – капілярна сітка; 

3 – венула. 

 

 

Рис. 3.2. Капілярні петлі (1) кори мозочка білого щура за умов 

фізіологічної норми. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: х160. 
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Рис. 3.3. Гемомікроциркуляторне русло кори мозочка білого щура 

інтактної групи тварин. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: х160. Позначення: 

1 – артеріола; 

2 – капілярна петля. 

 

Структури гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура в 

нормі характеризуються наступними морфометричними показниками: діаметр 

артеріоли становить (20,58±0,32) мкм, венули – (29,00±0,20) мкм, відповідно 

артеріоло-венулярний коефіцієнт – 0,71±0,01. Діаметр капіляра кори мозочка 

білого щура за умов фізіологічної норми становить (5,81±0,01) мкм, щільність 

сітки обмінних судин – 62,20±2,19, показник трофічної активності тканини 

кори мозочка – (45,62±0,97) мкм. 

Застосований нами морфометричний аналіз ангіоархітектоніки кори 

мозочка дозволяє оцінити ступінь її васкуляризації в нормі. За умов 

фізіологічної норми мозочок білого щура кровопостачається гілками носової, 

а також черевної та спинної хвостових артерій, що відходять від основної та 

хребтових артерій і галузяться на ланки гемомікроциркуляторного русла. 
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3.2. Мікроструктура кори мозочка білого щура 

 

Кора мозочка білого щура традиційно представлена чітко 

відокремленими трьома шарами: молекулярним, шаром клітин Пуркіньє та 

зернистим (рис. 3.4). 

 

 

Рис.3.4. Шари кори мозочка білого щура в умовах фізіологічної норми. 

Мікрофотографія. Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х50. 

1 – молекулярний шар; 

2 – шар клітин Пуркіньє; 

3 – зернистий шар; 

4 – біла речовина мозочка; 

5 – м’яка мозкова оболонка. 

 

Молекулярний шар, найбільш поверхневий, розташований 

безпосередньо під м’якою мозковою оболонкою (рис. 3.5). У цьому шарі нами 

виявлено тіла зірчастих нейронів і кошикоподібних клітин. Зірчасті нейрони, 

що розташовані поверхнево в молекулярному шарі, належать до великих. 

Трапляються два види цих клітин: невеликі з тонкими короткими дендритами, 

що розгалужуються в різних напрямках і коротким аксоном, що спрямований 
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тангенціально та віддає декілька тонких розгалужень, і веретеноподібної форми 

клітини більшого розміру, із довгими, розгалуженими дендритами та вертикально 

розміщеним аксоном, що закінчується в нижніх відділах молекулярного шару або 

ж у шарі клітин Пуркіньє. Ядра цих нейронів погано візуалізуються. 

Кошикоподібні клітини залягають у нижній третині молекулярного шару, мають 

зірчасту, трикутну, полігональну форми. Усередині клітин міститься достатньо 

велике, округлої форми ядро з центрально розміщеним ядерцем.  

 

 

Рис. 3.5. Шари кори мозочка білого щура в нормі. Мікрофотографія. 

Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400. 

1 – молекулярний шар із зірчастими нейронами та кошикоподібними  

клітинами; 

2 – шар клітин Пуркіньє; 

3 – зернистий шар; 

4 – м’яка мозкова оболонка. 

 

Дендрити кошикоподібних клітин мають велику кількість розгалужень 

різного напрямку. Аксон відходить від бічної поверхні тіла кошикоподібної 

клітини і спрямований тангенціально над клітинами Пуркіньє (рис.3.6). Від 

кожного аксона відходять колатералі як у висхідному, так і в низхідному 
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напрямках. Кількість тонких відгалужень висхідного напрямку незначна. 

Численні колатералі прямують у шар клітин Пуркіньє кори мозочка, де, 

розгалужуються, переплітаються і формують кошики нервових волокон 

навколо тіл клітин Пуркіньє та їхніх аксонів. Таким чином, одна 

кошикоподібна клітина може взаємодіяти з декількома клітинами Пуркіньє.  

 

 

Рис. 3.6. Тангенціальний напрямок аксонів кошикоподібних клітин (1) 

молекулярного шару кори мозочка білого щура в нормі. Мікрофотографія. 

Імпрегнація солями срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800.  

 

Середній шар кори мозочка представлений одним рядом клітин 

Пуркіньє, що розташовані безпосередньо під молекулярним шаром і 

приблизно на однаковій відстані одна від одної (рис. 3.7). Відстань між 

сусідніми клітинами Пуркіньє дещо перевищує розмір клітин. Клітини цього 

шару великі, грушоподібної форми. Трапляються гіпер- і гіпохромні нейрони, 

проте більшість нейронів Пуркіньє – нормохромні (рис. 3.8). Ядро клітини 

Пуркіньє овальної або округлої форми, містить центрально або ексцентрично 

розміщене правильної круглої форми ядерце. Навколо ядра, і, особливо в 

проксимальних ділянках дендритів, у цитоплазмі клітин наявна у вигляді 

окремих скупчень і гранул зернистість – хроматофільна речовина (рис. 3.9).  
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Рис. 3.7. Шар клітин Пуркіньє (1) кори мозочка білого щура в нормі. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х100. 

Позначення: 

2 – клітина Пуркіньє. 

 

 

Рис. 3.8. Гіпер – (1) і нормохромна (2) клітини Пукіньє кори мозочка 

білого щура в нормі. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий 

синій і основний фуксин. Зб.: х800. 
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Рис. 3.9. Хроматофільна речовина (1) у нейронах шару клітин Пуркіньє 

кори мозочка білого щура за умов фізіологічної норми. Мікрофотографія. 

Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400. Позначення: 

2 – клітина Пуркіньє; 

3 – променевий астроцит мозочка. 

 

Клітини Пуркіньє мають розширену основу, що прилягає до зернистого 

шару та звужену верхівку, що обернена до молекулярного шару (рис. 3.10). 

Від верхівки клітин Пуркіньє відходять 2-3 дендрити в молекулярний шар, де 

розміщені їхні синапси. Ці відростки в молекулярному шарі кори мозочка 

утворюють численні розгалуження. Від розширеної основи нейронів Пуркіньє 

також відходить відросток (аксон), що через зернистий шар кори мозочка 

прямує до ядер мозочка. Від аксонів у зворотному напрямку відходять 

колатералі в шар клітин Пуркіньє, де вони беруть участь у формуванні 

паралельних волокон. Навколо клітин Пуркіньє наявні дещо видовженої 

форми гліальні клітини – променеві астроцити мозочка, що містять великих 

розмірів прозоре ядро (рис. 3.11).  
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Рис. 3.10. Нейрони Пуркіньє (1) кори мозочка білого щура за умов 

фізіологічної норми. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий 

синій і основний фуксин. Зб.: х800. Позначення: 

2 – ядро нейрона Пуркіньє; 

3 – ядерце; 

4 – дендрит нейрона Пуркіньє; 

5 – кошикоподібна клітина молекулярного шару кори мозочка; 

6 – зернистий шар кори мозочка. 

 

Зернистий шар кори мозочка щура безпосередньо прилягає до білої 

речовини мозочка (рис. 3.12). Цей шар, в основному, сформований 

численними зернистими нейронами, що надають йому характерного вигляду, а 

також поодинокими великими зірчастими та горизонтальними 

веретеноподібними нейронами. 

Тіла виявлених нами зернистих нейронів округлої форми, містять 

центрально розміщене невелике ядро з ядерцем (рис. 3.13). Три-чотири 

коротких дендрити відходять від тіла клітини і розгалужуються в різних 

напрямках. Аксони цих клітин дуже тонкі, пронизують шар клітин Пуркіньє 

заходять у молекулярний шар, де контактують із розгалуженнями дендритів 

клітин Пуркіньє, кошикоподібних клітин і зірчастих нейронів.  
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Рис. 3.11. Променеві астроцити мозочка (1) навколо нейронів 

Пуркіньє (2) кори мозочка білого щура в нормі. Мікрофотографія. 

Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400.  

 

 

Рис. 3.12. Зернистий шар (1) кори мозочка білого щура в нормі. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х50. 

Позначення: 

2 – біла речовина мозочка. 
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Рис. 3.13. Зернисті нейрони (1) кори мозочка білого щура за умов 

фізіологічної норми. Мікрофотографія. Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400. 

Позначення: 

2 – клітина Пуркіньє; 

3 – променевий астроцит мозочка; 

4 – кошикоподібна клітина; 

5 – зірчастий нейрон. 

 

Інколи серед зернистих нейронів трапляються великі зірчасті нейрони 

(рис. 3.14). Клітини зірчастої або веретеноподібної форми характеризуються 

великим витягнутим ядром, що містить ядерце. Від тіла клітини відходять 

дендрити, що інтенсивно галузяться в зернистому шарі, прямують у шар 

клітин Пуркіньє, а часом і в молекулярний шар. Аксони цих клітин довгі, 

пронизують зернистий шар і прямують у білу речовину мозочка. У зернистому 

шарі кори мозочка безпосередньо під клітинами Пуркіньє виявлено 

горизонтальні веретеноподібні нейрони (рис. 3.15). Поміж нейронів 

зернистого шару рівномірно розсіяні олігодендроцити, однак найбільше цих 

клітин спостерігається на межі зернистого шару зі шаром клітин Пуркіньє та з 

білою речовиною мозочка.  
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Рис. 3.14. Великий зірчастий нейрон (1) зернистого шару кори мозочка 

білого щура в нормі. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий 

синій і основний фуксин. Зб.: х800. 

 

 

Рис. 3.15. Горизонтальний веретеноподібний нейрон (1) кори мозочка 

білого щура в нормі. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий 

синій і основний фуксин. Зб.: х800. Позначення: 

2 – шар клітин Пуркіньє. 
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Серед груп нейронів зернистого шару трапляються ділянки різної 

величини та форми, що мають спорідненість до кислих барвників, так звані 

клубочки мозочка (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Клубочок мозочка (1) у зернистому шарі кори мозочка білого щура 

в нормі. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. 

Позначення: 

2 – зернисті нейрони; 

3 – великий зірчастий нейрон. 

 

Комплекс підібраних методів гістологічного дослідження дозволив 

виявити особливості нервових клітин і гліоцитів усіх шарів кори мозочка 

білого щура в нормі. 

Усі шари кори мозочка добре васкуляризовані. План будови ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура є традиційним – 

артеріоли, передкапілярні артеріоли, капіляри, закапілярні венули та венули. 

Від артеріол відходять передкапілярні артеріоли, які поділяються на капіляри, 

що формують капілярні петлі. Капіляри зливаються в закапілярні венули. 

Закапілярні венули формують венули. 
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3.3.Ультраструктурна організація кори мозочка білого щура 

 

Молекулярний шар кори мозочка утворений тілами зірчастих нейронів і 

кошикоподібних клітин, що оточені поздовжньо- та поперечно орієнтованими 

нервовими волокнами (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17. Молекулярний шар кори мозочка білого щура в нормі. 

Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий синій і основний 

фуксин. Зб.: х800. Позначення: 

1 – зірчастий нейрон; 

2 – кошикоподібна клітина; 

3 – гліоцит. 

 

Кошикоподібні клітини мають зірчасту, трикутну, полігональну форму. 

Ядро таких клітин світле, достатньо велике, містить центрально розташоване 

ядерце. Зірчасті нейрони менші за розміром.  

Виявлені нами клітини Пуркіньє – великі за розміром нейрони, що 

розташовані між молекулярним і зернистим шарами кори мозочка. Ядро клітини 

округлої форми вкрите ядерною оболонкою, що сформована з внутрішньої та 

зовнішньої перетинок із численними інвагінаціями та випинами (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Ядро (1) клітини Пуркіньє кори мозочка білого щура в нормі. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000. Позначення: 

2 – інвагінація ядерної оболонки; 

3 – цитоплазма; 

4 – мітохондрія; 

5 – нейропіль. 

 

Між зовнішньою та внутрішньою перетинками ядерної оболонки 

наявний навколоядерний простір низької електронної щільності. Ядра клітин 

багаті на хроматин, що рівномірно розподілений, дрібнодисперсний, 

гранульований. Виявлено одне центрально розташоване круглої форми 

ядерце. Добре розвинені комплекс Гольджі та гранулярна ендоплазматична 

сітка. У вузьких проміжках цитоплазми між цистернами лежать численні 

рибосоми та полісоми. Мітохондрії розсіяні по всій цитоплазмі та є подібними 

до таких, що трапляються в інших нейронах, овальної форми. Кристи 

мітохондрій тіл нейронів Пуркіньє спрямовані під прямим кутом до 

поздовжньої осі органел. У дендритах клітин кристи мітохондрій набувають 

паралельного до поздовжньої осі мітохондрій напрямку. Між клітинами 

розміщені як поздовжньо, так і поперечно орієнтовані перерізи нервових 

волокон. 
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Зернистий шар кори мозочка, що розмежовує білу речовину мозочка і шар 

клітин Пуркіньє, сформований, переважно, зернистими нейронами, великими 

зірчастими нейронами, горизонтальними веретеноподібними нейронами та 

гліоцитами, що містяться між ними. На ультратонких зрізах зернисті нейрони 

розташовані, переважно, групами (рис 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Фрагмент групи зернистих нейронів кори мозочка білого щура 

за умов фізіологічної норми. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

Позначення: 

1 – ядро зернистого нейрона; 

2 – ядерна оболонка; 

3 – цитоплазма. 

 

У цих ділянках нейрони тісно прилягають один до одного, відростки 

гліоцитів чи нейронів між клітинами нечисленні. Зернисті нейрони, зазвичай, 

круглої або овальної форми та невеликих розмірів. Ядро займає майже всю 

клітину. Ядерна оболонка з чіткими контурами. Хроматин розподілений 

рівномірно по всьому ядрі у вигляді гранул, у деяких випадках спостерігається 

утворення грудок ближче до центру ядра. У нуклеоплазмі наявні 1-2 ядерця 

(рис. 3.20).  
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Рис.3.20. Ядро (1) зернистого нейрона кори мозочка білого щура за умов 

фізіологічної норми. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядерце; 

3 – цитоплазма; 

4 – мітохондрія; 

5 – нейропіль. 

 

Цитоплазма зернистих нейронів представлена у вигляді тонкої смужки, 

проте з одного боку клітини спостерігається розширення цитоплазми, що 

містить комплекс Гольджі та гранулярну ендоплазматичну сітку. Мітохондрії 

овальної форми, розсіяні по всій цитоплазмі. Інколи виявляються дендрити, 

що відходять від тіла клітин (рис. 3.21). Цитоплазма відростків світла, містить 

незначну кількість мітохондрій і мікротрубочок, які можна спостерігати і в 

цитоплазмі тіла клітини. На півтонких зрізах кори мозочка білого щура в 

зернистому шарі серед зернистих нейронів наявні й більші за розмірами великі 

зірчасті нейрони (рис. 3.22). Ядро останніх невеликих розмірів, зазвичай 

містить одне ядерце. Ядерна оболонка складається з двох перетинок, утворює 

1-2 складки. Цитоплазма містить розсіяні мітохондрії й елементи гранулярної 

ендоплазматичної сітки.  
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Рис. 3.21. Дендрит (1) зернистого нейрона кори мозочка білого щура за 

умов фізіологічної норми. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 

Рис. 3.22. Великий зірчастий нейрон (1) зернистого шару кори мозочка 

білого щура в умовах фізіологічної норми. Мікрофотографія. Півтонкий зріз  

(1 мкм). Метиленовий синій та основний фуксин. Зб.: х800. Позначення: 

2 – ядро зірчастого нейрона; 

3 – зернистий нейрон; 

4 – мієлінове нервове волокно. 
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У зернистому шарі кори мозочка білих щурів серед груп зернистих нейронів 

трапляються острівці, в яких присутні значних розмірів і неправильної форми 

закінчення моховитих волокон (рис. 3.23). На ультратонких зрізах у терміналях 

виявляється велика кількість синаптичних пухирців, декілька мітохондрій, зрідка 

трапляються великих розмірів і комплексні везикули. Інколи серед прозорої 

цитоплазми наявні нейрофіламенти. Усередині моховитих волокон 

спостерігаються округлої чи видовженої форми структури, які є перерізом 

колатералей дендритів нейронів зернистого шару, переважно зернистих і 

зірчастих нейронів. 

 

 

Рис. 3.23. Ультраструктурна організація моховитого волокна (1) зернистого 

шару кори мозочка білого щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

Позначення: 

2 – синаптичні пухирці; 

3 – мітохондрія; 

4 – дендрит зернистого нейрона; 

5 – синапс. 

 

 

 



 

 

64 

 

Закінчення дендритів зернистих нейронів містять 1-2 великі пухирці, 

мітохондрії та нейральні мікротрубочки. Між закінченнями нервових волокон 

виявлено ділянки синапсів (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Ділянки синапсів моховитого волокна та дендритів нейронів 

зернистого шару кори мозочка білого щура в нормі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

1 –моховите волокно; 

2 –синапс; 

3 – дендрит; 

4 – синаптичні пухирці; 

5 – мітохондрія. 

 

У випадку наявності синапсу між закінченнями відростків зернистих 

нейронів характерним є симетричне потовщення перетинок у цьому місці, а в разі 

утворення контакту між закінченнями моховитого волокна та дендритів зернистих 

нейронів засинаптична перетинка є значно щільнішою, а вздовж 

передсинаптичної перетинки утворюються скупчення пухирців. На ультратонких 

зрізах кори мозочка білого щура в умовах фізіологічної норми трапляються 

перерізи нервових волокон, що мають вигляд осьових циліндрів вкритих 
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мієліновою оболонкою (рис. 3.25). В аксоплазмі відростків зернистих нейронів 

виявлено невелику кількість мітохондрій і поздовжньо орієнтованих нейрониток. 

 

 

Рис. 3.25. Мієлінове нервове волокно (1) зернистого шару кори мозочка 

білого щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

В усіх шарах кори мозочка поміж нейронів розсіяні гліоцити, переважно 

астроцити й олігодендроцити. Виявлені астроцити займають проміжне місце 

між нейронами та ланками гемомікроциркуляторного русла і є одним з 

основних компонентів гематоенцефального бар’єру, а також виконують 

функцію скелета. Виявлено також олігодендроцити, які мають округлу форму, 

містять круглої, овальної, інколи неправильної форми ядро. Хроматин у 

вигляді грудок збирається як вздовж внутрішньої перетинки ядерної оболонки, 

так і по всій нуклеоплазмі. Цистерни ендоплазматичної сітки розташовані 

навколо ядра, як правило, короткі та дещо розширені. Особливістю астроцитів 

є неправильна форма клітини. Астроцити містять, як правило, овальної чи 

круглої, інколи півмісяцевої форми велике ядро. Хроматин дрібнозернистий, 

меншої щільності, ніж у зернистих нейронів чи олігодендроцитів. Ядерна 

оболонка не утворює інвагінацій. Цитоплазма астроцитів також меншої 

електронної щільності, ніж в інших клітин, містить невелику кількість 
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розкиданих мітохондрій, елементи ендоплазматичної сітки та комплекса 

Гольджі. Відростки клітин довгі, часто прилягають до судин. Ядра клітин 

мікроглії містять грудки гетерохроматину біля внутрішньої перетинки ядерної 

оболонки (рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Клітина мікроглії (1) зернистого шару кори мозочка білого 

щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядро; 

3 – гетерохроматин; 

4 – цитоплазма; 

5 – зернистий нейрон. 

 

Кора мозочка добре васкуляризована, наявні всі ланки 

гемомікроциркуляторного русла. На поперечних зрізах ендотеліоцити 

артеріол видовженої форми, часом спостерігаються їхні випини в просвіт 

артеріоли (рис. 3.27). Цитоплазма клітин середньої електроннооптичної 

щільності, містить значну кількість органел і мікропіноцитозних пухирців. 

Ядерна оболонка утворює мікровирости. Гладкі м’язові клітини формують 

один шар. Просвіт венул неправильної форми, відносно широкий (рис. 3.28). 
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Рис. 3.27. Передкапілярна артеріола кори мозочка білого щура в нормі. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х10000. Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – міоцит. 

 

 

Рис. 3.28. Венула (1) кори мозочка білого щура в нормі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х10000. 

 

Капіляри кори мозочка нефенестрованого типу (рис. 3.29). 

Ендотеліоцити капілярів утворюють суцільний шар, розміщений на базальній 

мембрані. Ядра ендотеліоцитів овальної або округлої форми. Навколо ядер 
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містяться піноцитозні пухирці та значна кількість дрібних мітохондрій, що 

свідчить про високу метаболічну активність. Мітохондрії округлої або 

видовженої форми, із поперечно розташованими відносно короткими 

кристами. Базальна мембрана у вигляді суцільної тонкої смужки фіксує 

ендотеліальні клітини. У розщепленні базальної мембрани розташовані 

перицити. Ядра перицитів овальної форми. Характерним є дифузне 

розподілення зерен хроматину в нуклеоплазмі. У цитоплазмі клітин розсіяні 

поодинокі мікропіноцитозні пухирці, наявні в незначній кількості мітохондрії, 

канальці гладкої ендоплазматичної сітки та комплекс Гольджі. Відростки 

перицитів контактують з ендотеліоцитами.  

 

 

Рис. 3.29. Капіляр (1) кори мозочка білого щура в нормі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6000. Позначення: 

2 – ядро ендотеліоцита; 

3 – перицит; 

4 – еритроцит; 

5 – ядро зернистого нейрона. 

Особливістю гемомікроциркуляторного русла кори мозочка є наявність 

гематоенцефального бар’єру, що включає в себе ендотеліальні клітини та 
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перицити капілярів, що формують щільні контакти між собою, а також 

закінчення відростків астроцитів, що обплітають судину ззовні.  

Таким чином кровопостачання мозочка білих щурів у нормі 

забезпечують права й ліва носові та права і ліва хвостові черевні мозочкові 

артерії, які є гілками основної артерії, а також хвостові спинні артерії, що є 

гілками хребтових артерій. Гемокапіляри в мозочку, анастомозуючи між 

собою, формують капілярну сітку. Встановлені наступні значення 

морфометричних показників гемомікроциркуляторного русла мозочка білих 

щурів у нормі: діаметр артеріоли становить (20,58±0,32) мкм, венули – 

(29,00±0,20) мкм, відповідно артеріоло-венулярний коефіцієнт – 0,71±0,01. 

Діаметр капіляра кори мозочка білого щура в умовах фізіологічної норми 

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

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

Вивчення особливостей структури та ланок гемомікроциркуляторного 

русла шарів кори мозочка інтактного білого щура на мікро- та 

ультраструктурному рівнях показало подібність до будови мозочка людини, 

що дозволяє з метою моделювання різних патологічних станів центральної 

нервової системи в наукових дослідженнях використання даної тварини. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН КОРИ МОЗОЧКА В 

ДИНАМІЦІ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

4.1. Особливості структурних змін ланок гемомікроциркуляторного 

русла кори мозочка впродовж 6-тижневого введення налбуфіну в 

експерименті 

 

Перші зміни в кровоносному руслі кори мозочка експериментальних 

тварин на ін’єкованих та просвітлених препаратах спостерігаються вже через 

2 тижні введення налбуфіну. Артеріоли кори мозочка експериментальних 

тварин розширені, звивисті, з нерівномірним просвітом (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Розширена артеріола (1) кори мозочка білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: х160. Позначення: 

2 – капіляр. 
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Капіляри кори мозочка незначно розширені, переплітаються у вигляді 

сітки (рис. 4.2). Просвіт венул у цей термін експерименту вірогідно не 

змінюється.  

 

 

Рис. 4.2. Розширені капіляри (1) кори мозочка білого щура через 2 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: х160. 

 

Це підтверджується наступними морфометричними показниками: діаметр 

артеріол зростає до (29,11±2,17) мкм, контроль – (20,90±0,48) мкм, р˂0,05, діаметр 

капілярів також зростає до (7,09±0,32) мкм, контроль – (5,85±0,03) мкм, р˂0,05, 

діаметр венул становить (32,50±1,59) мкм, контроль – (29,14±0,29) мкм, р˂0,05, що 

відповідно зумовлює збільшення артеріоло-венулярного коефіцієнту до 0,89±0,06 

(контроль – 0,71±0,02), р˂0,05. При морфометричному дослідженні на цьому 

терміні експерименту спостерігається статистично вірогідне зменшення, 

порівняно з контролем, показника щільності сітки обмінних судин до 45,80±3,21 

(контроль – 61,10±0,20), р˂0,05, і незначне зростання показника трофічної 

активності тканини до (49,98±1,13) мкм, контроль – (46,52±0,87) мкм, р˂0,05.  
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Через 4 тижні введення налбуфіну носові та хвостові мозочкові артерії різко 

звивисті, з нерівномірним калібром. Спостерігається розрідження судинної сітки. 

Виявлено облітерацію капілярів, геморагії. Спостерігається нерівномірність 

калібру та звивистість збережених судин кори мозочка (рис. 4.3)  

 

 

Рис. 4.3. Розширені мікросудини кори мозочка білого щура через 4 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. 

Зб.: х160. Позначення: 

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – капілярна сітка. 

 

Венулярний компонент гемомікроциркуляторного русла кори 

мозочка, як і артеріолярний, розширений (рис. 4.4) . Характерною є поява 

артеріоло-артеріолярних і артеріоло-венулярних анастомозів, що 

забезпечує розвантаження капілярного русла від надлишкової кількості 

крові. При морфометричному аналізі на цьому терміні дослідження 

спостерігали статистично вірогідне зростання діаметру як артеріол так і 

венул кори мозочка білого щура, порівняно з контролем, до (37,31±1,16) 

мкм, контроль – (20,90±0,50) мкм, р˂0,05, та (43,68±3,23) мкм, контроль – 
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(29,33±0,25) мкм, р˂0,05, відповідно. Таким чином, артеріоло-венулярний 

коефіцієнт через 4 тижні експерименту є більшим від такого в контрольних 

тварин і становить 0,85±0,05 (контроль – 0,71±0,01), р˂0,05.  

 

 

Рис. 4.4. Розширений венулярний компонент гемомікроциркуляторного 

русла кори мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: х160. 

Позначення: 

1 – мозочкова вена; 

2 – венула; 

3 – зруйнована капілярна сітка. 

 

Капілярна петлиста сітка кори мозочка експериментальних тварин за 

умов 4-тижневого введення налбуфіну звивиста, розріджена, подекуди 

зруйнована (рис. 4.5). Виявлено фрагментацію капілярної сітки. При 

морфометричному дослідженні спостерігається зростання діаметра капілярів 

до (7,19±0,41) мкм, контроль – (5,90±0,07) мкм, р˂0,05. Щільність сітки 

обмінних судин кори мозочка білого щура на даному етапі дослідження 

становить 40,00±1,96 (контроль – 60,30±0,50), р˂0,05, показник трофічної 

активності тканини – (53,30±2,95) мкм, контроль – (45,61±0,97) мкм, р˂0,05. 
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Рис. 4.5. Розрідження капілярної петлистої сітки (1) та звивистість 

збережених судин кори мозочка білого щура за умов 4-тижневого введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: х160. 

Позначення: 

2 – венула; 

3 – артеріола. 

 

Через 6 тижнів експериментального дослідження спостерігаються 

глибокі деструктивні зміни ланок гемомікроциркуляторного русла кори 

мозочка білого щура (рис. 4.6). Артеріолярний компонент кори мозочка 

значно розширений (рис. 4.7). Діаметр артеріол на цьому терміні 

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

р˂0,05. Розширення артеріол, порівняно з контролем, зумовлене нездатністю 

цих судин справлятися зі значним кровонаповненням. Проте зменшення 

їхнього діаметру, порівняно з попереднім терміном експерименту, зумовлене 

склерозуванням і потовщенням стінок артеріол. У цей період розширюються 

артеріоло-венулярні анастомози (рис. 4.8) і таким чином кров з артеріол 

скидається у венозне русло, минаючи зруйновані капіляри. Судинні петлі кори 

мозочка втрачають ніжний, звивистий малюнок, часто обриваються. 
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Рис. 4.6. Деструктивно змінена ангіоархітектоніка кори мозочка білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин 

туш-желатиновою масою. Зб.: х160.  

 

 

Рис. 4.7. Розширення артеріолярного компоненту (1) кори мозочка 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція 

судин туш-желатиновою масою. Зб.: х160. Позначення: 

2 – мозочкова артерія. 
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Діаметр капіляра кори мозочка через 6 тижнів введення налбуфіну 

становить (8,25±0,94) мкм, контроль – (5,80±0,10) мкм, р˂0,05. На цьому 

терміні експериментального дослідження виявлено підвищення судинної 

проникності, геморагії, мікроаневризми (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Розширення артеріоло-венулярних анастомозів (1) кори 

мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: х160. Позначення: 

2 – зруйноване капілярне русло; 

3 – мікроаневризма. 

 

Цілком закономірно, що застій і порушення відтоку венозної крові 

спричиняють розширення венулярного компоненту, що підтверджується 

значним зростанням діаметра венул до (48,34±2,42) мкм, контроль – 

(28,24±0,19) мкм, р˂0,05 при морфометричному аналізі. Очевидним є 

зменшення артеріоло-венулярного коефіцієнта, порівняно з таким через 4 

тижні введення налбуфіну, що на даному етапі дослідження становить 

0,74±0,01, р˂0,05. Спостерігається зміна щільності судин, порушення їхньої 

цілісності, що підтверджується наступними змінами морфометричних показників. 

Щільність сітки обмінних судин різко зменшується, що можна пояснити 
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розвитком значної деструкції, переважно капілярів кори мозочка, і становить 

33,80±4,42, (контроль – 62,10±0,36), р˂0,05. Показник трофічної активності 

тканини збільшується до (67,70±2,34) мкм, контроль – (47,64±0,78) мкм, 

р˂0,05.  

Динаміка змін діаметра артеріол кори мозочка білого щура впродовж 

шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Діаметр артеріол кори мозочка білого щура (мкм) у нормі та  

в динаміці експериментального дослідження 

Діаметр артеріол 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 20,58±0,32 29,11±2,17 37,31±1,16 35,46±2,14 

Мmax 20,90 31,28 38,47 37,60 

Мmin 20,26 26,94 36,15 33,32 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра артеріол кори мозочка 

білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлено на 

діаграмі (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Порівняння діаметра артеріол кори мозочка білого щура в нормі 

та через 2, 4, 6 тижнів введення налбуфіну. 
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Динаміка змін діаметра капілярів кори мозочка білого щура впродовж 

шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 

Діаметр капілярів кори мозочка білого щура (мкм) у нормі та  

в динаміці експериментального дослідження 

Діаметр капілярів 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 5,81±0,01 7,09±0,32 7,19±0,41 8,25±0,94 

Мmax 5,82 7,41 7,6 9,19 

Мmin 5,80 6,77 6,78 7,37 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра капілярів кори мозочка 

білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу налбуфіну 

представлено на діаграмі (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Порівняння діаметра капілярів кори мозочка білого щура в 

нормі та через 2, 4, 6 тижнів введення налбуфіну. 
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Динаміка змін діаметра венул кори мозочка білого щура впродовж шести 

тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Діаметр венул кори мозочка білого щура (мкм) у нормі та в динаміці 

експериментального дослідження 

Діаметр венул 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 29,00±0,20 32,50±1,59 43,68±3,23 48,34±2,42 

Мmax 29,20 34,09 46,91 50,76 

Мmin 28,80 30,91 40,45 45,92 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння діаметра венул кори мозочка 

білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу налбуфіну 

представлено на діаграмі (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Порівняння діаметра венул кори мозочка білого щура в нормі 

та через 2, 4, 6 тижнів введення налбуфіну. 
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Динаміка змін артеріоло-венулярного коефіцієнта впродовж шести тижнів 

впливу налбуфіну представлена в табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

Артеріоло-венулярний коефіцієнт у нормі та в динаміці 

експериментального дослідження 

Артеріоло-венулярний коефіцієнт 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 0,71±0,01 0,89±0,06 0,85±0,05 0,74±0,01 

Мmax 0,72 0,95 0,90 0,75 

Мmin 0,70 0,83 0,80 0,73 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння артеріоло-венулярного 

коефіцієнта кори мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів 

впливу налбуфіну представлено на діаграмі (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Порівняння артеріоло-венулярного коефіцієнта кори мозочка 

білого щура в нормі та через 2, 4, 6 тижнів введення налбуфіну. 
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Динаміка змін показника трофічної активності тканини кори мозочка білого 

щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Показник трофічної активності тканини кори мозочка білого щура 

(мкм) у нормі та в динаміці експериментального дослідження 

Показник трофічної активності тканини 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 45,62±0,97 49,98±1,13 53,30±2,95 67,70±2,34 

Мmax 46,59 51,11 56,25 70,04 

Мmin 44,65 48,85 50,35 65,36 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння показника трофічної активності 

тканини кори мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу 

налбуфіну на діаграмі (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13. Порівняння показника трофічної активності тканини кори 

мозочка білого щура в нормі та через 2, 4, 6 тижнів введення налбуфіну. 
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Динаміка змін щільності сітки обмінних судин (капілярів) кори мозочка 

білого щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

Щільність сітки обмінних судин (капілярів) кори мозочка білого 

щура в нормі та в динаміці експериментального дослідження 

Показник трофічної активності тканини 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 62,20±2,19 45,80±3,21 40,00±1,96 33,80±4,42 

Мmax 64,39 49,01 41,96 38,22 

Мmin 60,01 42,59 38,04 29,38 

p  р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Схематичне відображення порівняння щільності сітки обмінних судин 

(капілярів) кори мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу 

налбуфіну на діаграмі (рис. 4.14). 

 

 

Рис. 4.14. Порівняння щільності сітки обмінних судин (капілярів) кори 

мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів впливу налбуфіну. 
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Таким чином, проведений нами морфометричний аналіз ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура дозволив оцінити 

ступінь васкуляризації за умов фізіологічної норми та в динаміці тривалого впливу 

налбуфіну. Спостерігається чіткий зв'язок між глибиною структурних перетворень 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура та морфометричними 

показниками за умов введення налбуфіну впродовж 6 тижнів. Виявлено значні 

зміни гемомікроциркуляторного русла кори мозочка внаслідок тривалого 

введення налбуфіну, що проявляється деформацією артеріол і нерівномірністю 

їхнього просвіту, руйнуванням капілярного компоненту, значною дилатацією та 

деформацією венул.  

 

4.2. Мікроструктурна організація кори мозочка білого щура в 

динаміці тривалого впливу налбуфіну 

 

Через 2 тижні введення налбуфіну в корі мозочка як експериментальних, так 

і контрольних тварин диференціюємо все ще чітко відмежовані молекулярний 

шар, шар клітин Пуркіньє та зернистий шар. (рис. 4.15). Більшість нейронів і 

гліоцитів кори мозочка піддослідних тварин не зазнають суттєвих змін (рис. 4.16). 

Зірчасті нейрони, як і в контролі, розташовані поверхнево в молекулярному шарі 

кори мозочка, містять ядра, що погано візуалізуються. Полігональної форми 

кошикоподібні клітини розташовані, переважно, у нижніх відділах молекулярного 

шару, ближче до клітин Пуркіньє. Ядра більшості цих нейронів на етапі 2-

тижневого введення налбуфіну чітко візуалізуються. Водночас, у перикаріонах 

деяких нервових клітин вже в цей термін експерименту виявлено перші 

морфологічні ознаки патологічних змін. Так, серед кошикоподібних клітин і 

зірчастик нейронів молекулярного шару кори мозочка експериментальних 

тварин зі збереженою формою виявляються поодинокі клітини зі зміненою 

формою тіла. Подекуди спостерігається перицелюлярний набряк. Відростки 

більшості нервових клітин молекулярного шару збережені, проте вже на цьому 

терміні експериментального дослідження виявлено звивистість окремих аксонів 

кошикоподібних клітин (рис. 4.17).  
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Рис. 4.15. Збереження чіткого розмежування шарів кори мозочка білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х200. Позначення:  

1 – молекулярний шар; 

2 – шар клітин Пуркіньє; 

3 – зернистий шар. 

 

Клітини Пуркіньє кори мозочка білого щура як контрольної, так і 

експериментальної груп розміщені одним рядом у вигляді ланцюжка між 

молекулярним і зернистим шарами. Міжклітинні проміжки шару клітин 

Пуркіньє збережені. У поодиноких випадках виявлено ділянки відсутності 

нейронів, проте в них збережені гліоцити (рис. 4.18). Серед звичайних клітин 

Пуркіньє трапляються й уражені клітини. Більшість нейронів Пуркіньє 

зберігають грушоподібну форму. Однак, трапляються й округлі клітини 

збільшених розмірів, цитоплазма яких просвітлена та містить вакуолі. 

Одночасно, у більшості нейронів цього шару кори мозочка експериментальних 

тварин навколо ядра починає зменшуватися концентрація хроматофільної 

речовини. Подекуди наявний перицелюлярний набряк (рис. 4.19). 
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Рис. 4.16. Збереженої форми зірчасті нейрони (1) і кошикоподібні клітини 

(2) молекулярного шару кори мозочка білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х200. 

 

 

Рис. 4.17. Звивисті аксони (1) кошикоподібних клітин (2) молекулярного 

шару кори мозочка білого щура 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Імпрегнація солями срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800. 

Позначення: 

3 – клітина Пуркіньє. 
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Рис. 4.18. Втрата нейронів шару клітин Пуркіньє (1) кори мозочка білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. Позначення: 

2 – молекулярний шар; 

3 – зернистий шар; 

4 – біла речовина мозочка. 

 

 

Рис. 4.19. Перицелюлярний набряк (1) в шарі клітин Пуркіньє кори 

мозочка білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400.  
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Спостерігаємо деструктивні зміни і з боку ланок гемомікроциркуляторного 

русла. Кровоносні судини кори мозочка експериментальних тварин на цьому 

терміні дослідження розширені, подекуди зі стоншеними стінками, в окремих 

випадках із нерівними контурами. У просвіті мікросудин виявляємо елементи 

крові, подекуди агрегацію еритроцитів (рис. 4.20). 

 

 

Рис. 4.20. Агрегація еритроцитів у мікросудинах зернистого шару кори 

мозочка білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х200. Позначення: 

1 – артеріола; 

2 – агрегація еритроцитів; 

3 – ділянка гліозу. 

 

Трапляються мікросудини з розміщеними в просвіті еритроцитами у вигляді 

монетного стовпчика (рис. 4.21), проте в окремих випадках відсутні елементи 

крові, просвіт їх звужений, за рахунок спадання стінок. При вивченні півтонких 

зрізів помітний незначний паравазальний набряк (рис. 4.22). У ланках 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка контрольних тварин таких змін 

нами не виявлено.  
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Рис. 4.21. Агрегація еритроцитів у вигляді монетного стовпчика (1) у 

мікросудинах зернистого шару кори мозочка білого щура через 2 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). Метиленовий 

синій і основний фуксин. Зб.: х800. 

 

 

Рис. 4.22. Паравазальний набряк (1) у зернистому шарі кори мозочка 

білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Півтонкий 

зріз (1 мкм). Метиленовий синій і основний фуксин. Зб.: х800. 
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Через 4 тижні введення налбуфіну характерним є наростання 

морфологічних змін у шарах кори мозочка експериментальних тварин. Нейрони 

молекулярного шару стають видовженими. Ядра більшості клітин збережені. 

Навколо окремих нейронів виявлено набряк. Відростки більшості нейронів 

молекулярного шару звивисті, дезорганізовані. Спостерігається значне 

потовщення аксонів кошикоподібних клітин і їхніх колатералей. Характерним є 

переплетення потовщених колатералей аксонів кошикоподібних клітин у вигляді 

густої сітки навколо клітин Пуркіньє (рис. 4.23). 

 

 

Рис. 4.23. Переплетення потовщених колатералей аксонів кошикоподібних 

клітин (1) у вигляді густої сітки навколо клітин Пуркіньє (2). Мікрофотографія. 

Імпрегнація солями срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800. 

 

Характерне однорядне розташування нейронів Пуркіньє через 4 тижні 

введення налбуфіну порушене. Нейрони Пуркіньє розміщені близько один до 

одного, трапляються ділянки з багаторядним розташуванням клітин Пуркіньє 

та зміщенням їх у зернистий шар кори мозочка (рис. 4.24). Проте на цьому 

етапі дослідження, порівняно з попереднім, ділянки відсутності нейронів 

виявляються частіше (рис. 4.25). 
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Рис. 4.24. Багаторядне розташування нейронів Пуркіньє (1) кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

 

 

Рис. 4.25. Ділянка відсутності клітин Пуркіньє (1) кори мозочка білого 

щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення за 

методом Ніссля. Зб.: х100. 
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Тіла клітин Пуркіньє набухають, набувають округлої форми, одночасно 

зменшується кількість грудок хроматофільної речовини навколо ядра, 

натомість з’являється напилення дрібної зернистості, що свідчить про 

перинуклеарний хроматоліз. Проте на периферії нейронів зберігається 

незначна кількість грудок хроматофільної речовини, у зв’язку з чим у клітинах 

наявні темні ділянки (рис. 4.26). Ядра окремих нейронів збільшені, зміненої 

форми, розміщені дещо ексцентрично. Ядерця більшості клітин збережені 

(рис. 4.27). Виявлено підвищене скупчення променевих астроцитів мозочка 

навколо нейронів Пуркіньє. Серед нормохромних нейронів зернистого шару 

виявлено гіперхромні, форма більшості клітин змінена (рис. 4.28).  

 

 

Рис. 4.26. Перинуклеарний хроматоліз в клітинах Пуркіньє кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. Позначення: 

1 – клітина Пуркіньє; 

2 – ядро; 

3 – хроматофільна речовина. 
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Рис. 4.27. Ексцентричне розташування ядер (1) клітин Пуркіньє кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. 

 

 

Рис. 4.28. Нормохромні (1) і гіперхромні (2) нейрони Пуркіньє кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400. 
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Виявлено потовщення стінок артеріол за рахунок їхнього плазматичного 

просякнення. При вивченні півтонких зрізів кори мозочка наявні дилатовані, 

повнокрівні венули. Проте в окремих випадках спостерігається спадання 

стінок венул (рис. 4.29). У просвітах таких мікросудин елементів крові нами 

не виявлено.  

 

 

Рис. 4.29. Спадання стінок венули (1) зернистого шару кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Півтонкий 

зріз (1 мкм). Метиленовий синій і основний фуксин. Зб.: х800. 

 

Через 6 тижнів введення налбуфіну виявлено глибокі деструктивні зміни 

в перикаріонах та периферійних відростках нейронів усіх шарів кори мозочка 

піддослідних тварин. Порівняно з контролем, втрачається чітке розмежування 

шарів кори мозочка експериментальних тварин (рис. 4.30). Молекулярний шар 

кори мозочка потовщений. Виявлено значні ділянки зі зменшенням клітинної 

популяції, а також із відсутністю нейронів молекулярного шару. Наявні 

ділянки молекулярного шару кори мозочка експериментальних тварин, де 

спостерігається проліферація гліоцитів із розвитком гліозу (рис. 4.31 ), що 

свідчить про руйнування нервової тканини внаслідок тривалого впливу 

опіоїду.  
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Рис. 4.30. Втрата чіткого розмежування шарів кори мозочка білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення за методом 

Ніссля. Зб.: 400. Позначення: 

1 – молекулярний шар; 

2 – шар клітин Пуркіньє; 

3 – зернистий шар. 

 

 

Рис. 4.31. Ділянка гліозу (1) у молекулярному шарі кори мозочка білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення за 

методом Ніссля. Зб.: х50. 
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Зірчасті нейрони та кошикоподібні клітини згаданого вище шару кори 

мозочка експериментальних тварин зміненої форми. Ядра клітин зморщені та 

зменшені, що свідчить про каріопікноз, в окремих випадках контури ядер 

розмиті. Ядерця виявляються не у всіх нейронах. Відростки окремих нейронів 

варикозно потовщені та звивисті (рис. 4.32), спостерігається їхнє 

розшарування та фрагментація, подекуди розрідження. 

 

 

Рис. 4.32. Варикозно потовщені відростки (1) нейронів кори мозочка 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Імпрегнація солями срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800. Позначення: 

2 – клітина Пуркіньє; 

3 – променевий астроцит мозочка. 

 

За умов тривалого впливу опіоїду в шарі клітин Пуркіньє кори мозочка 

експериментальних тварин спостерігаються як ділянки, в яких відсутні 

клітини Пуркіньє, так і ділянки з багаторядним їхнім розташуванням (рис. 

4.33, рис. 4.34). Виявлено переміщення клітин Пуркіньє у зернистий та 

молекулярний шари кори мозочка експериментальних тварин (рис. 4.35). 

Спостерігається значний перицелюлярний набряк (рис. 4.36). 
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Рис. 4.33. Втрата нейронів шару клітин Пуркіньє (1) кори мозочка білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. 

 

 

Рис. 4.34. Багаторядне розташування клітин Пуркіньє (1) кори мозочка 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. Позначення: 

2 – ділянка гліозу. 

 



 

 

98 

 

 

Рис. 4.35. Зміщення нейронів Пуркіньє в молекулярний (1) та зернистий (2) 

шари кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х200. Позначення: 

3 – променеві астроцити мозочка; 

4 – м’яка мозкова оболонка. 

 

 

Рис. 4.36. Виражений перицелюлярний набряк (1) у шарі клітин 

Пуркіньє кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х200.  
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Клітини Пуркіньє дезорганізовані, втрачають відростки, ядра деяких із 

них бліді, зменшені, зміненої форми (рис. 4.37). Цитоплазма таких клітин 

нерівномірно зафарбована.  

 

 

Рис. 4.37. Нейрони Пуркіньє (1) кори мозочка білого щура через 6 

тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х400. Позначення: 

2 – ядро; 

3 –цитоплазма; 

4 – променевий астроцит мозочка. 

 

У корі мозочка експериментальних тварин наявні значно збільшені, 

кулеподібні клітини Пуркіньє, із ексцентрично розміщеним ядром (рис. 4.38). 

Цитоплазма таких нейронів заповнена вакуолями з прозорою рідиною, що 

свідчить про вакуольну дистрофію клітин. Часто, навпаки, спостерігаються 

клітини зі зменшеним в розмірі, зморщеним, інтенсивно базофільним ядром, 

що свідчить про каріопікноз (рис. 4.39). У деяких клітинах Пуркіньє виявлено 

каріорексис.  
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Рис. 4.38. Кулеподібні клітини Пуркіньє (1) із ексцентрично розміщеним 

ядром (2) через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. 

 

 

Рис. 4.39. Каріопікноз (1) у нейронах Пуркіньє кори мозочка білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення за методом 

Ніссля. Зб.: х400.  
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На місці клітин Пуркіньє трапляються клітини-тіні (рис. 4.40). 

 

 

Рис. 4.40. Клітина-тінь (1) у шарі клітин Пуркіньє кори мозочка білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х800. 

 

У більшості випадків навколо уражених і зруйнованих клітин Пуркіньє 

наявне скупчення астроцитів (рис. 4.41). Гліоцити зміненої форми, зі світлим 

видовженим ядром. Проте подекуди спостерігаємо зниження активності та 

руйнування астроцитів, що веде до зменшення їхньої кількості навколо 

нейронів Пуркіньє. 

Товщина зернистого шару неоднакова, наявні безклітинні ділянки, 

мікрокісти, що свідчить про вогнищеві некротичні зміни нейронів цього шару.  

При аналізі морфологічних змін відростків нейронів кори мозочка 

характерним є потовщення, фрагментація та звивистість дендритів клітин 

Пуркіньє. Виявлено поодинокі стоншені та звивисті аксони кошикоподібних 

клітин, ‘‘оголення’’ окремих нейронів Пуркіньє (рис. 4.42). Проте в окремих 

випадках трапляються нейрони, що густо обплетені колатералями аксонів 

кошикоподібних клітин (рис. 4.43). Наявні й ‘‘порожні’’ кошики, без 

клітинного вмісту, унаслідок руйнування клітин Пуркіньє (рис. 4.44).  
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Рис. 4.41. Скупчення астроцитів на місці зруйнованих (1) та навколо 

уражених нейронів Пуркіньє (2) кори мозочка білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення за методом Ніссля. Зб.: х400. 

 

 

Рис. 4.42. “Оголений” нейрон Пуркіньє (1) кори мозочка білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація солями 

срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800. 
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Рис. 4.43. Густо обплетений потовщеними колатералями аксонів (1) 

кошикоподібних клітин нейрон Пуркіньє (2) кори мозочка білого щура через 6 

тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Імпрегнація солями срібла за 

Грос-Більшовським. Зб.: х800.  

 

 

Рис. 4.44. “Порожній” кошик (1) шару клітин Пуркіньє кори мозочка 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Імпрегнація солями срібла за Грос-Більшовським. Зб.: х800.  
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Спостерігається значне зменшення кількості аксонів нейронів зернистого 

шару, вони стають звивистими, із чергуванням ділянок потовщення та стоншення, 

часом наявні розриви. Паралельні волокна значно фрагментовані, 

різноспрямовані, втрачають характерний тангенціальний напрямок.  

В артеріолах і капілярах кори мозочка білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну продовжують поглиблюватися морфологічні зміни, 

характерні для мікроангіопатії. Просвіти артеріол і венул дилатовані. Стінки 

ланок гемомікроциркуляторного русла потовщені, еозинофільні за рахунок 

їхнього плазматичного просякання. В окремих випадках стінка венул значно 

стоншена, спостерігається її розрив і явища лейкодіапедезу (рис. 4.45), що 

свідчить про розвиток запального процесу.  

 

 

Рис. 4.45. Облітерація просвіту (1) та стоншення стінки венули (2) 

зернистого шару кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. Позначення: 

3 – вихід формених елементів крові за межі мікросудини. 

 

У процесі перебігу експерименту впродовж 6 тижнів деструктивні зміни 

клітин кори мозочка, що наростають, корелють зі змінами товщини кожного з 

шарів кори мозочка. Так, вже через 2 тижні експериментального дослідження 
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товщина молекулярного шару зростає до (93,41±8,18) мкм, контроль – 

(85,14±0,29) мкм, р˂0,05, через 4 тижні введення налбуфіну становить 

(76,92±6,53) мкм, контроль – (86,03±0,25) мкм, р˂0,05 і через 6 тижнів 

експерименту рівна (85,92±2,44) мкм, контроль – (84,09±0,76) мкм, р>0,05. 

Динаміка змін товщини молекулярного шару кори мозочка білого щура 

впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.7. 

 

Таблиця 4.7 

Товщина молекулярного шару кори мозочка білого щура 

(мкм) у нормі та в динаміці експериментального дослідження 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 
83,88±1,30 93,41±8,18 76,92±6,53 85,92±2,44 

Мmax 
85,18 101,59 83,45 88,36 

Мmin 
82,58 85,23 70,39 83,48 

Р 
 р˂0,05 

р*>0,05; 

р**˂0,05 

р*>0,05; 

р**>0,05 

р* – порівняння з нормою; р** – порівняння з попереднім терміном. 

 

Схематичне відображення порівняння товщини молекулярного шару 

кори мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів введення 

налбуфіну представлено на діаграмі (рис. 4.46). 

 

 

Рис. 4.46. Порівняння товщини молекулярного шару кори мозочка 

білого щура в нормі та впродовж шести тижнів введення налбуфіну. 
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Впродовж 2 та 4 тижнів введення опіоїду товщина шару клітин Пуркіньє 

значно зростає до (18,86±0,64) мкм, контроль – (12,84±0,30) мкм, р˂0,05 і до 

(20,85±2,49) мкм, контроль – (13,54±0,45) мкм, р˂0,05, відповідно. Проте через 

6 тижнів від початку експерименту спостерігається стоншення шару клітин 

Пуркіньє до (11,50±3,69) мкм, контроль – (13,42±0,55) мкм, р>0,05. 

Динаміка змін товщини шару клітин Пуркіньє кори мозочка білого 

щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.8.  

 

Таблиця 4.8 

Товщина шару клітин Пуркіньє кори мозочка білого щура 

(мкм) у нормі та в динаміці експериментального дослідження 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 
12,83±0,44 18,86±0,64 20,85±2,49 11,50±3,69 

Мmax 
13,27 19,50 23,34 15,19 

Мmin 
12,39 18,22 18,36 7,81 

Р 
 р*˂0,05 р*˂0,05 

р*>0,05; 

р**˂0,05 

р* – порівняння з нормою; р** – порівняння з попереднім терміном. 

 

Схематичне відображення порівняння товщини шару клітин Пуркіньє 

кори мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів введення 

налбуфіну представлено на діаграмі (рис. 4.47). 

 

 

Рис. 4.47. Порівняння товщини шару клітин Пуркіньє кори мозочка 

білого щура в нормі та впродовж шести тижнів введення налбуфіну. 
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Через 2 тижні введення налбуфіну товщина зернистого шару 

зменшується, порівняно із контролем, до (172,06±3,61) мкм, контроль – 

(187,04±4,24) мкм, р˂0,05, а через 4 та 6 тижнів дослідження товщина шару 

становить (175,68±7,61) мкм, контроль – (185,54±1,45) мкм, р˂0,05 і 

(182,56±3,23) мкм, контроль – (183,46±2,85) мкм, р˂0,05, відповідно. 

Динаміка змін товщини зернистого шару кори мозочка білого щура 

впродовж шести тижнів впливу налбуфіну представлена в табл. 4.9. 

 

Таблиця 4.9 

Товщина зернистого шару кори мозочка білого щура 

(мкм) у нормі та в динаміці експериментального дослідження 

Показники Норма Через 2 тижні Через 4 тижні Через 6 тижнів 

M±m 
185,88±3,27 172,06±3,61 175,68±7,61 182,56±3,23 

Мmax 
189,15 175,67 183,29 185,79 

Мmin 
182,61 168,45 168,07 179,33 

Р 
 р*˂0,05 

р*>0,05; 

р**˂0,05 

р*>0,05; 

р**˂0,05 

р* – порівняння з нормою; р** – порівняння з попереднім терміном. 

 

Схематичне відображення порівняння товщини зернистого шару кори 

мозочка білого щура в нормі та впродовж шести тижнів введення налбуфіну 

представлено на діаграмі (рис. 4.48). 

 

 

Рис. 4.48. Порівняння товщини зернистого шару кори мозочка білого 

щура в нормі та впродовж шести тижнів введення налбуфіну. 
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Таким чином, перші ознаки порушення структури кори мозочка щура на 

мікроскопічному рівні виявлено вже через 2 тижні перебігу експериментального 

впливу налбуфіну, що проявляється зміною форми нейронів кори мозочка, 

просвітленням цитоплазми, розвитком хроматолізу, формуванням вакуоль, 

розвитком мікроангіопатії, вірогідною зміною товщини всіх шарів кори мозочка. 

У процесі перебігу експерименту впродовж 6 тижнів наростають 

деструктивні зміни клітин кори мозочка, і ланок гемомікроциркуляторного 

русла, що підтверджується вірогідною зміною морфометричних показників, 

зокрема зростанням діаметрів артеріол, капілярів і венул, а також показника 

трофічної активності тканини (р˂0,05), і вірогідним зменшенням показника 

щільності обмінних судин (р˂0,05). 

 

4.3. Ультраструктурні зміни кори мозочка білого щура під впливом 

налбуфіну 

 

Через 2 тижні введення налбуфіну в тілах нейронів усіх шарів кори мозочка 

з’являються перші морфологічні ознаки патологічних змін. Так, уже на цьому 

терміні дослідження в клітинах Пуркіньє на ультрамікроскопічному рівні 

виявлено інвагінації та випини ядерної оболонки, полігональної форми 

мітохондрії, розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки та цистерни 

комплексу Гольджі (рис. 4.49). Серед зернистих нейронів зернистого шару кори 

мозочка білого щура з ядром округлої форми з 1 – 2 ядерцями, виявлено 

клітини зі зміненою формою ядра, що містить як гетеро хроматин, так і 

евхроматин (рис. 4.50). На периферії ядра наявний гетерохроматин, у центрі – 

зона низької електронної щільності, що заповнена поодинокими гранулами 

евхроматину. Ядра зернистих нейронів дещо збільшені, проте трапляються й 

навпаки зменшеного розміру. Ядерна оболонка клітин утворює інвагінації та 

випини (рис 4.51). У нейроплазмі клітин наявна незначна кількість органел. Серед 

мітохондрій, структура яких не зазнала значних змін, трапляються й мітохондрії з 

просвітленим матриксом і частково зруйнованими кристами, що свідчить про 

розвиток їхнього набряку. Спостерігається незначне, порівняно з контролем, 
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розширення канальців гранулярної ендоплазматичної сітки та цистерн комплексу 

Гольджі. Виявлено поодинокі вакуолі (рис. 4.52). Контакти між зернистими 

нейронами збережені. Спостерігається реакція і гліоцитів на введення препарату 

(рис. 4.53). Характерною є підвищена електронна щільність астроцитів. Ядра 

клітин збільшені, окремі з них містять маргінально розміщений гетерохроматин. 

Ядерна оболонка утворює значну кількість інвагінацій, що зумовлює деформацію 

ядра. Канальці ендоплазматичної сітки та цистерни комплекса Гольджі розширені. 

Мітохондрії полігональної форми, кристи окремих із них зруйновані. 

 

 

Рис. 4.49. Нейрон Пуркіньє кори мозочка білого щура через 2 тижні 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. Позначення: 

1 – ядро; 

2 – ядерце; 

3 – інвагінації ядерної оболонки; 

4 – цитоплазма; 

5 – розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки; 

6 – мітохондрія. 
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Рис. 4.50. Ядро зернистого нейрона (1) кори мозочка білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000.  

 

 

Рис. 4.51. Інвагінація ядерної оболонки (1) зернистого нейрона через 2 тижні 

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

2 –ядерна оболонка; 

3 – ядро зернистого нейрона; 

4 – мієлінове нервове волокно. 
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Рис. 4.52. Вакуолізація (1) цитоплазми зернистого нейрона кори мозочка 

білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х4000.  

 

 

Рис 4.53. Розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки (1) та 

цистерни комплекса Гольджі (2) астроцита кори мозочка білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

Позначення: 

3 – капіляр. 
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Через 2 тижні введення налбуфіну нами виявлено ознаки перебудови ядра 

астроцитів (рис.4.54, рис. 4.55) 

 

 

Рис. 4.54. Ультраструктурні зміни ядра астроцита кори мозочка білого щура 

через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х10000. 

Позначення: 

1 – ядро; 

2 – ядерце. 

 

 

Рис. 4.55. Гематоенцефальний бар’єр (1) кори мозочка білого щура через 

через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 
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Серед нервових волокон кори мозочка експериментальних тварин на цьому 

етапі дослідження переважають нервові волокна зі збереженою структурою. 

Цитоплазма дендритів містить рівномірно розподілені мікротрубочки, рибосоми, 

дещо змінені мітохондрії (рис. 4.56, рис. 4.57). Проте трапляються ділянки 

дезорганізації та деструктуризації нервових волокон. Виявлено аксони з 

розшаруванням мієлінової оболонки та деструктивними змінами органел (рис. 

4.58). У закінченнях моховитих волокон кори мозочка щурів, яким вводили 

налбуфін, спостерігаємо набряк поодиноких мітохондрій (рис. 4.59). 

 

 

Рис. 4.56. Збережена структура нервових волокон кори мозочка білого 

щура за умов 2-тижневого введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х6000. Позначення: 

1 – мітохондрія; 

2 – нейронитки; 

3 – аксоплазма; 

4 – дендрит. 
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Рис. 4.57. Збережені дендрити (1) нейронів кори мозочка білого щура 

через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

 

 

Рис. 4.58. Розшарування мієлінової оболонки (1) аксона нейрона Пуркіньє 

кори мозочка білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6000. Позначення: 

2 – мітохондрія; 

3 – нейронитки; 

4 – зернистий нейрон. 
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Рис. 4.59. Моховите волокно (1) у зернистому шарі кори мозочка білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

Позначення: 

2 – мітохондрія; 

3 – синаптичні пухирці; 

4 – синапс між дендритом зернистого нейрона і моховитим волокном; 

5 – мієлінове нервове волокно; 

6 – ядро зернистого нейрона. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні кори мозочка в ланках 

гемомікроциркуляторного русла вже на ранньому терміні ведення експерименту 

виявляються перші ознаки ангіопатії (рис 4.60), спостерігається виражений 

паравазальний набряк, дезорганізація компонентів гематоенцефального бар’єру 

(рис 4.61). Спостерігається паравазальний набряк. Серед капілярів звичайного 

діаметру та будови виявлено патологічно змінені. У таких гемокапілярах 

спостерігається набряк ендотеліоцитів. Морфологічним проявом цього стану є 

просвітлення матриксу їхньої цитоплазми. Ядра ендотеліальних клітин містять 

світлу нуклеоплазму. Гетерохроматин розташований ексцентрично вздовж 

внутрішньої перетинки ядерної оболонки, окремі зерна хроматину дифузно 

розміщені по всій нуклеоплазмі. У поодиноких ендотеліоцитах надмірно 
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видовженої форми ядра виступають в просвіт судин. У перинуклеарній зоні 

цитоплазми характерною є поява великої кількості рибосом та полісом, наявні 

дещо розширені елементи гранулярної ендоплазматичної сітки. Виявлено 

деструктивно змінені полігональної форми мітохондрії. Кристи мітохондрій 

вкорочені, часто зруйновані. Без’ядерні ділянки ендотеліоцитів стоншені. Базальна 

мембрана більшості гемокапілярів збережена. Ядра перицитів значно збільшені, 

містять маргінально розміщений гетерохроматин (рис. 4.62). Просвіти частини 

капілярів кори мозочка звужені, щілиноподібні внаслідок набряку та випинів 

цитоплазми ендотеліоцитів, заповнені скупченнями еритроцитів.  

 

 
Рис. 4.60. Паравазальний набряк (1) у корі мозочка білого щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

Позначення: 

2 – просвіт гемокапіляра; 

3 – еритроцит;  

4 – ендотеліоцит; 

5 – перицит; 

6 – нейропіль. 
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Рис. 4.61. Дезорганізований гематоенцефальний бар’єр (1) кори мозочка 

білого щура щура за умов 2-тижневого введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 

Рис. 4.62. Значно збільшене ядро перицита (1) капіляра кори мозочка 

білого щура за умов 2-тижневого введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х10000. Позначення: 

2 – базальна мембрана; 

3 – міжендотеліальний контакт. 
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На півтонких зрізах кори мозочка експериментальних тварин просвіти 

артеріол у цей термін експерименту розширені, порівняно з такими в тварин 

контрольної групи (рис.4.63). Контакти між сусідніми ендотеліоцитами дещо 

розширені. Базальна мембрана ще зберігає свою цілісність, однак виявлено 

ділянки її потовщення та розпушення, контури її втрачають чіткість. 

Спостерігається потовщення також і еластичної мембрани артеріоли.  

 

 

Рис.4.63. Розширена артеріола (1) зернистого шару кори мозочка білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). 

Метиленовий синій та основний фуксин. Зб.: х 800. Позначення: 

2 – облітерація просвіту мікросудини; 

3 – еритроцит; 

4 – закапілярна венула; 

5 – астроцит; 

6 – олігодендроцит; 

7 – мієлінові нервові волокна. 

 

Через 4 тижні введення налбуфіну продовжують наростати патологічні 

зміни в структурах кори мозочка білого щура. Характерним на цьому терміні 

експерименту є розвиток перицелюлярного набряку, особливо це виразно 
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проглядається в шарі клітин Пуркіньє (рис. 4.64). Нейрони усіх шарів кори 

мозочка збільшені, полігональної форми. 

 

 

Рис. 4.64. Перицелюлярний набряк (1) у корі мозочка білого щура через 

4 тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Півтонкий зріз (1 мкм). 

Метиленовий синій та основний фуксин. Зб.: х800. Позначення: 

2 – клітина Пукіньє; 

3 – дендрит клітини Пуркіньє; 

4 – променевий астроцит мозочка; 

5 – кошикоподібна клітина; 

6 – зернистий нейрон. 

 

Ядра нейронів кори мозочка набувають неправильної форми, значно 

збільшені (рис 4.65). Ядерна оболонка потовщена, розпушена, утворює 

інвагінації, що зумовлює нерівномірність її контурів (рис 4.66). Більша 

частина гетерохроматину сконцентрована біля внутрішньої перетинки ядерної 

оболонки, проте наявні нейрони, в яких електроннощільні, компактні грудки 

гетерохроматину розміщені по всьому ядрі (рис. 4.67). Більшість ядер 

втрачають свої ядерця. Навколоядерний простір розширений. Цитоплазма 

містить набряклі мітохондрії (рис 4.68).  
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Рис. 4.65. Овальної форми ядро (1) зернистого нейрона кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х10000. 

 

 

Рис. 4.66. Інвагінації ядерної оболонки (1) зернистої клітини кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядро зернистого нейрона; 

3 – мітохондрія зі зруйнованими кристами. 
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1                                                       

Рис. 4.67. Група зернистих нейронів (1) кори мозочка білого щура через 

4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 

Рис. 4.68. Збережені міжклітинні контакти (1) зернистого шару кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядро зернистого нейрона; 

3 – мітохондрія; 

4 – розширений перинуклеарний простір. 
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Спостерігається розширення канальців гранулярної ендоплазматичної 

сітки великих зірчастих нейронів (рис. 4.69).  

 

 

Рис. 4.69. Великий зірчастий нейрон зернистого шару кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х8000. Позначення: 

1 – ядро; 

2 – ядерце; 

3 – глибокі інвагінації ядерної оболонки; 

4 – розширені канальці гладкої ендоплазматичної сітки. 

 

За умов 4-тижневого введення налбуфіну деструктивні зміни відростків 

нейронів кори мозочка наростають. На електронних мікрофотографіях 

спостерігається розволокнення мієлінової оболонки нервових волокон кори 

мозочка білого щура (рис 4.70). Виявлено набухання осьових циліндрів. В 

аксоплазмі наявні полігональні мітохондрії з ознаками набряку, трапляються 

поодинокі вакуолі (рис 4.71). Мікротрубочки та нейрофіламенти дезорганізовані. 

На поперечних зрізах закінчень моховитих волокон виявлено численні збільшені, 

зміненої форми мітохондрії зі зруйнованими кристами (рис 4.72).  
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Рис. 4.70. Розволокнення мієлінової оболонки (1) осьового циліндра 

кори мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х10000.  

 

 

Рис. 4.71. Набряк мітохондрій (1) осьового циліндра кори мозочка 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – мієлінове нервове волокно; 

3 – вакуоля. 
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Рис. 4.72. Численні мітохондрії (1) у закінченні моховитого волокна (2) кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

3 – мієлінове нервове волокно; 

4 – дендрит; 

5 – синапс; 

6 – синаптичні пухирці; 

7 – ядро зернистого нейрона. 

 

Гліоцити також реагують морфологічними змінами на вплив опіоїду 

протягом 4 тижнів. Виявлено переважання маргінального розташування 

гетерохроматину в ядрах олігодендроцитів (рис. 4.73). Ядерна оболонка 

потовщена, утворює випини. Спостерігається перинуклеарний набряк. У 

цитоплазмі міститься незначна кількість патологічно змінених органел. 

Канальці гладкої ендоплазматичної сітки та цистерни комплексу Гольджі 

розширені. Наявні невеликі мітохондрії підвищеної електронної щільності. 

Характерною є наявність вакуоль у цитоплазмі цих клітин. 
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Рис. 4.73. Маргінально розташований гетерохроматин (1) в ядрі (2) 

олігодендроцита кори мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

3 – розширені канальці гладкої ендоплазматичної сітки; 

4 – вакуоля; 

5 – розшарована мієлінова оболонка. 

 

Виражені морфологічні зміни, що спостерігаються також і в 

ультраструктурній організації ланок гемомікроциркуляторного русла, 

підтверджують розвиток ангіопатії внаслідок тривалого введення опіоїду. 

Спостерігаємо значний паравазальний набряк (рис 4.74). Ендотеліоцити 

гемокапілярів кори мозочка експериментальних тварин значно збільшені, 

порівняно з такими в контрольних тварин, утворюють випини в просвіт судин 

(рис 4.75). Ядра клітин неправильної форми, з інвагінаціями та випинами. 

Характерною ознакою є конденсація хроматину та накопичення його у вигляді 

суцільної стрічки під внутрішньою перетинкою ядерної оболонки. 

Відбувається локальне просвітлення та ущільнення цитоплазми 

ендотеліальних клітин. 
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Рис. 4.74. Гематоенцефальний бар'єр (1) кори мозочка білого щура через 

4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

Позначення: 

2 – гемокапіляр; 

3 – зернистий нейрон; 

4 – ніжка астроцита. 

 

 

Рис. 4.75. Значно збільшений ендотеліоцит (1) гемокапіляра кори 

мозочка білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6000.  
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У цитоплазмі ендотеліоцитів гемокапілярів наявні піноцитозні пухирці 

та патологічно змінені органели. Мітохондрії гіпертрофовані, зі зруйнованими 

кристами. Базальна мембрана розволокнена та потовщена, у стані набряку. 

Просвіти окремих капілярів звужуються, набувають неправильної форми, як 

унаслідок поодиноких випинів плазмолеми, так і через утворення різних за 

розмірами цитоплазматичних відростків, що свідчить про розвиток 

циркуляторної гіпоксії. В окремих випадках можна спостерігати явище 

мікроклазматозу, що проявляється стоншенням ніжки цитоплазматичних 

відростків аж до моменту відриву фрагмента цитоплазми в просвіт 

гемокапіляра (рис 4.76). Електронна щільність матриксу в десквамованих 

частинах така ж як і в цитоплазмі ендотеліоцита.  

 

 

Рис. 4.76. Гемокапіляр кори мозочка білого щура через 4 тижні введення 

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

1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – ядерна оболонка; 

3 – інвагінації ядерної оболонки ендотеліоцита; 

4 – цитоплазматичний відросток; 

5 – вакуоля. 
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Наявна дезорганізація стінок артеріол. Ендотеліоцити морфологічно 

змінені. Ядерна оболонка утворює численні випини та інвагінації (рис. 4.77). 

Канальці гладкої ендоплазматичної сітки розширені. Мітохондрії набряклі зі 

зруйнованими кристами. Спостерігається вакуолізація цитоплазми 

ендотеліоцитів. Міжендотеліальні контакти розширені. Базальна мембрана 

артеріол набрякла, розпушена. Міоцити патологічно змінені. Виявлено явища 

мікроклазматозу. Стінки венул стоншені, деструктуровані (рис 4.78). У 

просвіті мікросудин наявні зміненої форми еритроцити. Навколо виявляється 

значний паравазальний набряк. 

 

 

Рис. 4.77. Деструтивні зміни артеріоли кори мозочка білого щура через 4 

тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6000. 

Позначення: 

1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – інвагінації та випини ядерної оболонки ендотеліоцита; 

3 – дезорганізований субендотеліальний шар; 

4 – базальна мембрана; 

5 – міоцит; 

6 – мікроворсинки цитоплазми ендотеліоцита. 
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Рис. 4.78. Деструктурована стінка венули кори мозочка білого щура 

через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4000. 

Позначення: 

1 – просвіт венули; 

2 – еритроцит; 

3 – перицит; 

4 – мітохондрія; 

5 – паравазальний набряк. 

 

Введення налбуфіну експериментальним тваринам впродовж 6 тижнів 

зумовлює ознаки дегенеративних змін різного ступеня розвитку в нейронах 

усіх шарів кори мозочка білого щура, що чітко видно на ультратонких зрізах 

кори мозочка (рис 4.79). Так, у нейронах Пуркіньє виявлено значно зміненої 

форми ядро, унаслідок формування великої кількості глибоких інвагінацій 

ядерною оболонкою. У цитоплазмі клітин наявні численні дрібні мітохондрії 

полігональної форми та високої електронної щільності. Канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки та цистерни комплекса Гольджі значно розширені, 

подекуди зруйновані (рис 4.80). У цитоплазмі клітин на цьому терміні 

дослідження нами виявлено мієліноподібні структури, а також гранули 

ліпофусцину (рис. 4.81, рис. 4.82). 
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Рис. 4.79. Глибокі інвагінації ядерної оболонки (1) клітини Пуркіньє 

кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х4000. Позначення: 

2 – ядро; 

3 – ядерце; 

4 – розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки. 

 

 

Рис. 4.80. Значно розширені канальці гранулярної ендоплазматичної 

сітки (1) клітини Пуркіньє кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х18000. 
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Рис. 4.81. Ультраструктурні зміни в нейроні Пуркіньє (1) кори мозочка 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х8000. Позначення: 

2 – гранули ліпофусцину; 

3 – мієліноподібні структури. 

 

 

Рис. 4.82. Мієліноподібні структури (1) і гранули ліпофусцину (2) у 

цитоплазмі грушоподібного нейрона кори мозочка білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х18000. 
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Нейрони зернистого шару кори мозочка експериментальних тварин 

дезорганізовані. Форма клітин змінена. Трапляються нейрони з високою 

електронною щільністю нуклеоплазми та цитоплазми (рис. 4.83). Ядра 

неправильної форми, займають всю клітину. Виявлено вакуолізацію 

цитоплазми та виражений перинуклеарний набряк. У цитоплазмі клітин 

практично відсутні будь-які органели, за винятком поодиноких мітохондрій. 

На цьому терміні дослідження нами також виявлено значний перицелюлярний 

набряк. 

 

 

Рис. 4.83. Нейрони зернистого шару кори мозочка білого щура 

підвищеної електронної щільності через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

1 – ядро зернистого нейрона; 

2 – гетерохроматин; 

3 – перинуклеарний набряк; 

4 – вакуоля. 

 

Характерним є утворення ядерною оболонкою випинів і глибоких 

інвагінацій (рис 4.84). Ядерця часто не виявляються. Перинуклеарний простір 

значно розширений, що свідчить про розвиток перинуклеарного набряку.  
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Рис. 4.84. Глибокі інвагінації ядерної оболонки (1) зернистого нейрона 

кори мозочка білого білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядро; 

3 – перинуклеарний набряк; 

4 – зруйнована мітохондрія; 

5 – перицелюлярний набряк; 

6 – розпад мієлінової оболонки; 

7 – периаксональний набряк. 

 

Виявлено велику кількість нейронів із пікнотичними ядрами (рис. 4.85). 

У цитоплазмі таких клітин не виявлено органел за винятком мітохондрій. На 

окремих ультратонких зрізах кори мозочка спостерігається фрагментація ядра 

великих зірчастих нейронів зернистого шару кори мозочка (рис. 4.86). На тлі 

ущільненості та вираженої вакуолізації цитоплазми нейронів видно 

нечисленні полігональної форми мітохондрії з просвітленим матриксом (рис. 

4.87). Контури внутрішньої перетинки мітохондрій нечіткі, кристи 

деструктуровані, простори між ними значно розширені. Канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки нерівномірно розширені, фрагментовані. Наявні 

зернисті нейрони зі зруйнованою оболонкою (рис. 4.88). 
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Рис. 4.85. Пікнотичне ядро (1) зернистого нейрона кори мозочка білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

Позначення: 

2 – ядерце; 

3 – деструктурована мітохондрія. 

 

 

Рис. 4.86. Фрагментація ядра (1) великого зірчастого нейрона зернистого 

шару кори мозочка білого щура зі збереженим ядерцем (2) через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 
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Рис. 4.87. Виражений перинуклеарний набряк (1) і вакуолізація 

цитоплазми (2) зернистих нейронів кори мозочка білого щура через 6 тижнів 

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

3 – деструктурована мітохондрія; 

4 – перицелюлярний набряк. 

 

 

Рис. 4.88. Руйнування клітинної оболонки (1) зернистих нейронів кори 

мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. 
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Гліоцити за умов тривалого введення налбуфіну зміненої форми, з 

інвагінаціями та випинами ядерної оболонки (рис.4.89). Ядра гліоцитів містять 

гетерохроматин, що розміщений маргінально, вздовж внутрішньої перетинки 

ядерної оболонки (рис. 4.90). Окремі грудки гетерохроматину розсіяні по 

всьому ядрі. Виявлено вакуолізацію цитоплазми. 

 

 

Рис. 4.89. Формування інвагінацій (1) ядерною оболонкою (2) 

олігодендроцита кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

3 – ядро; 

4 – ядерце; 

5 – мієлінове нервове волокно; 

6 – мітохондрія. 

 

У цитоплазмі гліоцитів біля ядра виявлено розширені, а подекуди й 

зруйновані, канальці гранулярної ендоплазматичної сітки та цистерни 

комплексу Гольджі, нечисленні мітохондрії високої електронної щільності та 

невеликих розмірів. Олігодендроцити через 6 тижнів введення налбуфіну, у 

переважній більшості, розташовані серед деструктивно змінених мієлінових 

нервових волокон. Подібні зміни виявлено й в клітинах мікроглії (рис. 4.91). 
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Рис. 4.90. Маргінально розташований гетерохроматин (1) в ядрі 

олігодендроцита кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – порушення конфігурації мієлінової оболонки; 

3 – гомогенізація мієлінової оболонки. 

 

 

Рис. 4.91. Деструктурована клітина-сателіт (1) зернистого нейрона (2) 

кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6000. 



 

 

138 

 

При електронномікроскопічному дослідженні кори мозочка 

експериментальних тварин через 6 тижнів введення налбуфіну виявлено 

фагоцитоз пікнотично зміненого нейрона клітиною глії (рис. 4.92). 

 

 

Рис. 4.92. Фагоцитоз зруйнованої нервової клітини (1) зернистого шару 

кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6000. Позначення: 

2 – клітина мікроглії; 

3 – розширені канальці гладкої ендоплазматичної сітки; 

4 – деструктурована мітохондрія; 

5 – зморщене, пікнотичне ядро нейрона. 

 

При вивченні ультраструктурних зрізів кори мозочка 

експериментальних тварин у цей термін дослідження деструктивні зміни 

нервових волокон наростають. Аксоплазма нерівномірної електроннооптичної 

щільності. Наявні мітохондрії, що займають весь простір поперечного 

перерізу нервового волокна (рис. 4.93). Спостерігається збільшення об’єму та 

розрив зовнішньої перетинки мітохондрій, розгладжування та фрагментація 

крист, зменшення їхньої кількості (рис. 4.94). В аксоплазмі міститься велика 

кількість вакуоль (рис. 4.95).  
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Рис. 4.93. Глибокі деструктивні зміни мієлінових нервових волокон кори 

мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

1 – розволокнення мієлінової оболонки; 

2 – набрякла мітохондрія; 

3 – дезорганізація нейрониток. 

 

 

Рис. 4.94. Розрив зовнішньої перетинки (1) і руйнування крист (2) 

мітохондрій мієлінових нервових волокон кори мозочка білого щура через 6 

тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 
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Рис. 4.95. Вакуолізація аксоплазми мієлінових нервових волокон кори 

мозочка білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

1 – аксоплазма; 

2 – вакуоля; 

3 – зруйновані кристи мітохондрії; 

4 – вогнищеве скупчення мітохондрій; 

5 – стоншена мієлінова оболонка. 

 

Характерними є зміни структури й архітектоніки нейрониток і 

нейральних мікротрубочок. Наявний периаксональний набряк, що 

супроводжується деформацією осьових циліндрів (рис 4.96). Спостерігається 

розволокнення та гомогенізація мієлінової оболонки нервових волокон, 

порушення її ламелярної структури (рис 4.97). У закінченнях моховитих 

волокон виявляються ділянки без синаптичних пухирців та нейрониток. 

Поодинокі мітохондрії дещо збільшені, з фрагментованими кристами. Проте 

наявні ділянки вогнищевого скупчення мітохондрій високої електронно-

оптичної щільності (рис. 4.98). Трапляються лише поодинокі ділянки синапсів.  
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Рис. 4.96. Розшарування мієлінової оболонки (1) і периаксональний 

набряк (2) мієлінових нервових волокон кори мозочка білого щура через 6 

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

 

 

Рис. 4.97. Порушення ламелярної структури (1) мієлінової оболонки 

нервових волокон кори мозочка білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – набрякла мітохондрія; 

3 – вакуоля. 
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Рис. 4.98. Скупчення мітохондрій підвищеної електроннооптичної 

щільності (1) у моховитому волокні (2) кори мозочка білого щура через 6 

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

Позначення: 

3 – синаптичні пухирці; 

4 – дендрит зернистого нейрона; 

5 – синапс; 

6 – ядро зернистого нейрона. 

 

Унаслідок 6-тижневого введення опіоїду виявлено значні зміни з боку 

ланок гемомікроциркуляторного русла. Просвіти артеріол і передкапілярних 

артеріол кори мозочка розширені, ядра ендотеліальних клітин великих 

розмірів стосовно цитоплазми, їхня ядерна оболонка утворює пальцеподібні та 

куполоподібні випини (рис 4.99). Стінка артеріол і передкапілярних артеріол 

потовщена, склерозована. Внутрішньоклітинні мембранні структури, зокрема 

мітохондрії та ендоплазматична сітка, не мають чітких контурів. Люменальна 

поверхня ендотеліоцитів утворює значну кількість дрібних мікроворсинок, а 

цитоплазма містить вакуолізовані мітохондрії, у ній мало рибосом і полісом. У 

просвітах артеріол виявлено пристінкові тромби. Структура стінки 

гемокапілярів зазнає значних змін (рис 4.100). Міжендотеліальні контакти 
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розширені. Ендотеліоцити гемокапілярів кори мозочка експериментальних 

тварин полігональної форми. Ядра цих клітин значно видовжені. 

Відзначається локалізація гетерохроматину під ядерною оболонкою. Ядерна 

оболонка утворює багато випинів та глибоких інвагінацій. У цитоплазмі 

клітин наявна незначна кількість деструктивно змінених органел. 

Спостерігається утворення вакуоль і збільшення кількості мікропіноцитозних 

пухирців у цитоплазматичних відростках ендотеліальних клітин, що свідчить 

про високу активність трансендотеліального транспорту. Базальна мембрана 

мікросудин є потовщеною, розшарованою, містить електроннощільні депозити 

(рис 4.101). Перицити набряклі, містять деструктуровані органели. У просвіті 

мікросудин наявні зміненої форми еритроцити, у місцях розпушення плазмолеми 

на люменальній поверхні ендотеліальних клітин виявлено їхнє злипання. 

 

5 

Рис. 4.99. Пальцеподібні та куполоподібні випини (1) ядерної оболонки 

ендотеліоцита через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – ядро ендотеліоцита; 

3 – гетерохроматин; 

4 – просвіт мікросудини; 

5 – група зернистих нейронів. 
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Рис. 4.100. Деструктивні зміни стінки гемокапіляра кори мозочка білого 

щура в умовах 6-тижневого впливу налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х8000. Позначення: 

1 – прилипання еритроцита до люменальної поверхні ендотеліоцита; 

2 – лапаті маси; 

3– скупчення мембранних структур. 

 

 

Рис. 4.101. Потовщення та розшарування базальної мембрани (1) 

передкапілярної артеріоли кори мозочка білого щура за умов 6-тижневого 

впливу налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. Позначення: 

2 – розширений міжендотеліальний контакт. 
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Плазма крові заповнена лапатими масами (рис 4.102). Характерним є 

утворення значної кількості мікроворсинок люменальними поверхнями 

ендотеліоцитів. Венули повнокровні. Базальна мембрана венул розпушена. 

Виявлено значну деструкцію гематоенцефального бар’єру. 

 

 

Рис. 4.102. Лапаті маси (1) в просвіті венули (2) кори мозочка білого 

щура за умов 6-тижневого впливу налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х8000. Позначення: 

3 – ендотеліоцит; 

4 – гладкий міоцит; 

5 – базальна мембрана; 

6 – паравазальний набряк. 

 

Таким чином, електронномікроскопічне дослідження дозволило нам 

виявити глибокі деструктивні зміни, що зумовлені тривалою дією опіоїду. Так, 

уже через 2 тижні експериментального дослідження виявлено перші 

ультраструктурні зміни як клітин так і ланок гемомікроциркуляторного русла 

усіх шарів кори мозочка білого щура. Характерним є наростання патологічних 

змін у динаміці 6-тижневого введення налбуфіну. Унаслідок тривалого впливу 

налбуфіну клітини кори мозочка зазнають глибоких дистрофічних змін, 
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зокрема, спостерігається каріопікноз і каріорексис зернистих і великих 

зірчастих нейронів. Зміни зі сторони волокон кори мозочка проявляються у 

вигляді їхньої гідропічної вакуолізації, спостерігається розшарування та 

фрагментація мієлінової оболонки, вогнищева проліферація гліоцитів на тлі 

перицелюлярного набряку. 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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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Вивчення морфології органів центральної нервової системи за умов 

фізіологічної норми, а також спостереження їхніх структурних змін, 

зумовлених впливом патологічних чинників, завжди викликало інтерес у 

дослідників. Особливе зацікавлення до вивчення морфологічних змін мозочка 

можна пояснити його участю не тільки в руховій активності, але й у 

когнітивних процесах [117]. На сьогодні, безумовно, однією з найважливіших 

проблем медицини залишається захворювання саме органів нервової системи, 

оскільки, зазвичай, вони супроводжуються інвалідизацією та високою 

смертністю. За останні роки загальна кількість хворих неврологічного профілю 

в країнах Європи склала 127,2 млн. Більшість патологічних станів різної 

локалізації та ґенезу, зазвичай, супроводжуються розвитком больової 

симптоматики, що значно знижує якість життя. Саме тому, велику увагу 

дослідників зосереджено на вивченні механізмів виникнення та полегшення 

болю, що дає основу для створення нових ефективних методів лікування 

больового синдрому [52, 118, 145, 197]. Серед препаратів, що 

використовуються в клінічній практиці для полегшення болю особливої 

уваги вимагають наркотичні анальгетики, оскільки при взаємодії з 

опіоїдними рецепторами не тільки забезпечують зниження порогу больової 

чутливості, але й при тривалому використанні можуть викликати 

морфологічні зміни органів і систем, а також розвиток толерантності [43, 

50, 55, 61, 125, 181, 183, 205]. Усе більшу кількість праць присвячують 

вивченню впливу опіоїдів на структурну організацію органів і систем, що 

підкреслює надважливість цієї проблеми [6, 10, 13, 54, 63, 64, 65, 69, 70]. 

Можна передбачити негативну дію опіоїдів і на нервову тканину [162, 172, 

173,186], що супроводжується біохімічними та гістопатологічними її 

змінами [98]. Проте у літературі трапляються лише поодинокі описи 

результатів досліджень впливу опіоїдів на структури центральної нервової 

системи [4, 26, 103, 120, 121] і мозочка, зокрема [140]. Наявні фрагментарні 
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дані щодо змін кори мозочка на мікро- та ультраструктурному рівнях за умов 

тривалого впливу опіоїдів. Відомості про зміни ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка за умов впливу наркотичних 

середників малочисленні. Саме тому, актуальним є вивчення особливостей 

ангіоархітектоніки, а також змін структури кори мозочка на різних рівнях 

дослідження за умов тривалого впливу опіоїду.  

Наше дослідження присвячене вивченню особливостей ангіоархітектоніки 

та проведеного морфометричного аналізу ланок гемомікроциркуляторного русла 

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

структурних особливостей шарів кори мозочка щура в нормі на мікро- та 

ультрамікроскопічному рівнях і динаміки їхніх змін в умовах наркотичного 

впливу. Описано також результати морфометричного аналізу шарів кори 

мозочка в умовах фізіологічної норми та в динаміці 6-тижневого введення 

налбуфіну. 

В основі нашої праці лежить аналіз результатів вивчення кори мозочка 

87 статевозрілих білих щурів-самців. Зі широкого спектру можливих методів 

дослідження нами було обрано ті, що є найоптимальнішими для вирішення 

завдань нашого дослідження та досягнення поставленої мети. Здійснено 

біологічне моделювання тривалого впливу опіоїду. Проведено ін’єкцію 

судинного русла кори мозочка, виконано просвітлення зрізів кори мозочка та 

їхнє фотографування під мікроскопом МБИ-1, виконано морфометричний 

аналіз ланок гемомікроциркуляторного русла, гістологічне та 

електронномікроскопічне дослідження структури кори мозочка білого щура та 

ланок її гемомікроциркуляторного русла, що дало можливість виявити 

особливості ангіоархітектоніки та морфологічної організації кори мозочка в 

нормі, а також простежити динаміку якісно-кількісних змін ланок 

кровоносного русла та структурних компонентів кори мозочка щура за умов 

тривалого впливу опіоїду, проведено морфометричне вивчення шарів кори 

мозочка білого щура в нормі та в динаміці експерименту. Проведено 

статистичне опрацювання отриманих результатів дослідження за допомогою 

пакета прикладних програм на персональному комп’ютері, що дозволило 
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систематизувати експериментальні дані та подати порівняльну характеристику 

ангіоархітектоніки та товщини шарів кори мозочка щура за умов впливу 

налбуфіну.  

Виявлені й описані нами в основній частині роботи дані про 

ангіоархітектоніку кори мозочка білого щура в нормі підтверджують відомості 

про те, що кровопостачання мозочка білого щура здійснюється, в основному, 

гілками хребтових артерій [155]. 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, піднімаючися вгору по мозочку, 

віддає спинні та присередньо-спинні артерії мозочка. Хвостові мозочкові 

артерії, зазвичай, відходять по одній справа та зліва від основної та хребтових 

артерій і беруть участь у кровопостачанні всього мозочка. Таке ж галуження 

гілок мозочкових артерій у мишей описано й іншими авторами [99]. У 

мозочку артерії галузяться на ланки гемомікроциркуляторного русла. Від 

артеріол відходять передкапілярні артеріоли, які розпадаючися на капіляри, 

формують капілярні петлі кори мозочка білого щура. Капіляри зливаються і 

утворюють закапілярні венули, а ті, у свою чергу, венули. Згідно проведених 

нами досліджень, ланки гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого 

щура в умовах фізіологічної норми характеризуються наступними 

морфометричними показниками: діаметр артеріол дорівнює (20,58±0,32) мкм, 

венул – (29,00±0,20) мкм, відповідно артеріоло-венулярний коефіцієнт 

становить 0,71±0,01, діаметр капіляра рівний (5,81±0,01) мкм, щільність сітки 

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

мозочка становить (45,62±0,97) мкм. 

При гістологічному дослідженні виявлено, що в білого щура наявні 

чітко відмежовані молекулярний шар, шар клітин Пуркіньє та зернистий шар 

кори мозочка, що співпадає з даними літератури [134]. Найбільш поверхневий 

молекулярний шар сформований тілами зірчастих нейронів і кошикоподібних 
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клітин. Більшість зірчастих нейронів розсіяні в поверхневому відділі 

молекулярного шару. На гістологічних препаратах, зафарбованих 

гематоксиліном та еозином, ці нейрони мають яскраво-рожеве забарвлення, 

ядра клітин візуалізуються не чітко. Кошикоподібні клітини, дещо більші від 

зірчастих нейронів, розташовані, зазвичай, у глибоких відділах молекулярного 

шару. Форма клітин полігональна. Клітини містять велике округле ядро, що 

добре візуалізується, з одним ядерцем. Дендрити цих нейронів галузяться в 

молекулярному шарі. Аксони кошикоподібних клітин, що відходять від бічної 

поверхні тіла клітин, спрямовані тангенціально над тілами нейронів Пуркіньє. 

На гістологічних препаратах, імпрегнованих азотнокислим сріблом за методом 

Грос-Більшовського, виразно видно переплетені навколо тіл нейронів 

Пуркіньє, у вигляді кошика, колатералі аксонів кошикоподібних клітин. Окрім 

відростків зірчастих нейронів та кошикоподібних клітин у молекулярному 

шарі також чітко візуалізуються дендрити нейронів Пуркіньє, а також 

паралельні волокна. Товщина молекулярного шару кори мозочка білого 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. Нейрони Пуркіньє мають 

розширену основу, що прилягає до зернистого шару та звужену верхівку, що 

обернена до молекулярного шару. Від верхівки клітин відходять 2-3 дендрити 

в молекулярний шар кори мозочка білого щура, де розміщені їхні синаси. Від 

розширеної основи нейронів Пуркіньє також відходять відростки (аксони) до 

сусідніх грушоподібних нейронів і до ядер мозочка, пронизуючи зернистий 

шар. Навколо тіл клітин Пуркіньє чітко проглядаються променеві астроцити 

мозочка, що містять достатньо велике, світле ядро. Ці гліоцити нерідко є 

сателітами нейронів Пуркіньє. У нормі товщина шару клітин Пуркіньє кори 

мозочка білого щура становить (12,83±0,44) мкм. Такі ж результати 

морфометричного аналізу описані в працях інших авторів [162]. 

Найглибший, зернистий шар кори мозочка прилягає до білої речовини 

мозочка, його товщина становить (185,88±3,27) мкм, що є відмінним від 
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наявних відомостей фахової літератури [134, 162]. Характерного вигляду 

цьому шару надають зернисті нейрони, що є найбільш чисельною клітинною 

популяцією цього шару. Декілька нейронів прилягають один до одного, так що 

між ними не спостерігається проміжків та не виявляються нервові волокна. 

Проте серед груп зернистих нейронів наявні клубочки мозочка – ділянки 

різної величини та форми, що при фарбуванні гематоксиліном та еозином 

набувають рожевого кольору. Аксони зернистих нейронів направляються 

вгору в молекулярний шар, де контактують із дендритами клітин Пуркіньє, 

кошикоподібних клітин і зірчастих нейронів. Дендрити клітин, у кількості 3-4, 

розгалужуються в різних напрямках. Поодинокі великі зірчасті нейрони 

розсіяні на всю глибину зернистого шару. Ці клітини більші за розмірами від 

зернистих нейронів, мають видовжене ядро з одним ядерцем. Від перикаріона 

в бік шару клітин Пуркіньє кори мозочка відходять дендрити, що мають 

багате галуження в зернистому шарі. Аксони цих клітин довгі, сягають білої 

речовини мозочка. Глибше під перикаріонами нейронів Пуркіньє у верхніх 

відділах зернистого шару кори мозочка виявляються також клітини 

веретеноподібної форми, що є дещо меншими від великих зірчастих нейронів. 

Поміж нейронів розсіяні гліоцити, що розташовані, переважно, поблизу ланок 

гемомікроциркуляторного русла та нервових волокон кори мозочка білого 

щура.  

При електронномікроскопічному дослідженні нейрони молекулярного 

шару полігональної форми, в оточенні численних поздовжніх і поперечних 

нервових волокон. Нейрони Пуркіньє грушоподібної фоми, містять велике 

ядро з одним ядерцем. У цитоплазмі виявлено численні канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки та добре виражені цистерни комплекса Гольджі, 

мітохондрії. Часто біля нейронів Пуркіньє виявляли гліоцити. У зернистому 

шарі групами розташовані зернисті нейрони, що прилягають один до одного. 

Трапляються горизонтальні веретеноподібні та великі зірчасті нейрони. Поміж 

груп нейронів зернистого шару наявні клітини глії, а також значна кількість 

мієлінових та безмієлінових нервових волокон, що формують клубочки 

мозочка. 
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Як відомо, судини гемомікроциркуляторного русла найшвидше 

піддаються впливу зовнішніх чинників, а отже одними з перших реагують 

структурною перебудовою, що є основою для розвитку патологічного 

процесу. Власне ці зміни й визначають характер і особливості клінічних 

проявів патологічного процесу [66]. Саме тому, цікавим було вивчення 

особливостей змін ангіоархітектоніки кори мозочка білого щура за умов 

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

мозочка вже через 2 тижні перебігу експерименту виявляються перші зміни 

ланок гемомікроциркуляторного русла. Просвіт артеріол нерівномірний, 

звивистий. Капілярні петлі кори мозочка розширені. Виявляється незначне 

розширення й просвіту венул. При морфометричному аналізі все вище сказане 

підтверджується. Так діаметр артеріол кори мозочка зростає до (29,11±2,17) мкм, 

контроль – (20,90±0,48) мкм, р˂0,05, діаметр капілярів також зростає до 

(7,09±0,32) мкм, контроль – (5,85±0,03) мкм, р˂0,05, діаметр венул становить 

(32,50±1,59) мкм, контроль – (29,14±0,29) мкм, р˂0,05, що відповідно зумовлює 

збільшення артеріоло-венулярного коефіцієнту до 0,89±0,06 (контроль – 

0,71±0,02), р˂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 – 

61,10±0,20), р˂0,05, та незначне зростання показника трофічної активності 

тканини до (49,98±1,13) мкм, контроль – (46,52±0,87) мкм, р˂0,05. У науковій 

медичній літературі описано подібні зміни ланок гемомікроциркуляторного 

русла інших органів, зокрема променистого вінця, на тривале введення 

налбуфіну [27]. 

При гістологічному дослідженні шарів кори мозочка експериментальних 

тварин на цьому терміні дослідження чітке розмежування шарів збережене. 

Спостерігаються 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, 

р˂0,05, шару клітин Пуркіньє – (18,86±0,64) мкм, контроль – (12,84±0,30) мкм, 
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р˂0,05, зернистого – (172,06±3,61) мкм, контроль – (187,04±4,24) мкм, р˂0,05. 

Окремі нейрони зміненої форми. Рідко трапляються клітини з ознаками 

хроматолізу. Зі сторони ланок гемомікроциркуляторного русла спостерігаємо 

деструктивні зміни. Стінки більшості мікросудин кори мозочка 

експериментальних тварин на цьому терміні дослідження стоншені, просвіт їх 

розширений. Проте трапляються мікросудини, просвіт яких є звуженим, за 

рахунок спадання стінок. Помітний незначний паравазальний набряк.  

На електронних мікрофотографіях в окремих нейронах кори мозочка 

експериментальних тварин виявлено структурні зміни, як наслідок 2-

тижневого впливу опіоїду. Найбільш виразні ознаки деструктивної дії 

налбуфіну виявлено серед нейронів зернистого шару кори мозочка. В окремих  

клітинах наявне збільшене ядро з периферійно розміщеним 

гетерохроматином. Характерною є нерівномірність контурів ядра, через 

інвагінації та випини нуклеолеми. Органели клітин незначно змінені. 

Найбільше негативному впливу налбуфіну піддаються мітохондрії, що 

проявляється їхнім набряком, розгладжуванням і фрагментацією крист. 

Подібні зміни спостерігаються і в гліоцитах. 

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. 

Подібну реакцію нервових волокон спостерігали також при вивченні впливу 

налбуфіну на білу речовину головного мозку [26]. 

У ланках гемомікроциркуляторного русла вже на ранньому терміні 

виявлено ознаки дезорганізації гематоенцефального бар’єру. Трапляються 

ділянки паравазального набряку. Просвіти артеріол кори мозочка щура 

розширені, повнокровні. Контакти між сусідніми ендотеліоцитами дещо 

розширені. Еластична мембрана артеріол потовщена. Серед мікросудин 

звичайного діаметру та будови виявлено патологічно змінені з розширеним 

просвітом. В окремих гемокапілярах спостерігається набряк ендотеліоцитів, 

гетерохроматин розміщений смужкою вздовж внутрішньої перетинки ядерної 
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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. Схожі зміни ланок гемомікроциркуляторного 

русла за умов впливу налбуфіну спостерігали в інших органах [71, 97] 

Через 4 тижні експериментального дослідження на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах кори мозочка виявлено явища деструктивних змін 

ланок гемомікроциркуляторного русла. Артеріоли та венули й надалі 

розширені, що підтверджується морфометричними показниками, так діаметр 

артеріол становить (37,31±1,16) мкм, контроль – (20,00±0,48) мкм, р˂0,05, 

діаметр венул рівний (43,68±3,23) мкм, контроль – (29,14±0,29) мкм, р˂0,05. 

Відповідно артеріоло-венулярний коефіцієнт через 4 тижні експерименту 

зростає і становить 0,85±0,05, р˂0,05. За умов 4-тижневого введення 

налбуфіну капілярний компонент гемомікроциркуляторного русла частково 

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

контроль – (5,85±0,03) мкм, р˂0,05. Щільність сітки обмінних судин кори 

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

(контроль – 61,10±0,20), р˂0,05, показник трофічної активності тканини 

продовжує рости та на цьому терміні експерименту становить (53,3±2,95) мкм, 

контроль – (46,52±0,87) мкм, р˂0,05.  

Зміни мікро- та ультраструктурної організації клітин і ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка експериментальних тварин 

наростають у відповідь на 4-тижневе введення налбуфіну. Так, при 

морфометричному аналізі товщина молекулярного шару, порівняно із 

контролем, зменшується та є рівною (76,92±6,53) мкм, контроль – (85,14±0,29) 

мкм, р˂0,05. Товщина шару клітин Пуркіньє кори мозочка значно зростає і 

становить (20,85±2,49) мкм, контроль – (12,84±0,30) мкм, р˂0,05, що можна 

пояснити розвитком значного клітинного, перицелюлярного та паравазального 

набряку, а також локальним багаторядним розташуванням нейронів Пуркіньє. 
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Товщина зернистого шару, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

дещо зростає і становить (175,68±7,61) мкм, р˂0,05. Очевидно, такі зміни 

можна пояснити переміщенням клітин Пуркіньє у зернистий шар. 

При гістологічному дослідженні втрачається чітке розмежування шарів кори 

мозочка тварин, яким вводили налбуфін. У молекулярному шарі наявні ділянки з 

незначною кількістю нейронів, у середньому шарі кори мозочка – наявні як 

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

в окремих випадках спостерігається зміщення цих клітин у зернистий шар. 

Нейрони всіх шарів кори мозочка збільшені та змінені за формою. На цьому 

терміні дослідження виявлено перинуклеарний хроматоліз у нейронах шару 

клітин Пуркіньє. На електронних мікрофотографіях спостерігаємо маргінально 

розміщений гетерохроматин в ядрах більшості нейронів. Внутрішня і зовнішня 

перетинки ядерної оболонки розпушені. Органели клітин з ознаками деструкції. 

Цистерни та канальці гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, мітохондрії 

набряклі, різні за розміром, сферичної форми. У цитоплазмі клітин наявні 

поодинокі вакуолі. Деструктивні зміни виявлено в клітинах глії. Описано подібні 

зміни ультраструктури клітин й інших органів за умов тривалого впливу опіоїдів 

[71]. 

На гістологічних та електронномікроскопічних препаратах 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 ‘‘огортають’’ нейрони Пуркіньє. Типовим є порушення тонкої 

організації мієлінової оболонки, її розшарування. Виявлено вакуолізацію 

аксоплазми. На поперечних зрізах нервових волокон наявні мітохондрії з 

ознаками набряку. Спостерігається дезорганізація нейрониток та нейтральних 

мікротрубочок. Такі ж зміни нервових волокон описані як за умов впливу опіоїдів 

[26], так і за умов експериментального цукрового діабету [22]. 

Через 4 тижні введення опіоїду характерним є наростання мікроангіопатії. 

Виявлено виражений паравазальний набряк. Посилюється набряк стінок 

мікросудин. Стінка артеріол дезорганізована. Ендотеліоцити гемокапілярів 
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зміненої форми. Виявлено випини ядерної оболонки. У цитоплазмі клітин 

наявні морфологічно змінені органели. Просвіт гемокапілярів подекуди 

звужений за рахунок утворення випинів цитоплазми ендотеліоцитів та явищ 

мікроклазматозу. У просвті гемокапілярів наявні зміненої форми еритроцити. 

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

Згідно з нашими даними, через 6 тижнів експерименту в корі мозочка 

спостерігається подальша перебудова всіх ланок гемомікроциркуляторного 

русла. Судини гемомікроциркуляторного русла розширені та звивисті. 

Розширеними є також артеріоло-венулярні анастомози. Відкриваються 

додаткові артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози, що 

посилює юкстакапілярний кровоплин і відповідно забезпечує розвантаження 

зруйнованих капілярних сіток як кори мозочка так і інших органів [27, 66]. 

Збережені капіляри розширені. 

При морфометричному аналізі виявлено зміни всіх досліджуваних 

показників. Діаметр артеріол на цьому терміні експерименту становить 

(35,46±2,14) мкм, контроль – (20,90±0,48) мкм, р˂0,05, діаметр капілярів кори 

мозочка значно зростає до (8,25±0,94) мкм, контроль – (5,85±0,03) мкм, 

р˂0,05, діаметр венул також зростає до (48,34±2,42) мкм, контроль – 

(29,14±0,29) мкм, р˂0,05, що свідчить про венозний застій. Очевидним є 

зменшення артеріоло-венулярного коефіцієнта, порівняно з попереднім 

терміном експериментального дослідження, що на даному етапі дслідження 

становить 0,74±0,01, р˂0,05. Характерною є зміна щільності обмінних судин, 

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

(контроль – 61,10±0,20), р˂0,05, що зумовлено деструктивною дією опіоїда. 

Показник трофічної активності тканини збільшується до (67,70±2,34) мкм, 

контроль – (46,52±0,87) мкм, р˂0,05. 

Через 6 тижнів експерименту на гістологічних препаратах практично 

повністю втрачається чітка межа між шарами кори мозочка, виявлено 

переміщення 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 
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дослідження товщина молекулярного шару кори мозочка становила 

(85,92±2,44) мкм, а товщина зернистого шару була рівною (182,56±3,23) 

мкм. Різке зменшення товщини шару клітин Пуркіньє кори мозочка білих 

щурів, яким вводили налбуфін протягом 6 тижнів, до (11,50±3,69) мкм, 

порівняно з тими, які отримували опіоїд впродовж 4 тижнів, на нашу думку, 

можна пояснити розвитком апоптозу, що підтверджується морфологічними 

змінами клітин на мікро- та ультраструктурному рівнях. Зменшення 

товщини шару клітин Пуркіньє спостерігали й інші дослідники при 

вивченні впливу морфіну на морфометричні показники структур кори 

мозочка [144, 162]. При дослідженні тривалого впливу морфіну на кору 

мозочка експериментальних тварин (білі щурі) виявлено значне зменшення 

товщини як молекулярного так і зернистого шарів [143], що є подібним до 

результатів нашого дослідження. Проте наявні й інші відомості, що 

вказують на збільшення показників товщини цих шарів [162], що можна 

пояснити різними віковими групами експериментальних тварин. 

У молекулярному шарі кори мозочка виявлено ділянки гліозу, що 

свідчить про руйнування нервової тканини. Форма зірчастих нейронів та 

кошикоподібних клітин змінена. Виявлено потовщення та значну 

фрагментацію аксонів кошикоподібних клітин. Нейрони Пуркіньє 

дезорганізовані. На гістологічних зрізах поруч із клітинами Пуркіньє, що 

характеризуються значно збільшеними розмірами та вузькою нерівномірно 

зафарбованою цитоплазмою, виявлено ділянки, що містять невеликі клітини, 

ядра яких зменшені та зморщені. У деяких клітинах Пуркіньє виявлено 

каріорексис. Збільшення міжклітинного проміжку в середньому шарі кори 

мозочка можна пояснити руйнуванням частини нейронів Пуркіньє та 

зміщенням частини в сусідні шари кори мозочка. 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 на електронних 
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мікрофотографіях тіла нейронів зміненої форми. Зменшені ядра клітин містять 

маргінально розміщений гетерохроматин. Ядерця в більшості клітин не 

виявляються. Контури ядер змінені внаслідок 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 зруйнованою внутрішньою 

мембраною та кристами мітохондрії, що призводить до загибелі клітин. 

Виявлено гранули ліпофусцину та мієліноподібні структури, що є ознакою 

старіння та дегенеративних змін клітини [116, 196]. На ультратонких зрізах 

кори мозочка виявлено фрагментацію ядер веретеноподібної та зірчастої 

клітин зернистого шару. Спостерігали явище фагоцитозу пікнотично-

зміненого нейрона зернистого шару кори мозочка клітиною мікроглії, що 

підтверджує думку авторів про роль клітин мікроглії в захисних реакціях у 

центральній нервовій системі [159, 160]. Мієлінові нервові волокона кори 

мозочка також зазнають значних деструктивних змін. Наявні нервові волокона 

з гіпертрофією та гіперплазією мієлінової оболонки поруч із волокнами, що 

вкриті тонкою мієліновою оболонкою. Виявлено периаксональний набряк і 

деформацію осьових циліндрів. Характерною є гідропічна вакуолізація 

нервових волокон. Подібні ультраструктурні зміни описано в білій речовині 

головного мозку при експериментальному дослідженні [157]. Проте зміни, що 

виникають у нервових волокнах у динаміці тривалого впливу опіоїду не слід 

вважати специфічними, оскільки cхожа перебудова структурної організації 

спостерігається за впливу ряду інших патологічних чинників [4, 12, 22]. Серед 

деструктивно змінених нервових волокон наявні змінені гліоцити. Через 6 

тижнів введення налбуфіну ядра клітин містять маргінально розміщений 

гетерохроматин. 

Зміни ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура 

на ультраструктурному рівні у вигляді значного паравазального набряку, 

діапедезних крововиливів, деструктивних змін шарів стінок ланок 

гемомікроциркуляторного русла, агрегації та адгезії еритроцитів у просвіті 

судин, що виникали через 6 тижнів введення налбуфіну також не є 
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специфічними, оскільки подібні зміни виникають при експериментальному 

цукровому діабеті [88].  

Дослідження структурних змін органів і тканин, у тому числі і мозочка, 

під впливом опіоїдів є однією з актуальних проблем медицини. Завдяки 

проведенню сучасних взаємодоповнюючих методик дослідження, ми 

отримали нову інформацію про особливості будови та кровопостачання 

мозочка білого щура. Уперше проведений морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки кори мозочка вище згаданої експериментальної тварини на 

ін’єкованих та просвітлених препаратах. Уперше вивчено динаміку змін ланок 

гемомікроциркуляторного русла та структури кори мозочка білого щура за 

умов 6-тижневого введення налбуфіну. Отримані дані щодо особливостей 

ангіоархітектоніки мозочка білого щура створюють нові уявлення про будову 

та шляхи кровопостачання мозочка білого щура. Описаний поетапний 

розвиток мікроангіопатії в динаміці 6-тижневого експериментального 

дослідження. Проведений математичний аналіз дозволив систематизувати 

отримані експериментальні дані та подати порівняльну характеристику 

ангіоархітектоніки кори мозочка в нормі та за умов впливу опіоїду.  
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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 
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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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