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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Встановлення механізмів репаративних процесів 
є однією з найактуальніших наукових та практичних проблем сучасної 
медицини (Weller  K. et al., 2006; Menke N. B. et al., 2007; Дворчин Н. О., 2009;  
Жадинский Н. В. и др., 2009; Gerych I. D. et al., 2009; Даценко Б. М., 2011). 
Питання щодо незагоєння ран, формування рубців, розвиток флегмон тощо 
викликають особливий інтерес медиків (Criado P. R. et al., 2010; Барінов Е. Ф. 
та ін., 2011).

Сучасна медицина, на жаль, не може обійтись без застосування опіоїдів  
із лікувальною метою (Assadian Q. et al., 2004; Киржанова В. В., 2009; 
Вієвський  А.  М. та ін., 2011). Результати дослідження впливу опіоїдів на 
структуру органів поодинокі та суперечливі (Eгоров А. Ю. и др., 2009). У 
людей, які змушені застосовувати тривалий час наркотичні анальгетики, зростає 
смертність від серцево-судинних захворювань та ймовірність летальних випадків 
через печінкову та ниркову недостатність, регулярне вживання наркотичних 
середників руйнує імунну систему організму. За останні роки в усьому світі 
збільшилася кількість випадків виникнення гангрени серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків (Огурцов П. П. та ін., 2007; Шестакова И. В. и др., 2010). 
Невпинне зростання в Україні кількості осіб, що зловживають наркотиками, зу-
мовило низку нових соціально-економічних і медичних проблем (Бродецький 
І. С., 2011; Онисько І.  О., 2013). У наукових джерелах трапляються поодинокі 
публікації щодо впливу наркотичних засобів на репаративні процеси, дані яких 
здебільшого мають описовий характер, висвітлюють лише окремі фрагменти цієї 
нової проблеми, а часто є суперечливими. 

Саме шкіра є тим органом, який найперше реагує на екзо- та ендогенні впливи 
(Катунина Л. Д., 2011). При будь-якому пошкодженні шкіри відразу реагують 
судини шкіри, репаративний процес у шкірі теж залежить від перебудови її 
ангіоархітектоніки (Иванов О. Л., 2009). Незважаючи на актуальність і важли-
вість проблеми морфологічних змін гемомікроциркуляції в шкірі за умов її пато-
логії та відновлення, у фаховій літературі трапляються лише поодинокі відомо-
сті про судинне русло шкіри (Langer K. et al., 1999; Борис Р. Я., 2013). Відсутні 
дані щодо його стереометричного аналізу, практично відсутні дослідження, 
присвячені особливостям мікроструктури шкіри за умов застосування опіоїдів 
(Вікторов О. П., 2006).

Використання експериментальних тварин, зокрема білих щурів, для 
моделювання впливу опіоїду на шкіру дає можливість дослідити динаміку 
структурних змін шкіри та її кровоносного русла за умов тривалого застосування 
наркотичного препарату. Підґрунтям для використання згаданої вище лабораторної 
тварини є подібність будови шкіри щура та людини (Галникіна  С.  О., 2002; Кри-
вощапов А. В., 2011). Для успішної корекції перебігу репаративного процесу при 
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застосуванні опіоїдів необхідно розуміти морфологічні особливості перебудови 
шкіри під час загоєння рани, а також структурні зміни шкіри, зумовлені впливом 
опіоїду (Rijn R. M., 2013). 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є частиною планової наукової роботи кафедри нормальної анатомії та 
кафедри 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 Дани-
ла Галицького згідно з державним планом та програмою. Дисертант є виконавцем 
фрагменту даної наукової роботи.
Мета дослідження: встановити особливості структурної організації та 

кровоносного русла шкіри білого щура репродуктивного віку при тривалому 
впливі опіоїду та в процесі репарації.
Завдання дослідження: 
1. Встановити закономірності змін ланок гемомікроциркуляторного русла та 

шарів шкіри білого щура-самця репродуктивного віку через 2 тижні введення 
налбуфіну.

2. Визначити особливості ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктури шкі-
ри білого щура-самця через 4 та 6 тижнів введення налбуфіну.

3. Встановити особливості перебігу процесів регенерації шкіри в сідничній 
ділянці контрольного білого щура-самця.

4. Визначити зміни морфометричних параметрів судин кровоносних сплетень 
шкіри білого щура-самця в ділянці множинної постін’єкційної рани за умов 2, 4 і 
6-тижневого впливу налбуфіну.

5. Встановити закономірності 6-тижневого впливу опіоїду на мікроструктурну 
організацію шкіри білого щура-самця в ділянці процесів репарації.

6. Визначити в динаміці ультраструктурні зміни шкіри білого щура-самця в 
ділянці процесів репарації за умов 6-тижневого введення опіоїду.
Об’єкт дослідження: морфо-функціональний стан шкіри білих щурів.
Предмет дослідження: структурна організація шкіри білого щура за умов 

тривалого впливу опіоїду та в динаміці перебігу репаративного процесу в 
експерименті.
Методи дослідження: ін’єкційні – для визначення особливостей 

ангіоархітектоніки; гістологічні та електронномікроскопічні – для вивчення 
мікро- та ультраструктури шкіри білого щура за умов впливу опіоїду та в ході 
репаративного процесу; морфометричні та статистичні методи дослідження 
для об’єктивізації результатів дослідження особливостей структурної 
організації та кровоносного русла шкіри білого щура репродуктивного віку 
при тривалому впливі опіоїду та в процесі репарації.
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Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексне 
морфологічне дослідження кровоносного русла та шарів шкіри білих щурів 
через 2, 4 та 6 тижнів введення опіоїду за допомогою ін’єкційного, гістологічних, 
електронномікроскопічного, морфометричного та статистичного методів.

Новими є дані щодо змін мікро- та ультраструктурної організації шкіри за 
умов 6-тижневого введення налбуфіну, закономірностей морфологічних змін 
гемомікроциркуляторного русла шкіри, динаміки перебудови його ланок.

Уперше проведено морфометричний аналіз стану кровоносних сплетень 
шкіри за умов тривалого впливу налбуфіну та при репаративному процесі в 
експерименті. За допомогою гістологічних методів дослідження отримані нові 
дані щодо мікро- та ультрамікроскопічної будови шкіри білого щура в ділянці 
репаративного процесу під впливом опіоїду. 

Уперше показано, що  введення налбуфіну  впродовж 2 тижнів можна 
вважати безпечним для перебігу репаративного процесу та формування 
повноцінного регенерату шкіри, введення опіоїду впродовж 4 і, тим більше, 
6 тижнів зумовлює сповільнення та ускладнення процесів репарації шкіри 
в експерименті, що проявляється глибокими змінами як епідермісу, так і 
структурних компонентів дерми.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

мають практичне значення для морфологів та дерматологів, оскільки вони є 
морфологічною основою для розробки нових методів профілактики, та лікування 
патології шкіри в наркозалежних осіб і пацієнтів, котрі змушені впродовж тривалого 
часу застосовувати опіоїди. Отримані результати дослідження структурних змін 
шкіри щура під впливом опіоїду на репаративні процеси є експериментальною 
основою для дослідників, що вивчають проблеми експериментальної та клінічної 
дерматології. 
Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації впроваджені 

в науково-практичну роботу морфологічних кафедр вищих медичних навчальних 
закладів України: Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», Ужгородського національного університету, ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет», Харківського національного 
медичного університету, Запорізького державного медичного університету, 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Медичного 
інституту Сумського державного університету.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням. Автор самостійно виконав етапи 
планування дисертації і патентного пошуку, сформулював мету та завдання, 
опанував методи дослідження, відтворив модель тривалого впливу опіоїду в 
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експерименті. Усі морфологічні дослідження, експерименти та забір матеріалу 
проведено здобувачем особисто. Наукові положення, обґрунтування та висновки 
належать автору. Дисертаційна робота виконувалася на базі кафедр нормальної 
анатомії, патологічної анатомії, лабораторії електронної мікроскопії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертації 

висвітлено та обговорено на ХІІ З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства 
(Київ, 2013), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Досягнення сучасної клінічної анатомії та оперативної хірургії» 
(Луганськ, 2013), Міжнародній науковій конференції «ХІІ International Congress 
of Medical Sciences» (Софія, Болгарія, 2013), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 2013), ХV Конгресі 
СФУЛТ (Чернівці – Київ – Чикаго, 2014), науковій конференції «RECOOP 5th Tri-
Net Meeting» (Вроцлав, Польща, 2014), Всеукраїнській мультидисциплінарній 
конференції з міжнародною участю «Клінічна анатомія на сучасному етапі 
розвитку. Завдання, можливості та перспективи» (Харків, 2014), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції молодих учених «Медична наука в практику 
охорони здоров’я» (Полтава, 2014), Міжнародній науковій конференції ХІV In-
ternational Congress of Medical Sciences» (Софія, Болгарія, 2015), Міжнародній 
науковій конференції «The 7th International Student Medical Congress Kosice» 
(Кошіце, Словаччина, 2015), VІ Конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і 
топографоанатомів України (Запоріжжя, 2015).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 праць з яких 7 статей 

надруковано у фахових наукових виданнях України (із них 4 статті у виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття – у фаховому 
науковому виданні Польщі (м. Люблін), 8 робіт – у збірниках наукових праць, 
матеріалах і тезах конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено українською мовою 

на 206 сторінках друкованого тексту, з них 121 сторінка основного тексту. 
Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд літератури,  матеріали та методи 
дослідження, двох розділів власних досліджень, аналіз та узагальнення 
результатів досліджень, висновки, список використаних джерел, додатки. 
Робота ілюстрована 14 таблицями, 130 рисунками, містить 14 додатків. Список 
використаних джерел літератури містить 234 посилання, з яких 147 кирилицею 
та 87 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконані на 90 безпородних 
білих щурах-самцях репродуктивного віку (3-місячних) із початковою масою тіла 
160–180 г.
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Тварин для проведення дослідження ретельно відбирали. Кожну тварину 
оглядали, зважували та проводили маркування (Кожем’якін Ю. М. та ін., 2002). 
Усіх тварин утримували в умовах віварію Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, експерименти проведені у відповідності 
з положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких 
використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 
1986), Директиви Ради Європи 2010/63/EU, Закону України № 3447-IV «Про 
захист тварин від жорстокого поводження». 

Матеріал дослідження представлений препаратами шкіри білих 
щурів із ін’єкованим судинним руслом, гістологічними препаратами та 
ультрамікроскопічними зрізами шкіри.

Моделювання множинної постін’єкційної рани, як в контролі, так і в 
експерименті здійснювали шляхом щоденної внутрішньом’язової ін’єкції 
(голка-«двійка») у праву сідничну ділянку. Контролем слугували 45 білих 
щурів-самців, яким щоденно впродовж 6 тижнів у праву сідничну ділянку 
внутрішньом’язово вводили 0,9% розчин хлориду натрію. Проводили забір 
шкіри з правої сідничної ділянки з множинними постін’єкційними рановими 
каналами для вивчення перебігу процесів регенерації шкіри, а також із 
протилежної до місця проведення ін’єкцій лівої сідничної ділянки для 
дослідження інтактної шкіри білого щура.

Моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура здійснювали 
шляхом щоденного (1 раз у добу) введення наркотичного анальгетика налбуфі-
ну. Налбуфін вводили в праву сідничну ділянку внутрішньом’язово за наступною 
схемою: перший тиждень – 8 мг/кг, другий тиждень – 15 мг/кг, третій тиждень  – 
20 мг/кг, четвертий тиждень – 25 мг/кг, п’ятий тиждень – 30 мг/кг, шостий 
тиждень – 35 мг/кг (Пат. №76564 U Україна, 2013). Досліджували вплив опіоїду 
через 2, 4, 6 тижнів від початку експерименту. Проводили забір шкіри з правої 
сідничної ділянки з множинними постін’єкційними рановими каналами для 
вивчення локального впливу препарату на перебіг процесів репарації шкіри, а 
також з протилежної до місця проведення ін’єкцій лівої сідничної ділянки для 
дослідження системного впливу препарату на структуру шкіри. 

Характеристика матеріалу наведена у табл. 1. Експериментальні тварини 
розподілено на 3 серії. У першій серії дослідів (15 щурів) вивчено стан 
гемомікроциркуляторного русла та структурну організацію шкіри білого щура, 
а також морфологічні особливості шкіри в ділянці множинної постін’єкційної 
рани через 2 тижні введення налбуфіну.

У другій серії дослідів (15 щурів) вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови 
шкіри білого щура, а також структурну перебудову шкіри в ділянці репаративного 
процесу через 4 тижні введення наркотичного анальгетика.

У третій серії дослідів (15 щурів) досліджено стан гемомікроциркуляторного 
русла та структуру шкіри білого щура, а також особливості структурної організації 



6

шкіри в ділянці репаративного процесу через 6 тижнів введення налбуфіну. 
Контролем слугували 45 щурів, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. 
Евтаназію проводили методом передозування внутрішньоочеревинного наркозу з 
використанням тіопенталу натрію (із розрахунку 25 мг/кг маси тіла тварини).

Таблиця 1

Характеристика матеріалу дослідження

Терміни 
експерименту

Методи дослідження, кількість тварин

Препарування, ін’єкція 
кровоносного русла, просвітлення 

препаратів, морфометрія

Гістологічне 
дослідження 

шкіри

Електронно-
мікроскопічне 

дослідження шкіри
Разом

Через 2 тижні 
введення 
налбуфіну

10 (5+5 контроль) 10 (5+5 кон-
троль) 10 (5+5 контроль) 30

Через 4 тижні 
введення 
налбуфіну

10 (5+5 контроль) 10 (5+5 кон-
троль) 10 (5+5 контроль) 30

Через 6 тижнів 
введення 
налбуфіну

10 (5+5 контроль) 10 (5+5 кон-
троль) 10 (5+5 контроль) 30

Разом 30 30 30 90

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження:
– моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура;
– ін’єкція судинного русла шкіри білого щура; 
– просвітлення зрізів шкіри білого щура та їхнє фотографування;
– морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура;
– гістологічне дослідження шкіри білого щура; 
– електронномікроскопічне дослідження шкіри та ланок її гемо мік роцир ку ля-
торного русла; 

– статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою пакета 
прикладних програм на комп’ютері.

Для ін’єкції  кровоносного русла шкіри щура використовували туш-желатинову 
ін’єкційну масу. Для заповнення артеріального русла достатньо 10 – 15 мл суміші. 
Після просвітлення препаратів у гліцерині фотографували ланки кровоносного 
русла шкіри в прохідному світлі мікроскопа МБИ–1 при збільшенні х80 (об’єк-
тив х10, окуляр х8), х160 (об’єктив х20, окуляр х8) за допомогою цифрового 
фотоапарата Olympus FE 210.

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки шкіри білого 
щура здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів і венул, щільності 
сітки обмінних судин (а саме капілярів), яку визначали шляхом підрахунку 
кількості судин на одиницю площі (за одиницю площі обрано площу поля зору 
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мікроскопа), показника трофічної активності тканини, або радіуса дифузії, 
питомого об’єму та питомої площі капілярів методом лінійного інтегрування 
(Степанов В. Г., 2004).

Для гістологічного дослідження шкіру сідничної ділянки білого щура 
поміщали у фіксуючу рідину Буена. Матеріал заливали в парафінові блоки, з яких 
на санному мікротомі МС–2 виготовляли зрізи товщиною 5–7 мкм. Гістологічні 
зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином та бензопурпурином (діаміновим 
червоним) за загальноприйнятою методикою (Меркулов Р. А., 1969). Препарати 
вивчали на світловому мікроскопі МБИ–1 при збільшеннях мікроскопа: х120 
(об’єктив х8, окуляр х15); х160 (об’єктив х8, окуляр х20) та х600 (об’єктив х40, 
окуляр х15). Для фотографування мікропрепаратів використовували комп’ютерну 
систему «AverMedia».

Електронномікроскопічне дослідження шкіри білих щурів виконували за до-
помогою електронного мікроскопа УЕМВ–100К при прискорювальній напрузі 
75  кВ і збільшеннях на екрані мікроскопа х4000–х8000 разів.

Статистичний аналіз результатів дослідження проводили на комп’ютері за 
допомогою пакета прикладних програм для статистичного опрацювання даних 
медико-біологічних та епідеміологічних досліджень «InStat». Цифрові величини 
параметрів представлені вибірковими середніми значеннями (М), стандартним 
відхиленням (σ), стандартною похибкою середнього значення (m), критерієм 
Стьюдента (t). Результати обчислень представлені  у вигляді гістограм, що отри-
мані за допомогою програми Microsoft Offi ce, із вказуванням довірчих інтервалів 
при рівні вірогідності 95 % (Р = 0,95).
Результати дослідження та їх обговорення. На препаратах шкіри сідничної 

ділянки білого щура з ін’єкованим судинним руслом через 2 тижні експеримен-
ту, як і в контролі, диференціювалися підсосочкова та дермальна артеріальні 
сітки, підсосочкове та дермальне венозні сплетення, а також підшкірне веноз-
не сплетення. На межі сітчастого шару шкіри і гіподерми наявне дермальне 
кровоносне сплетення. Сплетення складалося з артеріол, які формували дер-
мальну артеріальну сітку і венул, що залягали глибше, утворюючи глибоке дер-
мальне венозне сплетення. У гіподермі залягало ще одне кровоносне сплетення 
– підшкірне. Це сплетення широкопетлясте. Проте вже через 2 тижні експе-
рименту діаметр артеріол сплетень збільшувався (р<0,05), зокрема діаметр ар-
теріол підсосочкової артеріальної сітки становив (28,62±1,07) мкм, контроль  – 
(22,24±0,73) мкм, дермальної артеріальної сітки – (49,94±1,74) мкм, контроль 
– (36,86±1,90) мкм. Артеріоли звивисті. Внутрішньососочкові капілярні петлі 
шкіри незначно розширені. 

На гістологічних препаратах через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам 
шкіра експериментальних тварин, як і контрольних тварин, мала типову будову 
та утворена епідермісом, дермою та гіподермою, проте вже було виявлено перші 
структурні зміни шкіри. Епідерміс незначно стоншений, а його складки дещо 
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згладжені, кількість волосяних фолікулів помірно зменшена, незначний набряк 
гіподерми. При електронномікроскопічному дослідженні через 2 тижні введення 
щурам налбуфіну виявлено перші зміни клітин епідермісу, а також пошкодження 
волокнистих структур, ланок гемомікроциркуляторного русла та залоз дерми. 
Клітини рогового шару частково дезорганізовані. Епідермоцити рогового шару 
плоскі, видовжені, електроннощільні, тісно прилягали один до одного, подекуди 
втрачали чіткі контури і частково або повністю зливалися між собою. Електро-
нна щільність ядра і цитоплазми клітин зернистого шару незначна, міжклітинні 
контакти представлені десмосомами. Цитоплазма клітин зернистого шару місти-
ла багато гранул кератогіаліну, вакуолі, тонофіламенти та тонофібрили, що мали 
підвищену електронну щільність. Гранулярна ендоплазматична сітка дезорга-
нізована. Клітини шипуватого шару набували округлої форми, хоча в контролі 
вони мали полігональну форму. Тонофіламенти та тонофібрили, що прилягали 
до десмосом, частково дезорганізовані. Міжклітинні контакти шипуватого шару 
подекуди порушені. Ядра багатьох клітин основного шару набряклі, їхні ядерця 
і ядерна оболонка частково дезорганізовані, базальна мембрана подекуди роз-
пушена.  У сосочковому шарі дерми виявлено перші зміни з боку ланок гемомі-
кроциркуляторного русла. У сітчастому шарі потовщувалися пучки колагенових 
волокон.

Через 4 тижні введення білим щурам налбуфіну просвіт артеріол нерівномір-
ний, траплялися звуження та розширення, венули розширювалися, деформува-
лися, набували неправильної форми, подекуди з аневризматичними випинами. 
Вищевказане зумовило зміни просторової конфігурації підсосочкового і дермаль-
ного кровоносних та підшкірного венозного сплетень шкіри сідничної ділянки 
білого щура внаслідок 4-тижневого введення налбуфіну. Зменшення (р<0,05) по-
казника щільності сітки обмінних судин до 69,20±4,76, контроль  – 71,00±4,73, 
питомої площі капілярів до (0,058±0,004) мкм2/мкм3, контроль – (0,050±0,001) 
мкм2/мкм3 та питомого об’єму капілярів до (0,247±0,005) мкм3/мкм3, контроль 
(0,200±0,004) мкм3/мкм3 внутрішньососочкових капілярних петель підсосочково-
го кровоносного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні 
введення налбуфіну, а також вірогідне зростання показника трофічної активності 
тканини шкіри слугувало підтвердженням глибоких деструктивних змін ангіоар-
хітектоніки шкіри. 

У цей термін експерименту відбувалися інтенсивні процеси кератинізації, 
про що свідчило потовщення рогового шару епідермісу. У роговому шарі спо-
стерігалося надмірне утворення лусочок. Проте подекуди виявлено зменшення 
складок і стоншення епідермісу. Зменшувалася кількість волосяних фолікулів і 
сальних залоз. Секреторні відділи та вивідні протоки потових залоз розширені. 
Сосочковий шар дерми інфільтрований  лейкоцитами. Спостерігався набряк 
сітчастого шару та гіподерми, в сітчастому шарі – розволокнення колагенових 
волокон.
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Через 4 тижні введення налбуфіну щурам виявлено також зміни ланок крово-
носного русла шкіри: просвіт судин дерми розширений, заповнений клітинами 
крові. Стінка деяких артеріол стоншена, наявний набряк ендотелію. Проте стінка 
інших артеріол потовщена, ендотеліоцити нерівномірно розміщені на внутріш-
ній поверхні судини. Спостерігалося «варикозне» розширення венул гіподерми, 
навколосудинні поліморфноядерні інфільтрати. При електронномікроскопічно-
му дослідженні після 4-тижневого експерименту епідермоцити рогового шару 
формували суцільні пласти, зливаючись між собою. Подекуди між клітинами 
виявлено вакуолеподібні утвори. Дистрофічні зміни клітин зернистого шару 
переважно проявлялися пікнозом ядер і вакуолізацією цитоплазми. Клітини ос-
новного шару мали змінену форму та розміри, в ядрах деяких епідермоцитів 
хроматин конденсований, ядерця не виявлялися, ядерна оболонка утворювала 
інвагінації, у цитоплазмі наявні вакуолі. Для цитоплазми мастоцитів теж харак-
терна вакуолізація, мітохондрії гіперплазовані, гіпертрофовані, простори між 
їхніми гребенями розширені, матрикс просвітлений. У сосочковому шарі дер-
ми зменшувалась кількість клітин сполучної тканини, виявлено просвітлення 
та розширення міжклітинних просторів, що свідчить про набряк. Фібробласти 
характеризувалися низькою електронною щільністю цитоплазми та ядра. Пе-
риферійні ділянки цитоплазми фібробластів вакуолізовані, мембрани канальців 
ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі та мітохондрій розпушені, виявле-
но поодинокі дезорганізовані рибосоми та полісоми. Венули повнокровні. Клі-
тини кінцевого секреторного відділу сальних залоз гіпертрофовані. Їхні ядра 
збільшені, ядерна оболонка утворювала інвагінації, мітохондрії гіперплазовані, 
мітохондріальні гребені зруйновані.

Унаслідок 6-тижневого введення налбуфіну відбувалися деструктивні зміни 
судинного русла шкіри сідничної ділянки, зокрема його агіографічного рисунка. 
Підсосочкове кровоносне сплетення втрачало ніжний, мереживоподібний рисунок. 
Діаметр збережених фрагментів внутрішньососочкових капілярних петель збіль-
шувався (р<0,05) до (6,46±0,19) мкм, що зумовлювало зменшення (р<0,05) питомої 
площі до (0,046±0,002) мкм2/мкм3 та питомого об’єму до (0,190±0,005) мкм3/мкм3 

внутрішньососочкових капілярних петель. Значно зменшувалася щільність вну-
трішньососочкових капілярних петель і становила 59,0±2,0. Венули підшкірного 
венозного сплетення дилатовані, деформовані. Після 6-тижневого введення налбу-
фіну в шкірі сідничної ділянки білого щура наявна атрофія волосяних фолікулів, 
зникають  складки епідермісу, фіброз дерми, але подекуди  – потовщення епідермі-
су. У цей період експерименту спостерігалася виразна гіперплазія гладких міоцитів 
стінки артеріол гіподерми, периваскулярні поліморфноклітинні інфільтрати. Стін-
ка артеріол потовщена внаслідок плазматичного просякання, склерозу та гіалінозу. 
Просвіт ланок гемомікроциркуляторного русла втрачав правильну форму. Стінка 
капілярів та венул деформована, просвіт мікросудин переповненений кров’яними 
згустками.



10

Через 6 тижнів введення щурам налбуфіну виявлено прогресування змін епі-
дермоцитів і структурних компонентів дерми. Клітини зернистого шару набря-
клі, їхня плазмолема розпушена, міжклітинні контакти представлені атрофова-
ними десмосомами. У дермі розвивалися атрофія та склероз, пучки колагенових 
волокон розшаровані. Стінка артеріол і передкапілярних артеріол потовщена, 
склерозована, плазмолема утворювала мікроворсинки, що свідчить про цирку-
ляторну гіпоксію.

Через 2 тижні введення налбуфіну шкіра білого щура у ділянці множинної по-
стін’єкційної рани, як і в контролі, мала підсилений судинний рисунок. Виявлено 
ранові канали, які перебували у фазі запалення, де наявна різка гіперемія шкіри, 
діаметр кровоносних судин усіх трьох сплетень шкіри, питома площа поверхні та 
питомий об’єм петель збільшилися майже вдвічі. У ділянках шкіри, де виявлено 
ранові канали, що перебували у фазі проліферації, діаметр артеріол і венул дер-
мального кровоносного та підшкірного венозного сплетень збільшився (р<0,05), 
у порівнянні з контролем, а діаметр ланок гемомікроциркуляторного русла під-
сосочкового кровоносного сплетення зменшився. Особливо це стосується артері-
ол і капілярів. Питома площа поверхні мікросудин та питомий об’єм мікросудин 
теж зменшилися (р<0,05). Переважали ділянки шкіри, де відновлювався рисунок 
кровоносного русла, показники діаметра артеріол, капілярів, венул, питомої пло-
щі поверхні та питомого об’єму мікросудин усіх трьох судинних сплетень у цих 
ділянках коливався в межах норми (р>0,05). Через 2 тижні введення налбуфіну 
на гістологічних препаратах встановлено, що репаративний процес множинної 
постін’єкційної рани, як і в контролі, мав усі характерні для ранового процесу 
фази. Деякі ранові дефекти перебували у стані виразної запальної інфільтрації та 
судинної реакції. Тут виявлено інтенсивну проліферацію, ангіогенез, судини пе-
реповнені кров’ю. Тканина шкіри, що оточувала рановий дефект, інфільтрована 
лейкоцитами та макрофагами, багато фібробластів. У деяких ранових дефектах 
значно зменшена запальна інфільтрація, виявлено ознаки продуктивної реакції. 
Більшість ранових дефектів повністю закриті, регенерат повноцінний, що під-
тверджувалося відновленням волосяних фолікулів, потових і сальних залоз. Сі-
тчастий шар дерми в ділянці ранового каналу набряклий, розріджений, волосяні 
фолікули збережені. Ядра епідермоцитів зернистого шару містили конденсований 
гетерохроматин, розміщений нерівномірно,  переважно в периферійних ділянках, 
цитоплазма заповнена гіпертрофованими каналами гладкої ендоплазматичної сіт-
ки. Епідермоцити основного шару з’єднувалися між собою, а також із клітинами 
шипуватого шару за допомогою десмосом, простих і пальцеподібних контактів. 
У цитоплазмі фібробластів виявлено розширені профілі зернистої ендоплазма-
тичної сітки помірної електронної щільності. Цитоплазматична мембрана утво-
рювала випини та інвагінації. Мастоцити мали дегранульовану цитоплазму, що 
свідчить про вихід секреторного матеріалу в міжклітинний простір. Просвіт су-
дин різних ланок гемомікроциркуляторного русла широкий. Ядра ендотеліоцитів 
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великі, переважав еухроматин, що свідчить про високу функціональну активність 
ендотеліоцитів. Цитоплазма деяких ендотеліальних клітин утворювала вирости 
та мікроворсинки. Ультраструктура сальних і потових залоз збережена, що свід-
чить про формування повноцінного регенерату шкіри.

Через 4 тижні введення налбуфіну процеси загоєння множинної постін’єкцій-
ної рани сповільнювалися, подекуди ускладнювалися формуванням мікроабсце-
сів. Відбувалася дилатація артеріолярної та венулярної ланок, порівняно з контр-
олем. Артеріоли звивисті, їхня стінка мала деформовані контури, що найвиразні-
ше помітно в дермальній артеріальній сітці. Венули розширювалися в усіх спле-
теннях шкіри у ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура. У ранових 
каналах виявлено велику кількість капілярів, дифузний, слабко виразний гострий 
запальний інфільтрат. Подекуди спостерігався набряк сітчастого шару дерми та 
гіподерми, інфільтрати в гіподермі, фіброз сітчастого шару дерми. Лише пооди-
нокі ранові дефекти закриті, регенерат повноцінний. У більшості випадків фази 
ремоделювання не виявлено, деякі ранові дефекти виповнені сполучнотканинним 
грубим регенератом, епідерміс потовщений, виявлено локальні ділянки акантозу 
епідермісу або відшарування його рогового шару.

Наявні десквамація ендотелію у просвіт кровоносних судин, гладком’язова гі-
перплазія артерій та артеріол гіподерми, варикозне розширення та тромбоз вен 
гіподерми, периваскулярні поліморфноклітинні інфільтрати. У цей же термін екс-
перименту в контрольних тварин ранові дефекти перебували на різних стадіях 
репаративного процесу. Запальна інфільтрація і судинна реакція виразніша, ін-
тенсивніша проліферація, ангіогенез. Тканина більш інфільтрована лейкоцитами 
і макрофагами, багато фібробластів. Регенерований епідерміс диференційований, 
формувався тонкий роговий шар.  В епідермоцитах шипуватого шару шкіри у 
ділянці ранового дефекту виявлено збільшення тонофіламентів, набряк. У навко-
лоядерній зоні епідермоцитів – великі вакуолі. Колагенові волокна сітчастого 
шару дерми розпушені, що свідчить про набряк. Базальна мембрана кінцевого 
секреторного відділу сальних залоз розпушена, набрякла. Клітини внутрішнього 
шару кінцевого секреторного відділу сальних залоз деформовані, у них виявлено 
каріорексис і каріолізис, цитоплазматичний матрикс деструктурований, мітохон-
дрії набряклі.

Через 6 тижнів експерименту в контрольних щурів репаративний процес 
множинної постін’єкційної рани мав усі характерні для ранового процесу фази. 
Деякі ранові дефекти перебували у стані виразної запальної інфільтрації та су-
динної реакції, в інших ранових дефектах виявлено ознаки фази проліферації, 
більшість ранових дефектів повністю закриті, регенерат повноцінний. У білих 
щурів, яким упродовж 6 тижнів вводили налбуфін, фази репаративного процесу 
виділити неможливо. На препаратах шкіри з ін’єкованим судинним руслом зна-
чна кількість капілярів облітеровані, поодинокі капіляри зруйновані, збережені 
фрагменти капілярів деформовані, внутрішньососочкові капілярні петлі розі-
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рвані на окремі дрібні фрагменти. Таким чином, репаративні процеси в шкірі 
найперше пов’язані з перебудовою її ангіоархітектоніки. За умов 6-тижневого 
введення налбуфіну в ділянці множинної постін’єкційної рани шкіри зменшу-
вався (р<0,05) показник щільності сітки обмінних судин (капілярів), питома 
площа та об’єм капілярів, а також збільшувався показник трофічної активності 
тканини шкіри, що, у свою чергу, зумовлювало неможливість утворення повно-
цінного регенерату.

Після 6-тижневого введення щурам опіоїду у ранових дефектах у фазі запа-
лення відбувалися характерні структурні зміни: набряк, інфільтрація лейкоци-
тами і макрофагами.  Кровоносні судини переповнені кров’ю, у стінці судин 
виявлено проліферацію гладких міоцитів, агрегацію еритроцитів, венули тром-
бовані. У венулах гіподерми наявна виразна проліферація ендотелію з утворен-
ням «ендотеліальних горбиків». У ранових дефектах у фазі проліферації епі-
дерміс країв рани потовщений, ущільнена сітка сполучнотканинних волокон. 
Через 6 тижнів перебігу процесу загоєння множинної постін’єкційної рани  в 
експериментальних тварин в епідермоцитах шипуватого шару деструктивні 
зміни наростали. Хроматин в ядрах конденсований, цитоплазма просвітлена, 
містила вакуолі, мітохондрії гіпертрофовані, набряклі, гребені зруйновані. В 
епідермоцитах основного шару виявлено виразні фібрили, що утворювали сіт-
ку, на периферії якої містилися численні гранули. У просвіті артеріол наяв-
ні пристінкові тромби, лізис клітин крові. Просвіт гемокапілярів заповнений 
скупченнями еритроцитів у місцях розпушення плазмолеми еритроцитів на 
люменальній поверхні ендотеліальних клітин виявлено їхні злипання. Спо-
стерігали венозне повнокрів’я, базальна мембрана стінки венул розпушена. 
У навколосудинних просторах виявлено набряк сполучної тканини, числен-
ні лімфоцити, еозинофільні лейкоцити, активовані макрофаги, мастоцити. У 
цитоплазмі мастоцитів містилося багато фагосом, мітохондрії гіпертрофовані, 
простори між гребенями розширені. Виявлено контакти макрофагів із лімфо-
цитами. Базальна мембрана потових залоз розпушена, фрагментована. 

Таким чином, глибокі зміни епідермісу та структурних компонентів дерми свід-
чать про сповільнення та ускладнення процесу загоєння множинної постін’єкцій-
ної рани внаслідок введення опіоїду впродовж чотирьох тижнів, але найбільші 
патологічні зміни виявлено через 6 тижнів дії налбуфіну.

ВИСНОВКИ

1. Репаративні процеси залишаються однією з найактуальніших наукових і 
практичних проблем сучасної медицини. Незважаючи на численні клінічні та 
експериментальні дослідження, відсутні дані щодо морфологічних особливостей 
шкіри та процесів репарації під впливом опіоїду. Тому встановлення закономір-
ностей структурної організації та кровоносного русла шкіри при тривалому впли-
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ві налбуфіну, а також закономірностей змін структурних компонентів та ангіоар-
хітектоніки шкіри в динаміці перебігу репаративного процесу за умов введення 
опіоїду в експерименті є актуальним.

2. Вплив налбуфіну на морфологічний стан шкіри білого щура помітний уже 
через 2 тижні введення препарату – першими реагують судини кровоносних 
сплетень шкіри. Артеріоли і капіляри розширені, діаметр артеріол підсосоч-
кової артеріальної сітки збільшується (р<0,05) до (28,62±1,07) мкм, контроль 
– (22,24±0,73) мкм, а діаметр внутрішньососочкових капілярних петель – до 
(6,20±0,11) мкм, контроль – (5,91±0,26) мкм. Артеріоли звивисті, у просвіті ка-
пілярів і венул виявлено явища стазу крові, набухання ендотелію, навколосудин-
ний набряк і лейкодіапедез. Складки епідермісу дещо згладжені, кератиноцити 
рогового шару плоскі, видовжені, подекуди втрачають чіткі контури і частково 
або повністю зливаються між собою. Електронна щільність ядра і цитоплазми 
кератиноцитів зернистого шару незначна, міжклітинні сполучення представле-
ні десмосомами. Кератиноцити  шипуватого шару набувають округлої форми (у 
контролі вони мають полігональну форму). У сітчастому шарі виявлено потов-
щені пучки колагенових волокон.

3. Зменшення (р<0,05) показника щільності сітки, питомого об’єму та пито-
мої площі внутрішньососочкових капілярних петель підсосочкового кровоно-
сного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 та 6 тижнів вве-
дення налбуфіну, а також зростання (р<0,05) показника трофічної активності 
тканини шкіри підтверджує глибокі деструктивні зміни ангіоархітектоніки 
шкіри. Капіляри  розширені, звивисті, із потовщеною стінкою. У венулах на-
явні тромби. Петлі судинних сплетень втрачають правильний ніжний рисунок, 
виявлено мікроаневризми артеріол, сакуляції венул, збільшується навколока-
пілярна зона, набухання, проліферація, розпушення і злущування ендотелію. 
У роговому шарі виявлено надмірне утворення лусочок, зернистий шар сто-
ншений, кератиноцити  шипуватого шару дещо сплюснуті, ядра в деяких із 
них зморщені, гіперхромні, у цитоплазмі вакуолізація. У сосочковому шарі 
дерми багато мастоцитів, лімфоцитів біля кровоносних судин, у сітчастому 
шарі – набряк і розволокнення колагенових волокон. Форма клітин сальних 
і потових залоз змінена, набрякла цитоплазма, навколо них спостерігається 
лімфогістіоцитарна інфільтрація.

4. Процеси регенерації шкіри в контролі найперше пов’язані з перебудо-
вою її ангіоархітектоніки. У фазі запалення на препаратах шкіри з ін’єко-
ваним судинним руслом встановлено, що питома площа поверхні та пи-
томий об’єм петель кровоносних сплетень шкіри зростають майже вдвічі 
(відповідно, до (0,090±0,001) мкм2/мкм3 та до (0,360±0,003) мкм3/мкм3), у 
фазі проліферації ці показники зменшуються до (0,045±0,001) мкм2/мкм3 та 
(0,230±0,001) мкм3/ мкм3 (р<0,05), а при утворенні регенерату питома площа, 
та питомий об’єм усіх сплетень нормалізується (р>0,05), відповідно стано-
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вить (0,050±0,001) мкм2/мкм3 і (0,200±0,004) мкм3/мкм3. На тканинному, клі-
тинному та субклітинному рівнях процеси регенерації множинної постін’єк-
ційної рани різних термінів, мають усі характерні для ранового процесу фази. 
Деякі ранові дефекти перебувають у стані виразної запальної інфільтрації та 
судинної реакції. Тут виявлено інтенсивну проліферацію, ангіогенез, судини 
переповнені кров’ю. Тканини шкіри інфільтровані лейкоцитами і макрофа-
гами, багато фібробластів. У деяких ранових дефектах значно зменшена за-
пальна інфільтрація, виявлено ознаки продуктивної реакції з переважанням у 
інфільтраті проліферативних фібробластів. Більшість ранових дефектів пов-
ністю закриті, регенерат повноцінний, що підтверджується наявністю волося-
них фолікулів, потових і сальних залоз.

5. Введення налбуфіну впродовж 2 тижнів незначно впливає на репаративні 
процеси в шкірі білого щура. Після 4-тижневого та 6-тижневого введення нал-
буфіну процеси репарації ускладнюються формуванням мікроабсцесів. У ра-
нових дефектах у фазі запалення виявлено набряк, інфільтрацію лейкоцитами 
і макрофагами, кровоносні судини переповнені кров’ю, венули тромбовані. У 
ранових дефектах у фазі проліферації епідерміс потовщується, ущільнюється 
сітка сполучнотканинних волокон. У регенерованому епідермісі наявні ознаки 
гіперкератозу, перинуклеарний набряк основних і шипуватих кератиноцитів. 
Редукуються волосяні фолікули, зменшується кількість сальних залоз.

6. Через 6 тижнів введення опіоїду капіляри облітеруються, поодинокі 
капіляри зруйновані. Зменшується (р<0,05) щільність внутрішньососочко-
вих капілярних петель до 59,0±2,0, контроль – 79,6±2,1, а також збільшуєть-
ся показник трофічної активності тканини до (39,49±1,31) мкм, контроль – 
(27,17±1,14) мкм. Відбуваються глибокі ультрамікроскопічні зміни структур-
них компонентів шкіри білого щура. У ділянках ранових дефектів виявлено 
виразне набухання мітохондрій фібробластів, в основному та шипуватому 
шарах епідермісу руйнуються міжклітинні контакти, у навколоядерній зоні 
кератиноцитів формуються вакуолі, в ядрах клітин переважає евхроматин. Ці 
значні структурні зміни шкіри, глибокі деструктивні зміни судинних сплетень 
шкіри зумовлюють неможливість утворення повноцінного регенерату мно-
жинної постін’єкційної  рани. 

7. Результати дослідження свідчать про чітку залежність перебігу проце-
сів репарації в ділянці множинної постін’єкційної рани шкіри від тривалості 
введення опіоїду.  Введення налбуфіну  впродовж 2 тижнів можна вважати 
безпечним для перебігу репаративного процесу та формування повноцінного 
регенерату шкіри. Введення опіоїду впродовж 4 і, тим більше, 6 тижнів зумов-
лює сповільнення та ускладнення процесів репарації  шкіри в експерименті, 
що проявляється  глибокими змінами як епідермісу, так і структурних компо-
нентів дерми.
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У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання щодо встановлення особливостей структурної організації та 
кровоносного русла шкіри білого щура при тривалому впливі опіоїду, а також 
закономірностей змін структурних компонентів та ангіоархітектоніки шкіри в 
динаміці перебігу репаративного процесу за умов введення налбуфіну.

На 90 безпородних білих щурах-самцях репродуктивного віку вивчено стан 
гемомікроциркуляторного русла та структурну організацію шкіри білого щура, 
а також морфологічні особливості шкіри в ділянці множинної постін’єкційної 
рани через 2 (1-а група експериментальних тварин), 4 (2-а група експеримен-
тальних тварин) та 6 тижнів (3-я група експериментальних тварин) введення 
налбуфіну. В науковій роботі використано комплекс морфологічних методів: 
ін’єкційні, гістологічні, електронномікроскопічні, морфометричні, а також 
статистичні методи дослідження. Встановлена чітка залежність глибини змін 
у шкірі та перебігу процесу загоєння ранового дефекту від терміну введення 
опіоїду експериментальній тварині. Результати дослідження є морфологічним 
підґрунтям для розробки нових методів профілактики та лікування патології 
шкіри у наркозалежних та пацієнтів, змушених упродовж тривалого часу 
застосовувати опіоїди.
Ключові слова: шкіра, репаративний процес, опіоїд, експеримент.

АННОТАЦИЯ

Дисковський И. С. Морфологические особенности кожи и процессов 
репарации под влиянием опиоида в эксперименте. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – ДВНЗ «Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016.

В диссертации изложены теоретическое обобщение и новое решение 
научной задачи по установлению особенностей структурной организации 
и кровеносного русла кожи белой крысы при длительном воздействии 
опиоида, а также закономерностей изменений структурных компонентов и 
ангиоархитектоники кожи в динамике течения репаративного процесса в 
условиях введения налбуфина. 

На 90 беспородных белых крысах-самцах репродуктивного возраста изучено 
состояние гемомикроциркуляторного русла и структурную организацию 
кожи белой крысы, а также морфологические особенности кожи в области 
множественной постинъекционной раны через 2 (1-я группа экспериментальных 
животных), 4 (2-я группа экспериментальных животных) и 6 (3-я груп-
па экспериментальных животных) недель введения налбуфина. В научной 
работе использован комплекс морфологических методов: инъекционные, 
гистологические, электронномикроскопические, морфометрические, а также 
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статистические методы исследования.  Установлена четкая зависимость глубины 
изменений в коже и течения процесса заживления раневого дефекта от срока 
введения опиоида экспериментальному животному. Результаты исследования 
является мофологической основой для разработки новых методов профилактики 
и лечения патологии кожи у наркозависимых и пациентов, вынужденных в 
течение длительного времени применять опиоиды.
Ключевые слова: кожа, репаративный процесс, опиоид, експеримент.

ANNOTATION

Diskovskyi I.S. Morphological peculiarities of the skin and reparation processes 
under the infl uence of opioid in experiment. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Medicine: specialty 14.03.01 – normal anatomy.  – 
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Iva-
no-Frankivsk, 2016.

Theoretical generalization and new solution of a scientifi c task concerning 
determination of peculiarities of structural organization and blood fl ow of a white rat’s 
skin in long-lasting infl uence of opioid as well as reguliarities of changes in structural 
components and skin angioarchitechture in dynamics of a reparative process under the 
infl uence of nalbuphine injection has been presented in the thesis. 

On the 90 outbretd white male rats of reproductive age the status of 
hemomicrocirculatory bed and the structural organization of white rats skin, and  also 
the morphological features of the skin in the area postinjectionary multiple wounds 
after 2, 4 and 6 weeks time of the nalbuphine introduction was studied.

Infl uence of nalbuphine on morphological condition of the skin is seen already in 
2 weeks after injection of the drug. Vessels of blood networks of a rat’s skin are the 
fi rst to react. On skin preparations with injected vascular bed, arterioles and capil-
laries are dilated, diameter of arterioles of subpapillary arterial network increases 
to (28.62±1.07) mcm, control – (22.24±0.73) mcm and diameter of intrapapillary 
capillary loop – to (6.20±0.11) mcm, control – (5.91±0.26) mcm. Arterioles are con-
voluted, signs of blood stasis in the lumen of capillaries and venules, swelling of 
the endothelium, perivascular edema, perivascular infi ltrates with neutrophils, lym-
phocytes, macrophages, and tissue basophils are observed. Excessive formation of 
scales is detected on histological sections of the skin in the stratum corneum in 4 
weeks of experiment conduction; epidermal cells are with an altered form, cells of 
the stratum spinosum are somewhat fl attened, their nuclei are shrunken and hyper-
chromic, vacuolization is in the cytoplasm. Cells of the stratum germinativum are 
oriented perpendicularly in relation to basal membrane. In the stratum germinativum 
amount of lymphocytes is increased. Edema, hyperemia and swelling of endothelial 
cells in dermal and epidermal plexuses are observed in the dermis. Swelling and 
separation of collagen fi bers is seen in the reticular layer. Progressing of dystrophic 
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changes of all structural components of the skin is noticed in 6 weeks after nalbu-
phine injection. Stratum corneum  is thickened with the presence of a signifi cant 
amount of keratin. Stratum granulosum is thinned; the cells contain keratohyalin 
grains with the formation of entire keratohyalin sheets. Atrophy and sclerosis devel-
op in the dermis. Amount of tissue basophils and lymphocytes near blood vessels 
increases in the papillary layer. Capillaries of periciliary follicles and sebaceous 
glands are dilated and convoluted with a thickened wall, thrombi are in the ve-
nules, loops of vascular plexuses lose a proper delicate pattern, microaneurysms 
of the arterioles and sacculations of the venules are detected, pericapillary area is 
increased; swelling, proliferation, loosening and desquamation of the endothelium 
are observed. Cells of sebaceous and sweat glands have an altered form, swollen, 
with lymphohysteocytic infi ltration around. Reparative processes in the skin are, 
fi rst of all, associated with reconstruction of its angioarchitecture. In the phase of 
infl ammation on skin preparations with injected vascular bed it has been established  
that specifi c area of the surface and specifi c volume of the loops of blood plexuses 
in the skin increase almost twice, in proliferation phase these indices reliably de-
crease (p<0.05), and in formation of regenerate specifi c area and specifi c volume 
of all plexuses become almost normal (p>0.05). On light and electron microscopy, 
reparation processes of multiple post-injection wound with various periods have 
all phases, specifi c to wound process. Some wound defects are in the condition 
of infi ltration and vascular reaction. Intensive proliferation, angiogenesis, and ves-
sels overfi lled with blood have been detected. Skin tissues are infi ltrated with leu-
kocytes, macrophages and many fi broblasts. In some wound defects infl ammatory 
reaction is signifi cantly decreased, signs of productive reaction with prevalence of 
proliferative fi broblasts in the infi ltrate have been revealed. Most wound defects are 
completely closed, the regenerate is complete, which is confi rmed by the presence 
of hair follicles in sweat and sebaceous glands.

Injection of nalbuphine during 2 weeks has a little impact on reparative processes 
in a rat’s skin. After 4 weeks of nalbuphine injection processes of wound healing 
slow down, in some places they are complicated by the formation of micro abscesses. 
Swelling, infi ltration with leukocyte and macrophages, blood vessels overfi lled with 
blood, and  thrombosed veins were detected in wound defects in the phase of infl am-
mation after injection of opioid to white rats for 6 weeks. Epidermis is thickened; 
network of connective tissue fi bers is packed in wound defects in proliferation phase. 
Signs of hyperkeratosis, perinuclear edema of basic and spinous epidermal cells were 
revealed in the regenerated epidermis. Infl ammatory changes intensify, excessive mi-
gration of neutrophil granulocytes and macrophages is observed in some wound de-
fects. Reduced hair follicles and decreased number of sebaceous glands are observed.  
Evident swelling of fi broblast mitochondria and destruction of intercellular contacts 
in strata germinativum and spinosum of the epidermis in areas of wound defects are 
observed on ultramicroscopic sections of a white rat’s skin in 6 weeks after injection 
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of opioid. Vacuoles form in perinuclear area of epidermal cells, euchromatin domi-
nates in cell nuclei.  In 6 weeks of experiment on skin preparations with injected vas-
cular bed, a signifi cant number of capillaries becomes obliterated, some capillaries 
are destroyed; this process is accompanied by hemorrhages. 

The results of investigation are a morphological basis for elaboration of new methods 
of prevention and treatment of skin pathology in drug addicts and patients requiring 
long-term use of opioids.

Key words: skin, reparative process, opioid, experiment.
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