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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Встановлення механізмів репаративних процесів є 

однією з найактуальніших наукових та практичних проблем сучасної 

медицини [3, 36, 42, 194, 195, 225]. Питання щодо незагоєння ран, 

формування рубців, розвиток флегмон тощо викликають особливий інтерес 

медиків [7, 168].  

Сучасна медицина, на жаль, не може обійтись без застосування опіоїдів 

з лікувальною метою [64, 70, 177]. Результати дослідження впливу опіоїдів 

на структуру органів поодинокі та суперечливі [50]. 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 

збільшилась кількість випадків виникнення гангрени серед споживачів 

ін’єкційних наркотиків [103, 143, 230]. Невпинне зростання в Україні 

кількості осіб, що зловживають наркотиками, зумовило низку нових 

соціально-економічних і медичних проблем [50, 65]. 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 [69]. При будь-якому пошкодженні шкіри відразу реагують судини 

шкіри, репаративний процес у шкірі теж залежить від перебудови її 

ангіоархітектоніки [66]. Незважаючи на актуальність і важливість проблеми 

морфологічних змін гемомікроциркуляції в шкірі за умов її патології та 

відновлення, у фаховій літературі трапляються лише поодинокі відомості про 

судинне русло шкіри [11, 189, 232], відсутні дані щодо його 

стереометричного аналізу, практично відсутні дослідження, присвячені 
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особливостям мікроструктури шкіри за умов застосування опіоїдів.  

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 [11, 

24, 74, 120]. Для успішної корекції перебігу репаративного процесу при 

застосуванні опіоїдів необхідно розуміти морфологічні особливості 

перебудови шкіри під час загоєння рани, а також структурні зміни шкіри, 

зумовлені впливом опіоїду [231].  

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 Данила Галицького згідно з державним планом 

та програмою. Дисертант є виконавцем фрагменту даної 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 два 

тижні введення налбуфіну. 

2. Визначити особливості ангіоархітектоніки, мікро- та 

ультраструктури шкіри білого щура-самця через 4 та 6 тижнів введення 

налбуфіну. 

3. Встановити особливості перебігу процесів регенерації шкіри в 
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сідничній ділянці в контролі. 

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, кровоносного русла шкіри білого щура 

репродуктивного віку при тривалому впливі опіоїду та в процесі репарації. 

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 данні 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 
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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 роботи 

мають практичне значення для морфологів та дерматологів, оскільки вони є 

морфологічною основою для розробки нових методів профілактики та 

лікування патології шкіри у наркозалежних та 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 

впровадженні 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 

МОЗ України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 

академія», Медичного інституту Сумського державного університету.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 
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самостійним науковим дослідженням. Автор самостійно виконав етапи 

планування дисертації і патентного пошуку, сформулював мету і завдання, 

опанував методи дослідження, відтворив модель тривалого впливу опіоїду в 

експерименті. Усі морфологічні дослідження, експерименти та забір 

матеріалу проведено аспірантом особисто. Наукові положення, 

обґрунтування та висновки належать автору. Дисертаційна робота 

виконувалась 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 засіданнях кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, 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 TriNet 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 International 

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 наукових праць 



  9 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШКІРИ В НОРМІ, ПІД 

ВПЛИВОМ ЕКЗО- ТА ЕНДОПАТОГЕННИХ ФАКТОРІВ, В ДІЛЯНЦІ 

РЕГЕНЕРАТИВНОГО І РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕСІВ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Структурні особливості шкіри в нормі та за умов патології 

Шкіра – це своєрідне дзеркало внутрішнього стану організму, 

комплексний орган, який безпосередньо сприймає вплив зовнішнього 

середовища і виконує бар’єрно-захисну функцію, а також допомагає 

підтримувати рівновагу внутрішнього середовища організму [61, 90, 120, 

148]. Саме шкіра є найбільшим органом людини, на який постійно впливають 

екзогенні та ендогенні патогени [69, 115, 120, 203, 204]. Тому особливе 

зацікавлення сьогодні викликає морфофункціональна організація лімфоїдної 

тканини, асоційованої зі шкірою [15, 146]. Шкіра людини не має власних 

лімфоїдних органів, але наявність в ній клітин, що належать до імунної 

системи, свідчить про виконання шкірою імунних функцій [147]. 

Згідно із сучасними уявленнями, при розвитку імунних реакцій в шкірі 

можна виділити декілька етапів. При появі патогенів, що найчастіше 

пов’язана з пошкодженням бар’єрної тканини, першими активуються 

присутні в місці потрапляння патогенів рецептори доімунного захисту [165, 

197, 199]. Деякі дослідники називають висококонсервативні і немутуючі 

патогенні компоненти, які відсутні в багатоклітинних організмів, 

патогенасоційованими молекулярними паттернами [16, 222]. Одним із 

найважливіших паттернів, які виявляють патогенні компоненти, є толл-

подібні рецептори [173, 187, 198, 229]. У зарубіжній літературі є дані про 

присутність різних толл-подібних рецепторів на кератиноцитах різних шарів 

епідермісу здорової шкіри [148, 156, 186]. Окремі толл-подібні рецептори 

експресуються нерівномірно на кератиноцитах від базального шару 

епідермісу до рогового. Згідно даних деяких авторів [186, 206, 215], 
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кератиноцити шкіри здорових людей експресують толл-подібні рецептори у 

всіх шарах епідермісу шкіри. Кератиноцити епідермісу виробляють цитокіни, 

які активують ендотеліоцити судин, на яких експресуються хемокіни, 

нейтрофільні лейкоцити і моноцити. Останні диференціюються в макрофаги і 

здійснюють фагоцитоз патогенів. Крім того, кератиноцити та інші клітини – 

носії доімунного захисту виробляють низку антимікробних пептидів – 

низькомолекулярних протеїнів, які мають антимікробну активність. В шкірі 

людини виявлено 6 класів антимікробних пептидів – дефензіни, 

кателіцідини, дермицидини, рибонуклеаза, псоріазин, антилейкопротеаза [4, 

196, 223]. Антигенпрезентуючими клітинами шкіри є клітини Лангерганса, 

які належать до типу незрілих дендритних клітин, що містяться переважно в 

епідермісі, зокрема в базальному шарі, а також у невеликій кількості їх 

виявлено в дермі [188]. Вони мають тіло і відростки (від 2 до 12), завдяки 

чому збільшується клітинна поверхня. Вони відрізняються від інших типів 

дендритних клітин наявністю цитоплазматичних гранул Бірбека [193]. 

О. В. Буянова [15] дослідила механізм міграції лімфоцитів у шкірі 

людини. За допомогою електронної мікроскопії досліджено формування 

вогнищ лімфоїдної тканини у плодів людини 4–9 місяців розвитку. 

Встановлено, що лімфоїдна тканина шкіри представлена: 1) 

внутрішньоепідермально розміщеними лімфоцитами; 2) скупченнями 

лімфоїдної тканини в дермі; 3) лімфоїдними вузликами в дермі. Дифузна 

лімфоїдна тканина в дермі розміщуються навколо посткапілярних венул і 

венул, через стінку яких рециркулюють лімфоцити. Наступним етапом у 

розвитку лімфоїдної тканини є групування лімфоцитів у невеликі 

компартменти, обмежені по периферії моношаром фібробластів.  

Стан гемомікроциркуляторного русла шкіри привертає увагу 

дослідників як клінічного, так і теоретичного напрямків у медицині [17, 68, 

141, 212]. Кровоносні судини шкіри мають свою органоспецифічність і 

одночасно є невід’ємною частиною серцево-судинної системи. Віковим 

особливостям кровоносних судин шкіри присвячено низку фахових праць 
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[17, 67]. Одночасно з віковими змінами судин шкіри виявляються і 

деструктивно-дегенеративні зміни сполучної тканини дерми. За результатами 

обстеження 120 осіб (чоловіків і жінок) досліджено кровоносні мікросудини 

шкіри за допомогою стереоскопічного мікроскопа зі збільшенням у 3,3–350,2 

раза, розпочинаючи обстеження з 5 пальця, який зазнає найменшої 

травматизації [67]. Оцінка порушень мікроциркуляції включала визначення 

судинних показників, порушення паралелізму розташування петель, 

зменшення кількості функціонуючих капілярних петель, виявлення 

аваскулярних полів, зміни довжини колін петель, поява нерівномірності 

калібру судин, зміни діаметра, мікроаневризми, сакуляції, петлі, ампутації 

мікросудин. Дослідження показало, що в осіб похилого віку виявляється 

збільшення кількості випадків порушення паралелізму розташування 

капілярних петель, наявність аваскулярних полів, зменшення кількості 

функціонуючих капілярів, зменшення довжини артеріолярного та збільшення 

довжини венулярного колін судинних петель, нерівномірність калібру 

артеріолярного коліна судинних петель. В осіб похилого віку підвищувалась 

частота нерівномірності калібру венулярного коліна, зменшувався діаметр 

артеріолярного коліна судинних петель, збільшувався діаметр венулярного 

коліна, виявлялися мікроаневризми артеріолярного коліна і сакуляції 

венулярного коліна петель. В осіб похилого віку виявлено виражену судинну 

дистонію. Таким чином доведено, що ділянкові особливості перфузії судин 

шкіри значною мірою зумовлюють особливості морфофункціонального стану 

шкірного покриву [141, 212].  

Запропоновано біофізичні методи оцінки стану мікроциркуляторного 

русла шкіри [49, 89]. Авторами проаналізовано можливості біофізичних 

методик у комплексній оцінці мікроциркуляторного русла в сучасній 

клінічній практиці. Капілярорезистометрія, цифрова капіляроскопія, а також 

лазерна допплерівська флоуметрія можуть виявити мікроциркуляторні 

розлади, зумовлені порушеннями реології крові, функцією ендотелію і 

тонусу артеріол у пацієнтів з дифузними захворюваннями печінки. Ці методи 
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можуть бути використані для впровадження в комплекс клінічних 

досліджень при виявленні ранніх форм патології. Комплекс представлених 

досліджень призначений для об’єктивізації виявлених порушень структури та 

функції системи мікроциркуляції.  

Цікавими є дослідження морфофункціональних особливостей шкіри у 

жінок [138, 144, 159]. Автори стверджують, що генетичні і гормональні 

відмінності не можуть не впливати на структуру і функцію шкіри. Результати 

дослідження показали, що шкіра жінок тонша, а товщина підшкірного 

жирового шару більша, питома щільність колагену суттєво нижча. У жінок 

вміст металів у волоссі вищий, зокрема вміст міді. У жінок ступінь 

розтягування шкіри вищий, а еластичність менша. У жінок підвищений ризик 

розвитку дерматиту. Також вазоспастичні захворювання і реакції є 

характерними для жінок. Естрогени впливають на симпатичну нервову 

систему, діючи на адренорецептори, що викликає вазоспастичні реакції. 

Жіноча шкіра більш чутлива до болю, світліша. Естрогени інгібують 

секреторну активність сальних залоз, але практично не впливають на 

апокринові залози, підвищують рівень гіалуронової кислоти в дермі, 

збільшують вміст води, стимулюють епідермальний меланогенез.  

Фундаментальними дослідженнями доведено, що шкіра є органом-

мішенню для статевих гормонів. В експерименті на щурах-самках 

оперативним шляхом проводили видалення матки з придатками [24]. У 

динаміці через 14, 30 та 45 діб після оперативного втручання проведено 

морфологічне дослідження шкіри. Встановлено, що хірургічне видалення 

яєчників та матки у щурів-самок супроводжувалося значними дистрофічними 

змінами як з боку епідермісу, так і структурних компонентів дерми. 

Вивчення гістологічних препаратів шкіри щурів через 14 діб експерименту 

виявило дистрофічні зміни клітин, а також пошкодження волокнистих 

структур та гемокапілярів дерми. Базальний шар нерівномірної висоти, 

оскільки кератиноцити набирають різної форми і розмірів, а також 

перпендикулярну орієнтацію стосовно до базальної мембрани. В основному 
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шарі збільшується кількість міжепітеліальних лімфоцитів. В цитоплазмі 

клітин шипуватого шару можна спостерігати вакуолізацію, іноді вакуолі 

зливаються між собою. Ядра зморщені, гіперхромні. Міжклітинні межі 

нечіткі. Поверхневі ряди клітин містять кератогіалін, гранули невеликих 

розмірів, іноді вони зливаються в пласти. У роговому шарі виявлено 

надмірне утворення лусочок. У дермі – набряк. Водночас спостерігається 

гіперемія та набухання епітеліоцитів. У сітчастому шарі – розволокнення 

колагенових волокон. Через 30 та 45 діб переважають прояви гіаліно-

крапельної дистрофії та пікноз ядер. Роговий шар потовщений, із значною 

кількістю кератогіаліну. Товщина епідермісу зменшується. Клітини 

базального шару розміщуються щільно, збільшується кількість 

міжепітеліальних лімфоцитів. Кератиноцити шипуватого шару приплюснуті, 

зернистий шар стоншений, клітини містять кератогіалінові зерна з 

утворенням суцільних гіалінових пластів. У дермі розвивається атрофія і 

склероз. У сосочковому шарі відмічено збільшення кількості мастоцитів, а 

також лімфоцитів, які переважно розміщуються біля кровоносних судин. У 

сітчастому шарі виявлено надлишок товстих гіалінізованих колагенових 

волокон. Залозисті і жирові клітини сальних і потових залоз зменшені в 

розмірах, розміщуються серед склерозованої тканини. Навколо них 

спостерігається лімфогістіоцитарна інфільтрація.  

Низка праць сучасної фахової літератури присвячена новим методам 

дослідження шкіри [18, 97, 98, 164]. Розроблено модифікацію простого і 

високочутливого флуориметричного методу визначення кератину, який 

дозволяє за допомогою флуоресцеінмеркуріацетата визначати кількість 

кератину в екстракті рогового шару епідермісу людини. Автори вважають, 

що дослідження структури кератину є важливим, оскільки кератин – 

основний білок епідермісу, який здійснює бар’єрну функцію шкіри, 

сприяючи захисту від зовнішніх впливів. Зміна фізико-хімічних властивостей 

кератину може призводити до суттєвих порушень захисних властивостей 

епідермісу, особливо при патологічних станах організму, наприклад таких як 
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діабет чи псоріаз. Модифіковано також прямий імунофлюоресцентний метод 

для дослідження парафінових зрізів шкіри. Прямий імунофлюоресцентний 

метод передбачає застосування первинних антитіл, кон’югованих із 

флюорохромом, і має низку переваг перед іншими імуногістохімічними 

методами, зокрема швидкість і відносну доступність виконання дослідження 

[154]. Автори вказують також на недоліки цього методу: необхідність 

спеціального флуоресцентного мікроскопа з набором бар’єрних фільтрів, 

низьку чутливість методу і швидке затухання флюоресценції, неможливість 

тривалого зберігання препаратів і використання морфологічного архіву. 

Модифікований метод прямого імунофлюоресцентного дослідження на 

парафінових зрізах шкіри дозволяє значно збільшити доступність 

імунофлюоресцентного дослідження [97]. 

Діагностика запальних дерматозів нерідко є проблемою для 

клініцистів, оскільки зумовлена неспецифічністю і подібністю елементів 

висипки. Дерматоскопія – метод, який використовується для діагностики і 

диференційного діагнозу меланоцитарних новоутворів шкіри, є необхідним 

методом для діагнозу запальних дерматозів. Каула Суид [129, 130] пропонує 

застосовувати зміну капілярного рисунка, як основного знаку 

дерматоскопічної діагностики запальних дерматозів. Стадії запального 

процесу значно впливають на форму і розміщення капілярів сосочкової 

частини дерми. Результати досліджень показали, що дерматоскопічними 

характеристиками капілярів є червоні точки, глобули, лінії. До 

дерматоскопічних характеристик капілярного рисунка належать паралельне 

розміщення капілярів, ретикулярна сітка, клубочки. Наявність, 

співвідношення і ступінь виразності вказаних дерматоскопічних ознак є 

основою для дерматоскопічної діагностики запальних дерматозів. 

Дерматоскопічна картина при запальних дерматозах змінюється залежно від 

стадії процесу.  

На жаль, у фаховій літературі трапляються лише поодинокі праці, 

присвячені особливостям будови та кровопостачання шкіри 
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експериментальних тварин у нормі [11, 24, 74, 120]. Автори стверджують, що 

шкіра щура, як і людини, утворена епідермісом і дермою. Епідерміс досить 

тонкий і представлений основним, шипуватим, зернистим та роговим 

шарами. Дерма утворена двома шарами – сосочковим та сітчастим. Шар 

гіподерми незначний і утворений адипоцитами. Між гіподермою і сітчастим 

шаром дерми міститься багато судин. При гістологічному дослідженні 

судинної стінки артеріол виявлено, що вони мають м’язовий тип будови. 

М’язовий шар містить циркулярно розміщені подовгастої форми гладкі 

міоцити, що мають веретеноподібні ядра. Шкіру щурів живлять три групи 

артерій, які утворюють сплетення – гіподермальне, субдермальне та 

субпапілярне. Шкіра спини та стегна щурів має складну будову колагенової 

сітки. Пластоподібний тип міститься в шкірі присередньої поверхні стегна і 

характеризується розташуванням колагенових пучків паралельними 

пластами, що з’єднуються між собою волокнами. Дерма щурів має петлястий 

тип переплетення колагенових волокон з великою кількістю анастомозів між 

щільно розташованими пучками.  

У фаховій літературі є велика кількість експериментальних та 

клінічних робіт, спрямованих на вивчення шарів шкіри при дії різних 

факторів в експерименті та клініці [51, 52, 55, 120, 142]. Мастоцити різних 

шарів шкіри щурів в нормі та після дії загальної глибокої гіпотермії 

досліджувала О. В. Саган [120]. В інтактних тварин мастоцити 

розміщуються, в основному, в периваскулярному просторі дерми і гіподерми 

поодиноко або групами по 3–4 клітини. В різних шарах шкіри мастоцити 

відрізняються за формою, розмірами, ступенем метахромазії і кількістю 

клітин на одиницю площі. Так, у сосочковому шарі дерми клітини мають 

витягнуту форму і недиференційовану зернистість, що надає цитоплазмі 

гомогенного вигляду. У сітчастому шарі клітини набувають овальної або 

округлої форми, в цитоплазмі стає чіткіше вираженою зернистість. У 

гіподермі мастоцити мають овальну форму, з добре вираженою зернистістю. 

Кількість мастоцитів також змінюється в залежності від пошарового їх 
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розміщення. У сосочковому шарі середня кількість мастоцитів на 1 мм2 

складала 40 клітин, в сітчастому шарі – 60 клітин, в гіподермі – 95 клітин, а в 

шкірі лапок загальна кількість мастоцитів становила 204 клітини на 1 мм2. 

Після дії загальної глибокої гіпотермії встановлено, що ступінь метахромазії 

і кількість гранул мастоцитів значно змінюється в порівнянні з нормою. Різко 

змінюються також індекси насичення гепарином мастоцитів і дегрануляції.  

Особливості будови шкіри щурів при запаленнях описані в працях 

А. В. Кривощепова [74]. У дослідах на 40 білих щурах-самцях лінії Вістар 

відтворювали модель запалення, використовуючи розчин формаліну. Гострий 

запальний процес супроводжувався змінами мікроциркуляторного русла. 

Через 1–3 доби експерименту артеріоли, капіляри і венули різко 

розширюються. У просвіті капілярів і венул спостерігали явища стазу 

формених елементів крові. Розширення судин супроводжувалося 

потовщенням їх стінки, набуханням ендотелію, появою навколосудинних 

клітинних інфільтратів із нейтрофілів, лімфоцитів, макрофагів, мастоцитів та 

інших мононуклеарних елементів. Площа інтерстиціальних просторів різко 

збільшувалася. Через 7–14 діб всі судини мікроциркуляторного русла 

залишалися розширеними, об’єм інтерстиціальних просторів поступово 

зменшувався, в клітинних інфільтратах переважали макрофаги.  

Механізмам зниження резистентності капілярів шкіри при порушеннях 

мікроциркуляції присвячена низка праць [17, 44, 140, 180]. Стан 

резистентності шкірних капілярів вивчено за допомогою модифікованого 

приладу НПК-5 [44]. Показником стану проникності шкірних капілярів була 

кількість петехій, які виникали після дослідження. Розрізняли три ступені 

реакції шкірних судин: перший – на ледь гіперемованому тлі шкіри по 

всьому полю рівномірно розкидані дрібного та середнього розміру 

крововиливи; другий – гіперемоване поле з великою кількістю дрібних, 

середніх і великих геморагій; третій – зливні крововиливи різного розміру у 

необмеженій кількості розкидані по всьому полю проби. Патологічною 

проникністю шкірних судин вважався другий і третій ступінь. У результаті 
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проведеного дослідження можна зробити висновок, що зниження 

резистентності капілярів шкіри спричинене патологією мікроциркуляторного 

русла, зменшення резистентності капілярів має пряму залежність від ступеня 

вияву порушень мікроциркуляції та пов’язаного з ним зниження еластичності 

шкіри.  

У праці «Вітаміни і шкіра» [24] наведені дані про взаємозв’язок між 

різними типами гіповітамінозу і захворюваннями шкіри. Сухість шкіри, 

жовтий чи сірий відтінок, фолікулярний гіперкератоз із утворенням бляшок і 

шипів, папульозна висипка на розгинальних поверхнях рук і ніг (лікті, 

коліна) є характерними для недостатності вітаміну А. При цьому 

відбувається атрофія сальних залоз і волосяних мішечків, закриття вивідних 

проток зроговілим епітелієм. Проявом недостатності вітаміну В2 є блідість 

губ, їхня мацерація на місці змикання, злущення епітелію, себорейна екзема 

крил носа, носо-губних складок, повік, висівкоподібне лущення вушних 

раковин, дерматит кистей, тріщини біля нігтів. При недостатності вітаміну В6 

можливий розвиток себорейного дерматиту носо-губних складок, над 

бровами, навколо очей. У випадках гіповітамінозу нікотинової кислоти 

виникають симптоми дерматиту спочатку на відкритих ділянках, а згодом і 

на закритих (невеликі круглі червоні плями, які з часом темнішають, можуть 

виникати ерозії, тріщини і навіть виразки). Недостатність вітаміну Н 

викликає сухість шкіри, висівкоподібне лущення. Зміни шкіри – один із 

ранніх симптомів С-гіповітамінозу. Шкіра бліда, згодом брудно-сіра, навіть 

темна і нагадує забарвлення шкіри при аддисоновій хворобі, лущиться. 

Недостатність вітаміну В5 викликає печіння у ступнях. Авітаміноз фолієвої 

кислоти характеризується розвитком гіперкератозу. 

Цікавим є дослідження процесу відновлення шкіри після хімічних 

пілінгів [6, 73, 126, 139]. Безпосередньо після процедури пілінгу шкіра стає 

беззахисною, що зумовлено пошкодженням епідермального бар’єру, а це і 

призводить до порушення водно-електролітного балансу в шкірі та її 

зневоднення, а також зниження мітотичної активності всіх клітин шкіри 
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(основних кератиноцитів, меланоцитів, фібробластів) [73, 125, 216]. У 

відповідь на пошкодження рогового шару кератиноцити секретують 

сигнальні молекули і фактори росту. Найпершими звільнюються цитокіни – 

інтерлейкін-1 і фактор некрозу пухлин. Вони індукують синтез і вихід інших 

цитокінів, синтез адгезинів і фіксацію клітин імунної системи для реалізації 

імунної відповіді. Фактор некрозу пухлин стимулює синтез необхідних для 

відновлення епідермального бар’єру ліпідів і утворення ламелярних гранул в 

епідермісі, передаючи інформацію про пошкодження шкіри в клітинах 

зернистого шару епідермісу. Найінтенсивніше процеси відновлення 

епідермального бар’єру відбуваються впродовж перших 12 годин, далі 

переходять у повільну фазу. Під час швидкої фази відновлення відбувається 

за рахунок викиду ламелярних тілець. У повільній фазі шкіра починає синтез 

необхідних для відновлення компонентів. Хімічний пілінг супроводжується 

незначним запальним процесом. Фаза запалення змінюється фазою репарації. 

До цього часу активовані цитокінами моноцити, кератиноцити синтезують 

епідермальний фактор росту і трансформуючий фактор росту, що призводить 

до посилення проліферації кератиноцитів і їхнього диференціювання, 

стимуляції ангіогенезу для забезпечення трофічних процесів в епідермісі.  

Застосування лікарських засобів часто викликає побічні реакції з боку 

шкіри [72, 11, 150, 151, 184, 220]. Більшість дерматологічних побічних 

реакцій мають відносно безпечні прояви, наприклад, висипання, які швидко 

зникають після відміни лікарського засобу, що викликав реакцію, відчуття 

свербіння [118, 119]. Іноді зміни з боку шкіри можуть мати важкі наслідки. 

Висипання, які здатні загострюватися, збільшуватися за площею чи 

призводити до станів, що загрожують життю. Серед побічних реакцій, що 

проявляються змінами з боку шкіри, особливо небезпечними є: 

макулопапульозна екзантема, уртикарії, ангіоневротичний набряк, токсичний 

епідермальний некроліз. Лікарськими засобами, що найчастіше викликали 

побічні реакції з боку шкіри, є антибіотики, анальгетики, вітаміни, 

периферичні вазодилататори, засоби, що діють на ринін-ангіотензинову 
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систему, спазмолітики, антихолінергічні засоби і препарати, що стимулюють 

перистальтику, антианемічні засоби, анестетики, антитромботичні засоби, 

антинеопластичні засоби, антагоністи кальцію, антидіабетичні препарати, 

кардіологічні препарати, засоби, які застосовують при кашлі і застудних 

захворюваннях. 

Таким чином, проблема морфофункціональних особливостей шкіри 

людини та експериментальних тварин за умов фізіологічної норми і під 

впливом екзо- та ендопатогенних факторів є важливою як для морфологів, 

так і для клініцистів. Багато питань цієї проблеми є дискутабельними, 

вимагають якнайскорішого вирішення шляхом проведення 

експериментальних та клінічних досліджень.  

 

1.2. Процеси регенерації за умов фізіологічної норми, процеси 

репарації при патологічних станах 

Рани залишаються однією з найактуальніших наукових та практичних 

проблем сучасної медицини [36, 41, 42, 75–80, 194]. Питання незагоєння ран, 

формування рубців, розвиток флегмон тощо викликають особливий інтерес 

медиків [7, 43, 168]. Загоєння ран шкіри супроводжується фазною зміною 

будови її структурних елементів – епідермісу, дерми та гіподерми, що 

залежить від реактивності тканин та клітин у їхньому складі.  

Низка праць присвячена ролі мастоцитів у репаративному процесі [7, 

101, 102, 195, 225]. Мастоцити є джерелом таких біологічно-активних 

речовин як гістамін, гепарин, фактор активації тромбоцитів, фактори, що 

залучені до регуляції коагуляції крові, чинники хемотаксису нейтрофілів і 

еозинофілів, метаболіти арахідонової кислоти тощо. Класичні уявлення щодо 

ролі мастоцитів концентрують увагу на їхні ролі в регуляції судинного 

тонусу та проникності стінки судин мікроциркуляторного русла. Дані 

фахової літератури свідчать також про залучення цих клітин до регуляції 

процесу запалення та визначення клітинного складу інфільтратів, можливості 

модуляції реакції міофібробластів, розвитку грануляційної тканини, 
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стимуляції ангіогенезу та реіннервації в ділянці ранового дефекту [5, 9, 105, 

207]. У праці щодо морфогенезу мастоцитів у різні фази ранового процесу 

проведено аналіз біоптатів крайової зони ран 30 білих щурів. Матеріал 

вивчали через 1, 3, 7 і 14 діб ранового процесу, використовуючи 

морфометричний аналіз, що враховував питомий об’єм судин та їх діаметр, 

питому щільність мастоцитів на 0,1 мм2, ступінь дегрануляції [7]. В інтактній 

шкірі щурів мастоцити сконцентровані навколо судин поверхневого і 

глибокого судинних сплетень. Поодинокі мастоцити визначаються в 

гіподермі між часточками білої жирової тканини. Реакція мастоцитів на 

ушкодження шкіри має зональний характер і має просторово-хронологічну 

динаміку в сосочковому та сітчастому шарах дерми. У поверхневій зоні 

шкіри впродовж 1–3 доби розвиток виразної вазоконстрикції та ішемії 

супроводжується зростанням кількості та ступеня дегрануляції мастоцитів. У 

подальшому кількість цих клітин знижується, але ступінь їх дегрануляції, 

особливо в зоні епідермо-дермальної межі, зростає, що супроводжується 

проліферацією в епідермісі. У глибокій дермі та гіподермі максимальна 

вазодилятація реєструється через 3 доби з подальшою нормалізацією 

судинного тонусу в період грануляції та епітелізації. Проте кількість 

мастоцитів однаково зростає з 3 до 14 доби, максимальна їхня дегрануляція 

реєструється в період розвитку грануляції. Морфогенез 

мастоцитівпов’язаний не лише зі станом судин поверхневого та глибокого 

сплетень, але й із регуляцією ангіогенезу, проліферацією клітин 

фібробластичного ряду та кератиноцитів епідермісу, а також із циклічними 

змінами волосяних фолікулів та ремоделюванням дерми в зоні ранового 

дефекту.  

У репаративних процесах при запаленні мастоцитіввідіграють особливу 

роль [71, 209]. Вони є джерелом основних медіаторів початкових судинно-

ексудативних явищ, зокрема, фази підвищеної судинної проникності. У 

дослідах на 396 щурах-самцях показано, що при звичайному запаленні 

максимальний розвиток грануляційної тканини спостерігається на 5 добу. 
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Встановлено, що запалення в умовах вилучення мастоцитів характеризується 

помітним сповільненням репаративних явищ. Це свідчить про те, що 

мастоцити стимулюють репарацію. Дослідники довели, що механізм 

моделюючої дії мастоцитів на репаративний процес може бути пов’язаний із 

гальмуванням нейтрофілів, які відповідають за очищення вогнища запалення, 

а також стимуляцію фібробластів. Мастоцити мають також і безпосередню 

активуючу дію на фібробласти. Так, відома властивість гістаміну через Н2-

рецептори стимулювати фібробласти до колагеноутворення, з чим пов’язана 

суттєва роль гістаміну в процесі загоєння і навіть в патогенезі післязапальних 

фіброзів. Модулюючий вплив мастоцитів на репаративний процес може бути 

пов’язаний також із іншими біологічно-активними речовинами мастоцитів.  

Низка авторів описує рановий процес як взаємозв’язані явища 

запалення, регенерації та фіброзу, синхронність яких забезпечується 

міжклітинною взаємодією [3, 87, 133, 134, 137]. Автори стверджують, що в 

перебігу ранового процесу чітко прослідковуються три основні періоди. 

Перший – плавлення некротичних мас і очищення від них ранового дефекту 

через запалення; другий – проліферація сполучнотканинних елементів із 

формуванням грануляційної тканини; третій – фіброзування грануляційної 

тканини з утворенням рубця і його епітелізація [122, 181].  

Така класифікація відповідає сучасним уявленням про роль різних 

клітинних елементів і міжклітинних взаємодій в рановому процесі [5, 168, 17, 

182, 183]. Загоєння будь-якої рани відбувається з участю тих самих клітин і 

міжклітинних структур, що зумовлюють подібну загальну динаміку ранового 

процесу, в основі якого є такі типові процеси, як запалення, порушення 

мікроциркуляції, тканинний ріст [185]. Типи клітинних взаємодій 

змінюються в різні фази запалення і регенерації. Міжклітинні взаємодії 

здійснюються через клітинні медіатори та прямі міжклітинні контакти. У 

ранніх фазах запалення представниками клітинних кооперацій є мастоцити, 

тромбоцити, нейтрофіли і макрофаги, при імунному запаленні – лімфоцити. 

Проте головну регуляторну роль відіграють мастоцити. Важлива роль 
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належить також тромбоцитам, які генерують тромбоксани і тромбоцитарний 

активуючий фактор. Найменш вивчена роль гранулоцитів в репаративних 

процесах. Відомі взаємодії нейтрофілів з лімфоцитами, а також нейтрофілів з 

макрофагами в різні фази запалення. Нечисленними є відомості про 

взаємодію нейтрофілів з фібробластами. На ранніх фазах загоєння виявлено 

міжклітинні контакти цих клітин. Лімфоцити, які відповідають за імунний 

контроль морфогенезу при регенерації, появляються в рані разом із 

моноцитами, а в подальшому – вторинно разом з плазматичними клітинами. 

Іноді можна спостерігати їх контакти з фібробластами. Вважають, що роль 

цих контактів полягає у передачі фібробластами інформації про припинення 

проліферації [195, 225]. Фібробласти часто виконують ефекторну і 

регуляторну функції. На основі експериментів з використанням шкіри 

людини від донорів різного віку встановлено, що оптимальне співвідношення 

між фібробластами і фіброцитами складає 2:1. Власне цей збалансований 

рівень необхідний для нормального функціонування тканини [87]. 

Аналізуючи дані фахової літератури щодо загоєння ран, можна зробити 

висновок, що процеси запалення, регенерації і фіброзу є невід’ємними 

компонентами тканинної реакції на пошкодження. Весь процес – це 

динамічна саморегулівна система, кожна з фаз причинно-наслідкового 

ланцюга готує і стимулює наступну [87]. 

Які ж закономірності посттравматичної регенерації шкіри? На це 

запитання дає відповідь низка авторів [46, 47, 54]. На думку дослідників, 

регенерація шкіри складається із складних взаємопов’язаних процесів: 

епітелізація рани, контракція рани, утворення  сполучної тканини в рановому 

дефекті, позарановий вставний ріст (відновний процес, який відбувається в 

шкірі, що оточує рану – проліферація клітин і гіпертрофія структур шкіри). 

Утворення повноцінного регенерату – це відновлення шкіри з утворенням 

потових залоз, сальних залоз і волосяних фолікулів. Якщо рановий дефект 

виповнюється фібробластами, які походять з прилягаючої до рани шкіри, так 

званих дермальних фібробластів, то утворюється повноцінний регенерат. 
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Якщо сполучна тканина формується в рановому дефекті з фібробластів 

неспецифічної природи, які мігрують з дна рани, то утворюється 

епітелізований рубець [54].  

Дослідження Л. М. Баришнікової [8] присвячені динаміці експресії 

пероксиредоксину в шкірі при механічних і термічних травмах. Установлено, 

що впродовж першого тижня після механічної чи термічної травми в процесі 

регенерації рани відбувається значне збільшення секреції та експресії 

пероксиредоксину фібробластами, які беруть участь у формуванні рубця.  

Визначені параметри об’єктивної оцінки перебігу ранового процесу  

[37, 38, 40, 117, 194]. Автори обґрунтовують доцільність нового методу 

кількісної оцінки об’єму складної рани – спосіб вульнерометрії. Вперше 

запропоновано нові показники для кількісної оцінки ран: абсолютний об’єм 

рани, градієнт зміни об’єму рани, об’ємна швидкість та площинна швидкість 

загоєння ран. З’ясовано типові закономірності зміни об’єму ран у процесі 

їхнього загоєння. Запропоновано класифікацію перебігу ранового процесу, 

яка передбачає розподіл за періодами (запальний, ранній регенераторний, 

пізній регенераторний, період реорганізації) з врахуванням клінічних 

характеристик та залученням цифрових вульнерологічних критеріїв, зокрема 

об’ємної швидкості загоєння рани за один день, площинної швидкості 

загоєння рани за один день, цитологічного дослідження рани. Отримані дані 

можуть слугувати підґрунтям покращення ефективності лікування ран.  

Процес старіння є одним із аспектів порушення процесу загоєння ран. 

Показники імунітету знижуються з віком, тому загоєння ран можна 

пов’язувати з віковою зміною імунної системи [60]. Відмінності перебігу 

ранової регенерації шкіри при старінні можуть також залежать від змін її 

морфології та функцій. Старіння шкіри характеризується зменшенням 

вираженості реакції запальної відповіді, продукування цитокінів та їхніх 

рецепторів і факторів росту. Під час загоєння рани фактор росту впливає на 

міграцію нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів і фібробластів у зону 

запалення, стимулює проліферацію клітин та синтез колагену, підвищує 
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швидкість ангіогенезу і відіграє значну роль у морфогенезі волосяних 

фолікулів.  

Численні праці присвячені лікуванню ран [2, 32, 34, 56, 57, 88, 113, 123, 

127]. Деякі автори пропонують прискорювати загоєння ран шкіри за 

допомогою адрено- і холінотропних препаратів [13, 33]. Принцип лікування 

базується на взаємопов’язуваних процесах репарації і еферентної іннервації 

регенеруючих тканин. Катехоламінова і ацетилхолінові системи беруть 

безпосередню участь в регуляції процесу посттравматичної регенерації 

шкіри. При цьому норадреналін зменшує прояви запальної реакції та 

проліферації, підвищує виразність диференціювання фібробластів і 

прискорює дозрівання регенерату шкіри. Ацетилхолін, навпаки, посилює 

клітинну реакцію і сповільнює ремоделювання сполучнотканинного 

регенерату. Проведене дослідження показало можливість модуляції 

прискорення процесу загоєння рани з допомогою локального комбінованого 

застосування адрено- і холінотропних препаратів. Запропонована наступна 

схема дії на рану: у фазі запалення – пропранолол, у фазі проліферації – 

ацетилхолін, у фазі ремоделювання – норадреналін. Ця схема лікування 

забезпечує підсилення виразності кожної з фаз ранового процесу і скорочує 

терміни закриття дефекту шкіри [33].  

Застосування аутопластичного матеріалу для лікування ранових 

дефектів шкіри ґрунтується на структурно-функціональних особливостях 

шкіри. Джерелом самовідновлення і підтримки структури епідермісу є 

епідермальна проліферативна одиниця, яка представлена в епідермісі 

приблизно 20 клітинами [19, 34, 108]. У склад такої проліферативної одиниці 

входить від 6 до 12 зроговілих клітин, 2 зернисті і 1 шипувата клітини, 

розміщених над ділянкою основного шару. Площа ділянки основного шару 

відповідає роговій лусочці і містить від 8 до 12 основних епідермоцитів, 

серед яких на 3–4 центральні клітини припадає одна стовбурова [122]. Повне 

відновлення епідермісу людини зумовлене безперервними процесами поділу 

клітин в основному шарі, постійного їхнього дозрівання, накопичення 
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кератогіаліну, лізису ядра з перетворенням клітини в рогову лусочку, яка 

злущується. Структурно-функціональна одиниця сполучної тканини дерми 

представлена волокнистою основою ретикулярної частини і міжклітинним 

матриксом, мікросудинними компонентами та клітинними елементами. 

Реалізація принципу дермотензії (отримання аутопластичного матеріалу) 

базується на застосуванні оптимізованих режимів її розтягнення, 

обґрунтованих морфофункціональним збереженням структурно-

функціональних одиниць шкіри [36].  

Одним із методів лікування ран є використання мезенхімальних 

стовбурових клітин з жирової тканини для аутологічної трансплантації [123]. 

Цей метод був випробуваний на білих щурах лінії Вістар, в яких моделювали 

округлу рану на спині. Аутологічні мезенхімальні стовбурові клітини з 

жирової тканини володіють високим терапевтичним ефектом при лікуванні 

ран, які довго не загоюються. Вірогідно скорочуються терміни репаративних 

процесів не тільки за рахунок стимуляції утворення і дозрівання 

грануляційної тканини та епітелізації, але і за рахунок прискорення 

очищення ран і місцевої протизапальної дії. Крім цього, встановлено, що 

мезенхімні стовбурові клітини продукують цитокіни і ростові фактори, 

необхідні для проліферації і диференціації клітин, про що свідчить 

повноцінне відновлення шкіри. Властивість стовбурових клітин давати 

багато різних клітинних типів робить дані клітини найважливішим відновним 

резервом в організмі, який можна використовувати для заміщення дефектів 

[22]. 

Розроблено способи корекції ранового процесу, що прискорює 

загоєння гнійних ран [12, 20, 26, 28, 58, 167]. Авторами запропоновано 

підходи до місцевого лікування гнійних ран у першій фазі ранового процесу, 

спрямовані на більш ранній прояв макрофагальної реакції в рані, які 

включають хірургічну обробку, культивування аутолейкоцитів 

безпосередньо в рані шляхом періодичного зволоження її середовищем з 

сироваткою крові, антибіотиками в концентрації, нетоксичній для 
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макрофагів, та інсуліном, що дозволяє скоротити в експерименті на тваринах 

з моделлю гнійної рани терміни переходу ранового процесу в другу фазу в 

1,7±0,07 раза [28].  

Вплив магнітотерапії на морфологічні особливості репаративного 

процесу досліджено на щурах-самцях [2, 31, 100]. Для оцінки відновних 

процесів у ранах застосовували методи планіметричного і гістохімічного 

дослідження ран в динаміці. На препаратах, забарвлених гематоксиліном і 

еозином, а також за Ван-Гізон, оцінювали виразність і глибину некрозу 

тканин, клітинний компонент, неоангіогенез, характер і повноту 

репаративних процесів. Морфологічна картина першої фази ранового 

процесу через 1 добу після моделювання рани характеризувалася наявністю 

некротичних мас у зоні дефекту, лейкоцитарна інфільтрація 

розповсюджувалася до глибоких шарів дерми, судини були повнокровні, 

виявлено крововиливи. Через 3 доби вже виявлено грануляційну тканину в 

ділянці дна рани, активацію процесу ангіогенезу. Зменшення площі рани, 

зниження інтенсивності запального процесу, інтенсифікація формування і 

дозрівання грануляційної тканини, прискорення епідермізації ранового 

дефекту, активізація метаболічних процесів, прискорення стратифікації 

вказує на результативність використання синусоїдальної і пульсуючої 

програмуючої магнітотерапії при лікуванні асептичних ран [31]. 

У працях П. С. Кризини [81, 83] дана морфофункціональна оцінка 

перебігу ранового процесу при застосуванні ксенопротекторів, 

антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні ран. 

Дослідження проведені на 657 білих щурах, а також обстежено 144 хворих. 

Стан регенеративних процесів у тканинах оцінювали за допомогою клініко-

лабораторних і морфологічних методів. Встановлено, що при застосуванні 

ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів 

стимулюються репаративні процеси в навколоранових і ранових тканинах, 

скорочується термін зменшення набряку, гіперемії, гіпотермії, очищення ран 

від гнійно-некротичних мас, формування грануляційної тканини, епітелізація 
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і загоєння ран на 6,4±1,6 діб в експерименті і на 5,6±1,4 діб в клініці [29, 82]. 

Морфологічно визначено, що застосування запропонованого лікування 

гнійних ран, а також опікових ран прискорює перехід фаз ранового процесу 

як в експерименті, так і в клініці, стимулює проліферацію фібробластів, що 

призводить до обмеження надмірного розвитку проліферативних змін, які 

могли б викликати формування грубих (колоїдних) рубців.  

Процеси регенерації шкіри, на думку багатьох дослідників, найбільш 

виразні в периваскулярній ділянці, а у віддалених від капіляра ділянках 

знижується біосинтетична активність клітин, зростають їх дистрофічні зміни 

[39, 104, 149, 200]. В тканинах з активним кровотоком виразнішими є 

процеси протеолізу, фагоцитозу, елімінації нежиттєздатних тканин і 

мікробів. У зв’язку з цим цікавими є дослідження, спрямовані на покращення 

кровоплину в тканинах і стимуляції ангіогенезу з допомогою різних 

лікувальних впливів [149, 200, 205]. Зокрема, досліджено вплив дермотензії і 

кріоаплікацій в прилягаючій до рани ділянці на процеси васкуляризації 

ранової ділянки і загоєння рани [106, 107]. Автором виявлено макросудинні 

зміни, які підтверджують підвищення щільності мікроциркуляторної сітки в 

шкірі, що оточує рану. Автор стверджує, що дермотензія та кріоаплікації в 

ділянці, що прилягає до рани, стимулюють процеси ангіогенезу, збільшують 

васкуляризацію ранових і навколоранових тканин, знижують упродовж 1–2 

діб швидкість загоєння, але в подальшому швидкість загоєння різко зростає 

на етапі інтенсивної регенерації, що зумовлено стимуляцією й активізацією 

регенеративних процесів.  

Для лікування ран широко застосовується низькоінтенсивне лазерне 

опромінення [23, 91, 227, 228]. У досліді авторами показано, що 

структурними основами стимулюючого ефекту інфрачервоного 

магнітолазерного опромінення є зміни мікросудин, які полягають в їх 

розширенні і прискореному новоутворенні, що викликає підвищену 

проліферативну активність епітеліоцитів. Морфологічні зміни клітин 

сполучної тканини визначають як повноцінне становлення 
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сполучнотканинного каркасу, а також бар’єрно-захисну та регуляторну 

функцію макрофагів, нейтрофілів, плазматичних клітин і мастоцитів. 

Оптимальні стимулюючі дози у всі терміни досліду призводять до значного 

збільшення відносного об’єму капілярів, що значно покращує 

мікроциркуляцію. У тканинах рани збільшується кількість фагоцитів, 

кількість мітозів в грануляційній тканині і епідермісі, а також кількість 

ліпоцитів. Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що в цитоплазмі 

фібробластів розширені профілі зернистої ендоплазматичної сітки, які 

містять помірно електроннощільний матеріал, значну площу займають також 

структури комплексу Гольджі [91]. Ультраструктура поліморфоноядерних 

нейтрофільних лейкоцитів свідчить про активність їх фагоцитарної функції. 

Просвіти мікросудин широкі, цитоплазма ендотеліоцитів потовщена. У 

подальшому клітини грануляційної тканини розміщуються компактно, тісно 

прилягаючи одна до одної, міжклітинні зони заповнюються колагеновими 

волокнами. Виявлено фібробласти з ознаками високого ступеня зрілості і 

диференціювання. У віддалені терміни спостереження в рані виявляється 

велика кількість нервових елементів, зокрема мієлінових волокон, що 

свідчить про стимуляцію інфрачервоним магнітолазерним опроміненням 

процесів відновлення, реіннервації структур дерми [228].  

На основі ліпофільного комплексу з кори осики створені мазі для 

репаративної активності шкіри [10, 21, 114, 210]. Проведені авторами 

дослідження показали, що запропоновані мазі проявляють виразну 

репаративну активність, позитивно впливаючи на загоєння асептичної 

лінійної різаної рани у щурів. Репаративна активність була також 

підтверджена морфологічними дослідженнями. У переважної більшості 

щурів вже на 5 день після утворення ран відбувалося помітне зменшення 

ширини та глибини ранового каналу, рановий канал заповнювався 

новоутвореною тканиною, що містила помірну або незначну кількість клітин 

(переважно достатньо зрілі фібробласти з домішками лімфоцитів). Епідерміс, 

що прикривав рановий канал, був потовщений, але у ньому чітко виявлено 
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характерні шари. У прилеглих до ранового каналу ділянках шкіри епідерміс 

практично без дистрофічних змін, колагенові волокна дерми менш набряклі, 

у більшості щурів відсутня запальна реакція в дермі.  

Клініко-морфологічне обґрунтування озономагнітофорезу в лікуванні 

гнійної рани міститься в праці У. З. Загірова і співавторів [59]. В 

порівняльному аспекті авторами вивчені результати лікування 60 хворих з 

гнійними ранами. В залежності від характеру місцевої терапії хворі були 

розділені на дві групи: в першій групі застосовували озонотерапію рани; в 

другій групі – озонотерапію на тлі низькочастотних магнітних полів – 

озономагнітофорез. Встановлено, що при озономагнітофорезі гнійної рани 

спостерігається виразний бактерицидний ефект, а також чутливість 

мікрофлори до антибіотиків підвищується. Гістологічно автори відмічали 

чітку тенденцію до відторгнення гнійно-некротичних тканин з ранової 

поверхні, зменшення ексудативної фази запалення із закономірним 

формуванням грануляційної тканини, прискорення репарації шкіри.  

На загоєння хронічної рани позитивно впливає також застосування 

церебролізину [62]. Хронічний рановий процес автори викликали 

одноразовим локальним рентгенівським опроміненням у дозі 60 Гр задньої 

поверхні стегна морських свинок. Вивчали вплив церебролізину на рівень 

прозапальних цитокінців і ступінь розвитку ангіогенезу у вогнищі в динаміці 

хронічного ранового процесу. Застосування церебролізину при хронічному 

рановому процесі призводить до зниження рівня протизапальних цитокінів у 

вогнищі. Джерелом цитокінів є не стільки епідермоцити, скільки клітини 

дерми. При лікуванні реєструється позитивна морфологічна динаміка: 

утворення товстого шару епітелію зі сформованою базальною мембраною, 

поновлення нормальної структури колагену в поверхневих і глибоких шарах 

дерми, активний ангіогенез, що свідчить про виражений ранозагоювальний 

ефект церебролізину.  

Таким чином, шкіра є оптимальною моделлю для вивчення 

фундаментальної морфології регенерації органів і розробки ефективних 
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методів стимулювання репаративних процесів.  

 

1.3. Вплив наркотичних речовин на загоєння ран 

Невпинне зростання в Україні кількості осіб, що зловживають 

наркотиками, зумовило низку нових соціально-економічних і медичних 

проблем [48, 50, 65]. У наукових джерелах існують поодинокі публікації 

щодо впливу наркотичних засобів на репаративні процеси, дані яких 

здебільшого мають описовий характер, висвітлюють лише окремі фрагменти 

цієї проблеми, а часто є суперечливими [158, 160, 190, 191, 208].  

Так, у фаховій літературі знаходимо працю, в якій пропонується 

застосовувати налбуфін при лікуванні героїнової залежності [112]. Автори 

відносять налбуфін до «безпечних альтернативних стратегій для лікування 

опіоїдної залежності і запобігання супутнього ВІЛ-інфікування в Росії». 

Пропозиція авторів базується на тому, що налбуфін є агоністом κ-рецепторів 

і антогоністом μ-рецепторів, широко застосовується як знеболюючий засіб. 

Автори також стверджують, що ризик звикання до препарату мінімальний. 

Проте проведено спостереження лише впродовж двох тижнів і з 29 пацієнтів 

лише 8 пацієнтів вважали показовими для формулювання висновків. 

Висновки торкаються лише зменшення кількості ін’єкцій та дози базового 

наркотика. У висновках самі автори погоджуються, що необхідні контрольні 

дослідження з участю більшої кількості пацієнтів. Очевидно, дослідження 

мали б тривати значно довше і, найголовніше, відсутнє морфологічне 

підґрунтя можливості тривалого застосування такого опіоїду, як налбуфін. 

Адже у фаховій літературі вже з’являються поодинокі праці щодо 

виникнення грубих патоморфологічних змін внаслідок застосування 

налбуфіну [35].  

Регулярне вживання наркотиків руйнує імунну систему організму [153, 

163, 166, 172, 192, 213]. Ослаблення імунного захисту проявляється в 

порушенні внутрішньоклітинної захисної системи, шкірного бар’єру і 

слизових оболонок [45, 116, 131, 182, 211].  
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Гнійно-запальні процеси наркоманів протікають значно важче, ніж у 

хворих, які не вживають наркотики [214, 221]. Нетипові форми запальних 

процесів щелепно-лицевої ділянки характерні для людей, обтяжених 

наркоманією [14, 131, 132].  

Особливостям клінічного перебігу і лікування одонтогенних гнійно-

запальних захворювань м’яких тканин у хворих, що вживають наркотики, 

присвячено низку праць [135, 136]. Використавши загально-клінічні методи, 

спеціальні клінічні методи, лабораторні методи, варіаційно-статистичний 

метод, автори описали особливості клінічного прояву і перебігу первинних 

одонтогенних запальних вогнищ і гнійно-запальних захворювань м’яких 

тканин у наркозалежних хворих. Встановили, що площа ураження тканин 

щелепно-лицевої ділянки і агресивність перебігу патологічного процесу 

залежить від терміну вживання наркотиків.  

У фаховій літературі низку праць присвячено особливостям клініки, 

діагностики та хірургічного лікування післяін’єкційних гнійно-запальних 

захворювань шиї у хворих-наркоманів [65, 224, 226]. Передумовами 

виникнення вказаної патології автори вважають перманентну інокуляцію 

«вуличних» мікроорганізмів у тканини шиї, локальні післяін’єкційні 

патоморфологічні зміни та розлади антиінфекційної резистентності організму 

хворих-наркоманів, а також внутрішньотканинну гіпертензію, зумовлену 

екстравазацією крові або позасудинним введенням наркотиків. Клінічна 

картина післяін’єкційних гнійно-запальних захворювань шиї виявляється 

широким спектром симптомів, серед яких домінують прояви гнійної та 

хронічної наркотичної інтоксикації, імуносупресованості, супутньої 

соматичної патології. Післяін’єкційні гнійно-запальні захворювання шиї 

можуть ускладнюватися виникненням симптомів компресії органів і 

структур шиї, болючим опухом шиї зі слідами ін’єкцій чи постпункційними 

дефектами шкіри, а також остеомієлітом ключиці та груднини, артритом 

груднинно-ключичного суглоба.  

Нетипова клінічна маніфестація, важкий перебіг і швидкий розвиток 
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небезпечних ускладнень гнійної хірургічної інфекції, зумовленої 

парентеральним вживанням наркотиків, викликають неповноцінність 

діагностики та лікування згідно з традиційними канонами гнійної хірургії, 

що проявляється високою частотою діагностично-лікувальних помилок, 

ятрогенних і післяопераційних ускладнень, значним показником інвалідизації 

та летальності хворих-наркоманів [27]. У вказаній науковій праці, 

присвяченій гнійній хірургічній інфекції, зумовленій парентеральним 

вживанням наркотиків, наводяться результати загально-клінічного, 

лабораторно-біохімічного, бактеріологічного, імунологічного та 

інструментального обстеження пацієнтів-наркоманів, з’ясовані епідеміологія, 

етіологія, патогенез, клінічні, бактеріологічні та імунологічні особливості 

перебігу хірургічної інфекції у хворих, які зловживають наркотиками.  

Мікронекроз залишається одним із найтяжчих проявів інфекцій шкіри і 

м’яких тканин. Останні роки у всьому світі збільшилась кількість випадків 

виникнення гангрени серед споживачів ін’єкційних наркотиків [50, 103, 143]. 

Газова гангрена у наркоманів частіше перебігає не у вигляді локалізованої 

форми, а швидко прогресує з розвитком поліорганної недостатності [70]. За 

даними P. D. Brown та співав. [157], підшкірні і внутрішньом’язові ін’єкції 

залишаються основними факторами ризику розвитку інфекції шкіри в цих 

пацієнтів. Постійне збільшення кількості споживачів ін’єкційних наркотиків 

однозначно призводить до зростання кількості випадків міонекрозу [162, 177, 

233]. Етіологічним фактором газової гангрени серед споживачів ін’єкційних 

наркотиків найчастіше є клостридії, а також стафілококи, стрептококи [152, 

174, 175, 176, 217, 219]. За даними зарубіжних авторів, за останні 10 років 

збільшилась кількість випадків виникнення міонекрозу у споживачів 

ін’єкційних наркотиків молодого віку, які супроводжуються синдромами 

токсичного шоку [155, 169, 178]. Серйозну проблему для клініцистів створює 

полірезистентність мікрофлори до відомих антибактеріальних препаратів 

[171, 201]. За характером розповсюдженості міонекроз може бути 

прогресуючим від стадії целюліту, фасциту і міозиту до власне некрозу [161].  
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Отже, проблема перебігу репаративних процесів у пацієнтів, змушених 

впродовж тривалого часу приймати опіоїди, а також у наркозалежних є 

сьогодні однією з найактуальніших як в Україні, так і у світі. Багато питань 

цієї проблеми вимагають подальшого вирішення шляхом проведення 

адекватних морфологічних та клінічних досліджень. Відомості, які 

трапляються у фаховій літературі щодо впливу опіоїдів на загоєння ран, 

часто є неповними і суперечливими.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали дослідження 

Дослідження виконані на 90 статевозрілих білих щурах-самцях із 

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

Тварин для проведення дослідження ретельно відбирали. Кожну 

тварину оглядали, зважували та проводили маркування [53, 99]. 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». 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 № 7 від 21 вересня 2015 року).  

Матеріал для дослідження представлений препаратами шкіри білого 

щура з ін’єкованим судинним руслом, гістопрепаратами 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») в праву сідничну ділянку. 

Контролем слугували 45 білих щурів-самців, яким щоденно впродовж 6 

тижнів  в 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 
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щура.   

Моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура 

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

введення наркотичного анальгетика налбуфіну. Налбуфін вводили в праву 

сідничну ділянку 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 [109]. Терміни 

експериментального впливу опіоїду складали 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. За допомогою цієї моделі 

у щурів, шляхом поступового підвищення доз доступного опіоїдного 

анальгетика, є можливим подальше вивчення його впливу на організм 

експериментальних щурів та дослідження плавності поступового наростання 

морфологічних змін у тканинах піддослідних тварин. Запропонований спосіб 

– з поступовим підвищенням доз кожних 7 діб – дозволяє досягнути 

поступове тренування опіоїдних рецепторів експериментальної тварини. 

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

синтетичний опіоїдний анальгетик групи агоністів – антагоністів опіатних 

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

Згідно своєї хімічної будови належить до широко використовуваних 

опіоїдних антагоністів, налоксону і налтрексону, і сильного опіоїдного 

анальгетика оксиморфону – високоактивного похідного морфіну. 

Таким чином, 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 
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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 

ненаркотичного анальгетика. У третій серії дослідів (15 щурів) досліджено 

стан гемомікроциркуляторного русла та структуру шкіри білого щура, а 

також особливості структурної організації шкіри в ділянці процесів репарації 

через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Характеристика матеріалу наведена у таблиці 2.1. 

                                                                                                                 Таблиця 2.1 

 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 

контроль) 

10 (5+5 

контроль) 

30 

Через 4 тижні 

введення налбуфіну 

10 (5+5 

контроль) 

10 (5+5 

контроль) 

10 (5+5 

контроль) 

30 

Через 6 тижнів 

введення налбуфіну 

10 (5+5 

контроль) 

10 (5+5 

контроль) 

10 (5+5 

контроль) 

30 

Разом 30 30 30 90 

 

Евтаназію проводили методом передозування внутрішньоочеревинного 

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

тварини).  
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2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження: 

1) ін’єкція судинного русла шкіри білого щура;  

2) просвітлення зрізів шкіри білого щура та їх фотографування під 

мікроскопом МБИ-1; 

3) морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри білого 

щура; 

4) гістологічне дослідження шкіри білого щура;  

5) електронномікроскопічне дослідження шкіри та ланок її 

гемомікроциркуляторного русла;  

7) статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою 

пакета прикладних програм на комп’ютері; 

8) моделювання тривалого впливу опіоїду на організм білого щура. 

 

2.2.1. Ін’єкція судинного русла шкіри білого щура. Тварин виводили з 

експерименту шляхом внутрішньоочеревинного введення препарату 

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

Після розтину вентральної стінки черевної та грудної порожнин, на 

міжреброві артерії накладали затискачі. В грудну частину аорти вводили 

скляну канюлю з гумовою насадкою, яку з’єднували зі шприцом і фіксували 

шовковою лігатурою і шприцом вводили ін’єкційну масу в судинне русло. 

Наливали кровоносне русло шкіри щура туш-желатиновою ін’єкційною 

масою [202]. Ін’єкційну масу готували наступним чином: 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 та туші і вводили в артеріальне русло тільки-що виведеного з досліду 

білого щура. Для заповнення артеріального русла використовували від 10 мл 

до 15 мл суміші [30]. Після ін’єкції на черевну аорту накладали лігатуру і 

забирали шкіру сідничної ділянки для дослідження. 
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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 туш-желатиновою ін’єкційною масою 

шкіру занурювали на дві доби в суміш гліцерину з етиловим спиртом у 

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

Після просвітлення препаратів фотографували ланки кровоносного 

русла шкіри в прохідному світлі мікроскопа МБИ-1 при збільшенні х80 

(об’єктив х10, окуляр х8), х160 (об’єктив х20, окуляр х8) на цифровому 

фотоапараті Olympus FE 210. 

 

2.2.2. Морфометрія судин кровоносного русла шкіри білого щура. 

Дослідження судин гемомікроциркуляторного русла на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах дає можливість вірогідно визначити такі його 

важливі кількісні критерії: діаметр мікросудин; щільність сітки обмінних 

судин (ЩСОС); площу трофічної активності тканини (ПТАТ) [1]. 

Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки шкіри 

білого щура здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів і венул.  

1) Діаметр кровоносних судин вимірювали за допомогою окулярної 

лінійки.Вимірювання діаметра ланок кровоносного русла проводили на 

просвітлених препаратах шкіри білого щура з ін’єкованим судинним руслом. 

Дійсний діаметр (D) судин встановлювали за допомогою окуляра-мікрометра 

при збільшені мікроскопа – об’єктив х20, окуляр х8 та об’єктив х10, окуляр 

х8, враховуючи 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 
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камери Горяєва. Згідно паспорта довжина сторони малого квадрата становить 

50 мкм. При застосуванні об’єктива х10 і окуляра х8, ціна поділки (К) 

складає 100 мкм (0,1 мм), а при об’єктиві х20 і окулярі х8 ціна поділки (К) 

дорівнює 50 мкм (0,05мм). На основі морфометричного дослідження 

встановлено дійсний діаметр ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри 

білого щура у нормі, за умов введення налбуфіну, а також за умов загоєння 

множинної постін’єкційної рани в контролі та під впливом налбуфіну. 

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

шляхом підрахунку кількості судин на одиницю площі (за одиницю площі 

обрано площу поля зору мікроскопа) [1]. 

3) Показник трофічної активності тканини (мкм) або радіус дифузії 

визначали шляхом вимірювання відстані між двома сусідніми судинами, 

поділеної навпіл [1]. 

Стереометричний аналіз судин проводили методом лінійного 

інтегрування [128]. Окуляр-мікрометр орієнтували перпендикулярно до 

поздовжньої осі судини і вимірювали хорди пересічення судин. Питомий 

об’єм (мкм3/мкм3) вираховували за формулою: 

L

ld
V ii

v
 

 ,  (2.2) 

де id  – середня сума хорд пересічення судин з окулярною лінійкою; 

l – ціна поділки лінійки; 

L – довжина лінійки; 

i
vV – питомий об’єм судин. 

Питому площу (мкм2/мкм3) поверхні судин визначили за формулою: 

i

i
vi

v
D

V
S

4
  ,  (2.3) 

де 
i

vV  – питомий об’єм судин; 

iD – середній діаметр судин; 

i
vS  – питома площа поверхні судин. 
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2.2.3. Гістологічне дослідження шкіри білого щура. Шкіру сідничної 

ділянки білого щура поміщали у фіксуючу рідину Буена (складається з 

насиченого розчину пікринової кислоти – 15 мл, формаліну – 5 мл, 

льодяної оцтової кислоти – 1 мл) ех tempore і залишали при кімнатній 

температурі (18–20⁰С) впродовж 12–24 год. Проводили відмивання 

фіксуючої рідини з тканин шкіри 60% етиловим спиртом. Витримували 

шкіру впродовж доби в розчині, змінюючи його тричі. Опісля 

використовували висхідний ряд спиртів, починаючи від 60%, 

збільшуючи кожного разу на 10% впродовж доби. Досягнувши 96%2, 

переносили в абсолютний спирт на 1 добу (абсолютували за допомогою 

CuSO4 60% – 70% – 80% – 90% – 96%1 – 96%2). Далі шкіру переносили 

в суміш абсолютного спирту з хлороформом у співвідношенні 1:1 на 1 

год, а потім у 

хлороформ 1 – 1 год,  

хлороформ 2 – 1 год.  

Опісля поміщали шкіру в суміш хлороформу з парафіном (1:1) при 

температурі 37,0 ⁰С на 1год. Ущільнення проводили, використовуючи: 

розплавлений парафін 1 (при температурі 56 ⁰С) – 1 год, 

розплавлений парафін 2 (при температурі 56 ⁰С) – 1 год. 

Після орієнтування шкіри, її заливали в парафінові блоки у спеціальні 

формочки, охолоджували водою (до максимального застигання), монтували 

на дерев’яні колодки, затискали в тримачі мікротома МС–2 і виготовляли 

парафінові зрізи товщиною 5–7 мкм. За допомогою пензлика зрізи з ножа 

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

чекали допоки розправиться зріз на поверхні води та, за допомогою 

препарувальної голки і чистого предметного скельця, переносили зріз на 

скельце. Зрізи висушували в термостаті при температурі 37–40 ⁰С (від 12 год 

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

ксилол 1 – 5 хв; 
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ксилол 2 – 5 хв; 

96% етиловий спирт 1 – 5 хв; 

96% етиловий спирт 2 – 5 хв; 

80% етиловий спирт – 5 хв; 

60% етиловий спирт – 5 хв; 

дистильована вода – 5 хв; 

гематоксилін Ерліха – 3 хв; 

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

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

мікроскопа впродовж декількох секунд. 

Далі зрізи промивали в наступних розчинах: 

водопровідна вода 1 – 5 хв; 

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

дистильована вода – 1 хв; 

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

60% спирт – 10 с; 

80% спирт – 10 с; 

96% спирт 1 – 5 с; 

96% спирт 2 – 5 с; 

96% спирт 3 – 5 с; 

Ксилол 1 – 5 хв; 

Ксилол 2 – 5 хв. 

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

Гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном і еозином та бензопурпурином 

(діаміновим червоним) за загальноприйнятою методикою. Додавали 1 

краплю канадського бальзаму та за допомогою препарувальної голки 

покривали покривним склом [95]. Препарати вивчали на світловому 

мікроскопі МБІ–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» на кафедрі патологічної анатомії Львівського національного 
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медичного університету імені Данила Галицького.  

 

2.2.4. Електронномікроскопічне дослідження шкіри білого щура. За 

допомогою леза відрізали шматочки шкіри сідничної ділянки білого щура та 

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

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

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

іншу краплю фіксуючого розчину цього ж складу, розміщеного на пластинці 

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

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

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

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

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

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

водонерозчинними смолами, відмиті від залишків фіксаторів тканинні блоки 

проводили через спирти висхідної концентрації та абсолютний ацетон. Схема 

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

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

проведення в ацетоні: ацетон марки “особливо чистий” – шість свіжих порцій 

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

епон-аралдіт [179]. Склад водонерозчинної смоли для заливання містить епон 

812 і аралдіт за A. Glauert et al. 

Склад водонерозчинної смоли: 

Епон 812 –5 мл; 

Аралдіт М –3 мл; 

DDSA – 11 мл; 

Дибутилфталат –0,4 мл; 

ДМП–30 – 15 крапель. 

Тканинні блоки поміщали в епон-аралдіт шляхом проведення через 

розчини зростаючої концентрації смоли (схема проведення: суміш ацетону і 
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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 у гнізда центрифуги з 10 обертами на хвилину. Потім блоки 

тканин занурювали в епон-аралдіт, що містився в гліцеринових капсулах. 

Полімеризацію матеріалу проводили поетапно при температурі 36°С, 45°С, 

60°С впродовж 24 годин при кожному температурному режимі. Після грубої 

заточки блоків під мікроскопом УМТП–2 виготовляли півтонкі зрізи 

товщиною 1мкм, які забарвлювали 1% розчином метиленового синього. 

Ультратонкі зрізи виготовляли на ультрамікротомі УМТП–3М за допомогою 

скляних ножів, виготовлених на приладі ССН–1. Для дослідження відбирали 

зрізи сріблястого або ніжно-лимонного кольору. Зрізи контрастували 

спочатку в 2% розчині ураніл-ацетату на 70° спирті, а потім – цитрату 

свинцю [218]. Вивчення і фотографування структур шкіри проводили за 

допомогою мікроскопа УЕМВ–100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і 

збільшеннях на екрані мікроскопа х4000 – х8000 разів. 

 

2.2.5. Статистичне опрацювання результатів дослідження. 

Статистичний аналіз результатів дослідження проводили на комп’ютері за 

допомогою пакета прикладних програм для статистичного опрацювання 

даних медико-біологічних та епідеміологічних досліджень «InStat». 

Програма дозволяє одержати результати досліджень у вигляді наступних 

прогнозованих значень: 

М – середнє значення; 

s – стандартне відхилення; 

m – стандартна похибка середнього значення; 

Δ – відхилення середнього значення; 

М- – ліва межа інтервалу; 
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М+ – права межа інтервалу. 

Порівняння – t-тест (тест Ст’юдента) [124]: оцінювали, беручи до уваги 

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

через 4 та 6 тижнів). 

P (T< = t) одностороннє – ймовірність того, що середні значення 

співпадають (*** – найменша, ** – дуже мала, * – мала, ххх – велика) 

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

бути > за T. 

Результати обчислень представлялись в графічній формі у вигляді 

гістограм за допомогою програми Microsoft Office, з вказуванням довірчих 

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

Якщо досліджуваний параметр підлягає нормальному розподілу 

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

математичного сподівання отримується наступним чином. За даними вибірки 

знаходимо середнє арифметичне значення за формулою: 

 nx...xx
n

M  21

1
. (2.4) 

Стандартне відхилення вибірки знаходиться за формулою: 

      22
2

2
1

1
Mx...MxMx

n
n  . (2.5) 

Для побудови межі похибки при рівні значущості 0501 ,P   за 

таблицями t-розподілу Ст’юдента знаходимо критичне значення 

2

t  при 1n  

ступенях вільності. Межа похибки має вигляд 
n

tm


 

2

, а довірчий 

інтервал mM  . 

При порівняння двох вибірок висуваємо гіпотези: 

210 MM:H   – середні значення співпадають, 

211 MM:H   – середні значення відрізняються. 
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Для заданого рівня достовірності знаходимо критичне значення kpt  при 

22 n  ступенях вільності.  

 Знаходимо t  за формулою: 

 1
2

2
2

1

21





 nn

SS

MM
t , (2.6) 

де 1M , 2M  – середні значення вибірок.  

2
1S , 2

2S  – дисперсії вибірок.  

Якщо kptt  , то гіпотеза про рівність середніх значень приймається. 

 Перевірка гіпотез про рівність середніх значень проводилась для 

Р = 0,95 і для Р = 0,99. 
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 РОЗДІЛ 3 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКІРИ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО 

ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ  

 

3.1. Якісно-кількісні зміни ланок гемомікроциркуляторного русла 

шкіри білого щура в динаміці 6-тижневого введення налбуфіну 

Через два тижні введення налбуфіну шкіра білого щура візуально не 

змінена, світло-рожевого кольору. Волосяний покрив білого кольору, 

нормальної щільності. На препаратах шкіри сідничної ділянки білого щура з 

ін’єкованим судинним руслом через два тижні експерименту, як і в контролі, 

диференціюються: підсосочкова та дермальна артеріальні сітки, підсосочкове 

та дермальне венозні сплетення, а також підшкірне венозне сплетення. Між 

сосочковим та сітчастим шарами шкіри щура залягає підсосочкова 

артеріальна сітка та підсосочкове венозне сплетення (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Підсосочкові артеріальна сітка та венозне сплетення шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8.  

Позначення: 1 – внутрішньососочкова капілярна петля, 2 – артеріола, 3 – 

венула. 

1 

2 

3 
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Це сплетення дрібнопетлясте. Капіляри формують 

внутрішньососочкові капілярні петлі, які мають форму клубочків або 

мереживоподібних сіток. 

На межі сітчастого шару шкіри і гіподерми міститься дермальне 

кровоносне сплетення. Сплетення містить артеріоли, які формують 

дермальну артеріальну сітку, і венули, що залягають глибше, утворюючи 

глибоке дермальне венозне сплетення (рис. 3.2). 

 

 

 

Рис. 3.2. Дермальні артеріальна сітка та венозне сплетення шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Ін’єкція 

судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8.  

Позначення:1 – артеріола, 2 – венула. 

 

У гіподермі залягає ще одне кровоносне сплетення – підшкірне. Це 

сплетення широкопетлясте (рис. 3.3). 

Проте вже через 2 тижні експерименту діаметр артеріол вірогідно 

зростає, зокрема діаметр артеріол підсосочкової артеріальної сітки становить 

(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, діаметр їх 

 1 

1 

2 
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зростає до (6,20±0,11) мкм, контроль – (5,91±0,26) мкм.  

 

 

 

Рис. 3.3. Підшкірне венозне сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура 

через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Ін’єкція судин туш-

желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 1 – венула. 

 

Вірогідної зміни діаметра венул ми не спостерігали. Діаметр венул 

підсосочкового венозного сплетення становить (54,32±0,30) мкм, контроль – 

(53,97±0,92) мкм, діаметр венул підшкірного венозного сплетення – 

(114,93±2,78) мкм, контроль – (112,01±2,25) мкм. Вказане вище зумовлює 

зміну інших морфометричних показників ангіоархітектоніки шкіри білого 

щура за умов 2 тижневого введення налбуфіну. Так, показник трофічної 

активності тканини шкіри вірогідно зменшується до (20,36±3,07) мкм, 

контроль – (33,82±1,38) мкм, питома площа внутрішньососочкових 

капілярних петель зростає до (0,068±0,004) мкм²/мкм³, контроль – 

(0,050±0,001) мкм²/мкм³, питомий об’єм – до (0,253±0,009) мкм³/мкм³, 

контоль – (0,200±0,004) мкм³/мкм³. Щільність внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри білого щура в цей термін експерименту вірогідно не 

змінюється. Через 4 тижні експерименту зовнішній вигляд щурів дещо 

змінився. Волосяний покрив втратив блиск, але його щільність візуально та 

 1 
 

 1 
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на дотик не зменшилась. Шкіра без видимих ушкоджень та патологічних 

змін, проте сухіша, виявлено поодинокі лусочки. Через 4 тижні введення 

білим щурам налбуфіну просвіт артеріол нерівномірний, трапляються 

звуження та розширення, венули розширюються, деформуються, набувають 

неправильної форми, подекуди з аневризматичними випинами. Виявлено 

поодинокі аневризматичні саккуляції мікросудин. Вказане вище зумовлює 

зміни просторової конфігурації підсосочкової та дермальної артеріальних 

сіток, підсосочкового і дермального венозного та підшкірного венозного 

сплетень шкіри сідничної ділянки білого щура внаслідок 4-тижневого 

введення налбуфіну (рис. 3.4, рис. 3.5, рис 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.4. Змінена просторова конфігурація підсосочкової артеріальної сітки та 

венозного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення:1 – внутрішньососочкова капілярна петля. 

 

Підсосочкове кровоносне сплетення шкіри білого щура в цей термін 

експерименту характеризується наступними морфометричними показниками: 

1 
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Рис. 3.5. Деструктуровані дермальні артеріальна сітка та венозне сплетення 

шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8.  

Позначення:1 – артеріола; 2 – венула. 

 

 

 

Рис. 3.6. Розширені венули (1) підшкірного венозного сплетення шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8. 

 

2 

1 

1 
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діаметр внутрішньососочкової капілярної петлі становить (6,26±0,12) мкм, 

показник трофічної активності тканини шкіри – (22,47±2,44) мкм, діаметр 

венул підсосочкового кровоносного сплетення – (59,65±0,83) мкм, діаметр 

артеріол дермальної артеріальної сітки зростає до (55,18±4,18) мкм, діаметр 

венул дермального венозного сплетення зростає до (142,31±2,46) мкм, 

підшкірного венозного сплетення – до (158,57±1,98). 

Показник питомої площі капілярів внутрішньососочкових капілярних 

петель шкіри сідничної ділянки білого щура представлений в табл. 3.1 (рис. 

3.7). 

 

Таблиця 3.1 

Питома площа капілярів внутрішньососочкових капілярних петель 

шкіри сідничної ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники  

M±m  

(мкм2/мкм3) 

p 

1 2 3 

Контроль 0,050±0,001 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 0,068±0,004 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 0,058±0,004 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 0,046±0,002 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

0,059±0,003 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення  

0,9% розчину хлориду натрію) 

0,061±0,003 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення  

0,9% розчину хлориду натрію) 

0,063±0,002 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні 

введення налбуфіну) 

0,057±0,002 p > 0,05 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 

Експеримент (рана через 4 тижні 

введення налбуфіну) 

0,043±0,003 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну) 

0,040±0,002 p < 0,01 

 

 

0,050±0,001

0,068±0,004

0,058±0,004

0,046±0,002

0,057±0,002

0,043±0,003

0,040±0,002

0,059±0,003

0,061±0,003

0,063±0,002

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

К 2 Н 4 Н 6 Н 2 РН 4 РН 6 РН 2 КР 4 КР 6 КР

 

Рис. 3.7. Схематичне відображення питомої площі внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 

Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

мкм2/мкм3 
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Таким чином, встановлено зменшення (р<0,01) питомої площі 

капілярів внутрішньососочкових капілярних петель шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну до (0,058±0,004) мкм2/мкм3, 

контроль – (0,050±0,001) мкм2/мкм3, що свідчить про розрідження капілярної 

сітки. Показник питомого об’єму капілярів внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура представлений в 

табл. 3.2 (рис. 3.8). 

 

Таблиця 3.2 

Питомий об’єм внутрішньососочкових капілярних петель шкіри 

сідничної ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники 

M ±m 

(мкм3/мкм3) 
p 

Контроль 0,200±0,004 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 0,253±0,009 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 0,247±0,005 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 0,190±0,005 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 
0,272±0,008 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 
0,272±0,008 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 
0,272±0,010 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні 

введення налбуфіну) 
0,258±0,008 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні 

введення налбуфіну) 
0,190±0,003 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну) 
0,183±0,006 p < 0,01 
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Через 4 тижні введення налбуфіну чітко простежується вірогідне 

зменшення (р<0,01) питомого об’єму капілярів внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура до (0,247±0,005) 

мкм3/мкм3, контроль – (0,200±0,004) мкм3/мкм3, що свідчить про руйнування 

капілярної ланки внутрішньососочкових капілярних петель.  

 

0,200±0,004

0,253±0,009

0,247±0,005

0,190±0,005

0,258±0,008

0,190±0,003
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0,272±0,008

0,272±0,010

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

К 2 Н 4 Н 6 Н 2 РН 4 РН 6 РН 2 КР 4 КР 6 КР

Рис 3.8. Схематичне відображення питомого об’єму внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 

Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

 

мкм3/мкм3 
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          Показник щільності сітки внутрішньососочкових капілярних петель 

шкіри сідничної ділянки білого щура представлений в табл. 3.3 (рис. 3.9). 

Зменшення щільності сітки внутрішньососочкових капілярних петель шкіри 

сідничної ділянки білого щура після 4 тижнів введення налбуфіну до 

(69,200±4,761), контроль – (71,000±4,728) свідчить про незначне порушення 

ангіоархітектоніки шкіри в цей термін експерименту.  

 
Таблиця 3.3 

Щільність сітки внутрішньососочкових капілярних петель шкіри 

сідничної ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники 

M±m p 

Контроль 71,000±4,728 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 68,000±3,926 p > 0,05 

Через 4 тижні введення налбуфіну 69,200±4,761 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 59,000±1,963 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

75,200±2,831 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

78,000±3,041 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

79,600±2,078 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

73,200±2,831 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

65,800±1,842 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

57,000±1,242 p < 0,01 

 
Через 6 тижнів експерименту шкіра білого щура суха, набуває 

червоного кольору, утворюються лусочки, волосяний покрив втрачає блиск, 
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тьмяний, щільність його візуально зменшується. Внаслідок шеститижневого 

введення налбуфіну спостерігаються деструктивні зміни ангіографічного 

рисунка шкіри сідничної ділянки. 
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Рис. 3.9. Схематичне відображення щільності сітки внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 

Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

 
Підсосочкова артеріальна сітка втрачає ніжний, мереживоподібний 

рисунок. Капілярні петлі стають розширеними, грубими, подекуди 

втрачаються капілярні зв’язки (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Розширені внутрішньососочкові капілярні петлі (1) підсосочкової 

артеріальної сітки шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. 

 

          Діаметр збережених внутрішньососочкових капілярних петель шкіри 

сідничної ділянки білого щура в цей термін експерименту вірогідно зростає 

до (6,46±0,19) мкм, що зумовлює зменшення питомої площі 

внутрішньососочкових капілярних петель до (0,046±0,002) мкм²/мкм³, 

питомого об’єму – до (0,190±0,005) мкм³/мкм³. Значно зменшується 

щільність внутрішньососочкових капілярних петель і становить (59,0±2,0). 

Зміни показника трофічної активності тканини шкіри, діаметрів артеріол та 

венул підсосочкового кровоносного сплетення представлені в табл. 3.4 – 3.6 

(рис. 3.11 – 3.13). 

Таблиця 3.4 

Показник трофічної активності тканини шкіри сідничної ділянки білого 

щура 

Терміни спостереження Показники 

M±m (мкм) P 

1 2 3 

Контроль 33,822±1,376 p > 0,05 

1 

1 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 

Через 2 тижні введення налбуфіну 20,364±3,066 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 22,472±2,438 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 40,410±4,508 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

27,848±1,508 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

27,708±1,113 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

27,172±1,143 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

18,560±0,296 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

23,484±0,920 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

39,490±1,307 p < 0,01 

 

Таблиця 3.5 

Діаметр артеріол підсосочкової артеріальної сітки шкіри сідничної 

ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники 

M±m (мкм) p 

1 2 3 

Контроль 22,240±0,730 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 28,616±1,069 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 29,540±0,894 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 30,120±0,039 p < 0,01 

 

 



  60 

Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

23,886±4,347 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

23,932±4,253 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

24,358±4,035 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

29,528±0,909 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

30,168±0,072 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

29,960±0,696 p < 0,01 

 

Таблиця 3.6 

Діаметр венул підсосочкового венозного сплетення шкіри сідничної 

ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники 

M±m (мкм) p 

1 2 3 

Контроль 53,968±0,919 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 54,324±0,298 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 59,648±0,832 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 62,644±2,080 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

56,304±4,062 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

56,676±4,042 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

56,916±3,924 p > 0,05 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

57,020±1,334 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

61,836±2,089 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

64,248±1,714 p < 0,01 

 

33,82±1,38

20,36±3,07

22,47±2,44

40,41±4,51

18,56±0,30

23,48±0,92

39,49±1,31

27,85±1,51

27,71±1,11

27,17±1,14

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
мкм

К 2 Н 4 Н 6 Н 2 РН 4 РН 6 РН 2 КР 4 КР 6 КР
 

 

Рис. 3.11. Схематичне відображення показника трофічної активності тканини 

шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 Н – через 2 тижні 

введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення налбуфіну, 6 Н – через 6 

тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 тижні введення налбуфіну), 6 

РН – експеримент (рана через 6 тижнів введення налбуфіну), 2 КР – контроль 

 (рана через 2 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль 

(рана через 4 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль 

(рана через 6 тижнів введення 0,9% розчину хлориду натрію) 
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Рис. 3.12. Схематичне відображення діаметра артеріол підсосочкової 

артеріальної сітки шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 

2 Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію)  

 

Діаметр артеріол підсосочкової артеріальної сітки шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну вірогідно (p<0,01) 

зростає до (29,540±0,894) мкм, рівно ж як і діаметр венул підсосочкового 

венозного сплетення – до (59,648±0,832) мкм. 

Артеріоли дермальної артеріальної сітки розширені, звивисті, контури 

їх нерівні (рис. 3.14).  

Діаметр артеріол дермальної артеріальної сітки шкіри зростає до 

(62,46±2,12) мкм, діаметр венул – до (158,60±1,99) мкм. 
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Рис. 3.13. Схематичне відображення діаметра венул підсосочкового 

венозного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 

2 Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

 

Відкриваються додаткові артеріоло-венулярні анастомози і кров із 

артеріол відразу переходить у венули, оминаючи зруйновані капіляри. 

Венули підшкірного венозного сплетення дилатовані, деформовані (рис. 

3.15). Діаметр венул підшкірного венозного сплетення шкіри сідничної 

ділянки становить (162,86±1,94) мкм. 

Таким чином, вірогідне зменшення показника щільності судинної 

сітки, питомого об’єму та питомої площі внутрішньососочкових капілярних 

петель підсосочкового кровоносного сплетення шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 4 та 6 тижнів введення налбуфіну, а також вірогідне 

зростання показника трофічної активності тканини шкіри підтверджує 

глибокі деструктивні зміни ангіоархітектоніки шкіри. 
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Рис. 3.14. Звивисті, з нерівними контурами артеріоли (1) дермальної 

артеріальної сітки шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів 

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

Зб.: об. х20, ок. х8.  

 

 
 

Рис. 3.15. Деформовані венули (1) підшкірного венозного сплетення шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 6 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8.  
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3.2. Особливості мікроструктури шкіри білого щура за умов 2, 4 і 6- 

тижневого впливу налбуфіну 

Через два тижні введення налбуфіну білим щурам шкіра 

експериментальних тварин, як і контрольних тварин, має типову будову та 

утворена епідермісом, дермою та гіподермою (рис. 3.16, рис. 3.17). 

 

 

 

Рис. 3.16. Шкіра сідничної ділянки білого щура. Контроль. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х8, ок. х15.  

Позначення: 1 – епідерміс, 2 – сосочковий шар дерми, 3 – сальна залоза. 

 

Епідерміс представлений роговим, блискучим, зернистим, шипуватим 

(остистим) та основним (базальним) шарами. Дерма утворена двома шарами 

– сосочковим і сітчастим. Сосочковий шар дерми сформований сполучною 

тканиною, яка у вигляді конусоподібних сосочків випинається в епідерміс.  

У сосочковому шарі залягає багато кровоносних судин, пучки гладких 

міоцитів. У товщі дерми в сітчастому шарі, який утворений щільною 

волокнистою сполучною тканиною розміщені волосяні фолікули. Поряд із 

волосяними фолікулами розташовані сальні та потові залози (рис. 3.18). 
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Рис. 3.17. Збережена шкіра сідничної ділянки білого щура через 2 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном та еозином.  

Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 1 – епідерміс, 2 – сосочковий шар дерми. 

 

 
 

Рис. 3.18. Збережені сальні (5) залози шкіри сідничної ділянки білого щура 

через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 1 – епідерміс; 2 – сосочковий 

шар дерми; 3 – сосочок; 4 – волосяні фолікули. 

 

Гіподерма утворена адипоцитами (рис. 3.19). Проте через 2 тижні 

введення налбуфіну білим щурам виявлено перші структурні зміни шкіри. 

Складки епідермісу дещо згладжені, спостерігається незначне його 
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стоншення, кількість волосяних фолікулів помірно знижена, незначний 

набряк гіподерми (рис. 3.20). 

 

 
 

Рис. 3.19. Шкіра сідничної ділянки білого щура. Контроль. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення: 1 – адипоцити; 2 – волосяні фолікули. 

 

 

 
Рис. 3.20. Згладження складок епідермісу та його незначне стоншення (2) у 

шкірі сідничної ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х8, ок. х15. 

Позначення: 1 – волосяні фолікули. 
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Артеріоли гіподерми незначно розширені, виявлено повнокрів’я в 

поодиноких венулах гіподерми (рис. 3.21, рис. 3.22). 

 

 

 
Рис. 3.21. Повнокрів’я мікрогемосудин (1) у шкірі сідничної ділянки білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

 

 

 
Рис. 3.22. Дистрофічні зміни волосяних фолікулів (1) та слабко виражена 

поліморфноклітинна інфільтрація (2) у гіподермі шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 
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Через 4 тижні експерименту відбуваються інтенсивні процеси 

кератинізації, про що свідчать потовщення рогового шару епідермісу (рис. 

3.23). 

 

 

 

Рис. 3.23. Потовщення рогового шару епідермісу шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 1 – епідерміс; 2 

– сосочковий шар дерми; 3 – волосяні фолікули; 4 – сальна залоза. 

 

Поверхневі ряди клітин епідермісу містять кератогіалін. У роговому 

шарі спостерігається надмірне утворення лусочок. Проте подекуди на цьому 

терміні експерименту виявлено зменшення складок та стоншення епідермісу 

(рис. 3.24). 

Відмічено незначну кількість волосяних фолікулів та сальних залоз. 

Секреторні відділи та вивідні протоки потових залоз розширені. У 

сосочковому шарі дерми виявлено посилення процесу лейкодіапедезу. 

Спостерігається набряк сітчастого шару та гіподерми, у сітчастому шарі – 

розволокнення колагенових волокон (рис. 3.25, рис. 3.26). 
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Рис. 3.24. Зменшення складок та стоншення епідермісу (1),  фіброз дерми (2) 

шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х8, ок. х15.  

 

 

 

Рис. 3.25. Атрофічні зміни волосяних фолікулів (1),  помірно виражена 

поліморфноклітинна інфільтрація у гіподермі (2) шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 4 тижні введення  налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 
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Рис. 3.26. Розволокнення сітчастого шару (2) та поліморфноклітинний 

інфільтрат (3) у шкірі сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 1 – потова залоза. 

 

Через 4 тижні введення налбуфіну щурам виявлено також зміни ланок 

кровоносного русла шкіри, просвіти судин дерми розширені, заповнені 

клітинами крові. Стінка деяких артеріол стоншена, виявлено набряк ендотелію. 

Проте стінка інших артеріол потовщена, ендотеліоцити нерівномірно розміщені 

по внутрішній поверхні судини. Спостерігається «варикозне» розширення 

венул гіподерми, периваскулярно виявлено посилення процесів лейкодіапедезу 

(рис. 3.27). 

Через 6 тижнів введення налбуфіну відмічено прогресування 

деструктивних змін усіх компонентів шкіри. Виявлено подекуди відшарування 

рогового шару епідермісу, зникнення складок епідермісу, зменшення кількості 

кератину та висоти епідермісу. Кератиноцити шипуватого шару набувають 

приплюснутої форми, зернистий шар стоншений. Спостерігається наростання 

набряку гіподерми та сітчастого шару дерми, розволокнення колагенових 

волокон у сітчастому шарі, атрофія волосяних фолікулів, гіперплазія сальних 

залоз, фіброз дерми, великі поліморфні інфільтрати (рис. 3.28, рис 3.29). 
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Рис. 3.27. «Варикозне» розширення венули гіподерми (1), периваскулярний 

лейкодіапедез (2), набряк гіподерми (3) шкіри сідничної ділянки білого щура 

через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. х40, ок. х15. 

 

 

 

Рис. 3.28. Атрофія волосяних фолікулів (1), зникнення складок епідермісу 

(2), фіброз дерми (3) шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  

Зб.: об. х8, ок. х15.  
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Рис. 3.29. Атрофія волосяних фолікулів шкіри сідничної ділянки білого щура 

через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

бензопурпурином. Зб.: об. х20, ок. х15.  Позначення: 1 – епідерміс; 2 – 

сосочковий шар дерми; 3 – волосяний фолікул. 

 

Проте подекуди спостерігаються гіперкератоз епідермісу (рис. 3.30). 

 

 

 
 

Рис. 3.30. Гіперкератоз епідермісу шкіри сідничної ділянки білого щура через 

6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. Позначення: 1 – поліморфноклітинна 

інфільтрація у гіподермі; 2 – атрофований волосяний фолікул. 
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У цей період експерименту спостерігається виразна гладком’язова 

гіперплазія артеріол гіподерми, периваскулярні інфільтрати (рис. 3.31).  

 

 

 

Рис. 3.31. Гладком’язова гіперплазія артеріоли гіподерми (1) шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15.  

Позначення: 2 – периваскулярний інфільтрат; 3 – набряк гіподерми. 

 

Стінка артеріол потовщена внаслідок плазматичного просякання, 

склерозу та гіалінозу. Просвіт ланок гемомікроциркуляторного русла втрачає 

правильну форму. Стінка капілярів та венул деформована, просвіт 

мікросудин переповнений кров’яними згустками (рис. 3.32). 

Таким чином, перші ознаки порушення мікроструктури шкіри та її 

кровоносного русла помітні через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам. 

У продовж наступних 4 тижнів у процесі перебігу експерименту патологічні 

зміни наростають і проявляються набряком талейкоцитарною інфільтрацією 

гіподерми і сітчастого  шару  дерми,  деструктуризацією  сальних  і   
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Рис. 3.32. Кров’яний згусток у просвіті венули (1) шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення: 2 – адипоцит. 

 

потових  залоз, епідермісу, а також глибокими деструктивними змінами 

ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри. 

 

3.3. Ультраструктурні зміни шкіри білого щура через 2, 4 і 6 тижнів 

введення налбуфіну 

Через 2 тижні введення щурам налбуфіну виявлено перші зміни клітин 

епідермісу, а також пошкодження волокнистих структур, ланок 

гемомікроциркуляторного русла та залоз дерми.  

У цей термін експерименту, як і у тварин контрольної групи, епідерміс 

представлений роговим, зернистим, шипуватим та основним шарами. 

Клітини рогового шару частково дезорганізовані. Кератиноцити рогового 

шару плоскі, видовжені, електроннощільні, тісно прилягають одні до одних, 
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подекуди втрачають чіткі контури і частково або повністю зливаються між 

собою (рис. 3.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.33. Плоскі, видовжені, без чітких контурів кератиноцити рогового 

шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – гранула кератину; 2 – міжклітинний контакт; 

3 – кератиноцити рогового шару. 

 

Між фрагментами ядер та гранулами кератогіаліну виявлено 

дезорганізовані тонофібрили. Електронна щільність ядра і цитоплазми клітин 

зернистого шару незначна, міжклітинні контакти представлені десмосомами, 

деякі з них руйнуються.  

Цитоплазма клітин зернистого шару містить багато гранул 

кератогіаліну, вакуолі, тонофіламенти та тонофібрили, що мають підвищену 

електронну щільність або руйнуються (рис. 3.34). Гранулярна 

ендоплазматична сітка дезорганізована. Міжклітинні контакти розпушені.  
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Рис. 3.34. Великі гранули кератогіаліну, вакуолі в кератиноциті зернистого 

шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – гранула кератогіаліну; 2 – ядро епідермоцита; 3 – 

цитоплазма епідермоцита. 

 

Клітини шипуватого шару набувають заокругленої форми (рис. 3.35), 

хоч в контролі вони мають полігональну форму (рис. 3.36). Тонофіламенти та 

тонофібрили, що прилягають до демосом, частково дезорганізовані. 

Міжклітинні контакти шипуватого шару подекуди порушені. Ядра багатьох 

клітин основного шару набряклі, ядерця і ядерна оболонка їх частково 

дезорганізовані, базальна мембрана подекуди розпушена (рис. 3.37).  

У сосочковому шарі дерми виявлено перші зміни з боку ланок 

гемомікроциркуляторного русла (рис. 3.38).  

Просвіт артеріол та прекапілярних артеріол розширений, ядра 

ендотеліальних клітин великих розмірів стосовно цитоплазми, їхня ядерна 

оболонка утворює пальцеподібні та куполоподібні випини. 

Внутрішньоклітинні мембранні структури органели, зокрема мітохондрії та 

гранулярна ендоплазматична сітка, не мають чітких контурів.  
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Рис. 3.35. Змінена форма кератиноцита шипуватого шару шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – ядерна оболонка; 3 – міжклітинний 

контакт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.36. Типова полігональна форма кератиноцита зернистого шару шкіри 

сідничної ділянки білого щура в контролі. Електронна фотографія. Зб.: х4000. 

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – ядерце кератиноцита. 
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Рис. 3.37. Набрякле ядро (1) кератиноцита основного шару шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення:  2 – цитоплазма кератиноцита. 

 

 

 

Рис. 3.38. Пальцеподібні та куполоподібні випини ядерної оболонки 

ендотеліальних клітин  артеріоли сосочкового шару дерми щура через 2 

тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – еритроцит в просвіті артеріоли; 2 – ендотеліоцит;  

3 – гладкий міоцит. 

1 

2 

1 2 

3 



  80 

 

Просвіт гемокапілярів переважно не змінений, але цитоплазма та ядра 

їхніх ендотеліальних клітин підвищеної електронної щільності. Ядра 

більшості ендотеліоцитів, як і в контрольних щурів, видовженої форми, 

хроматин в них добре структурований. У сітчастому шарі спостерігаються 

потовщені пучки колагенових волокон (рис. 3.39), а також незначний набряк 

епітеліальних клітин кінцевих секреторних відділів та вивідних проток 

сальних і потових залоз (рис. 3.40, рис. 3.41). Змін в гіподермі не виявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.39. Потовщені пучки колагенових волокон (1) сітчастого шару шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна 

фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 2 – цитоплазма фібробласта; 3 – ядро фібробласта. 

 

Через 4 тижні експерименту кератиноцити рогового шару формують 

суцільні пласти, зливаючись між собою. Подекуди між клітинами виявлено 

вакуолеподібні утвори. Кератиноцити рогового шару містять поодинокі 

гранули кератину, оточені лізованою цитоплазмою. Плазмолема таких клітин 

розпушена, формує зі сусідніми клітинами ліпопротеїновий конгломерат. 

Клітини зернистого шару стають плоскішими у порівнянні з контролем. 
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Рис. 3.40. Ультраструктура сітчастого шару шкіри сідничної ділянки білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія.  

Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – адипоцит; 2 – ядро епітеліоцита потової залози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.41. Помірний набряк себоцита сальної залози шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  Електронна фотографія. Зб.: 

х4000.  

Позначення: 1 – ядро себоцита; 2 – ліпідна крапля; 3 – мітохондрія. 
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Цитоплазма кератиноцитів зернистого шару лізована, заповнена 

дезорганізованими органелами та дрібними гранулами кератогіаліну. 

Дистрофічні зміни клітин зернистого шару переважно проявляються 

пікнозом ядер та вакуолізацією цитоплазми (рис. 3.42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.42. Дистрофічно змінений епідермоцит зернистого шару шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – гранула кератогіаліну;  2 – ядро кератиноцита;  

3 – цитоплазма кератиноцита; 4 – набрякла мітохондрія. 

 

Ядерний хроматин розшарований, ядерця гіпертрофовані, ядерна 

оболонка розпушена, утворює багато куполоподібних випинів. Цитоплазма 

містить гранули кератогіаліну, дезорганізовані тонофіламенти та 

тонофібрили, набряклі мітохондрії. Границі між клітинами нечіткі, 

міжклітинні контакти представлені десмосомами, що розпадаються. У деяких 

клітинах шипуватого шару ядра займають значну частину клітини (рис. 3.43), 

а в деяких, навпаки, ядра зморщені, гіперхромні.  
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Рис. 3.43. Гіпертрофоване ядро (1) та деструктироване ядерце (2) 

кератиноцита шипуватого шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 

тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

 

У цитоплазмі таких клітин спостерігається вакуолізація, незначна 

кількість рибосом, полісом та дезорганізованих канальців гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Мембрана мітохондрій розпушена. Ядра 

кератиноцитів заповнені переважно евхроматином (рис. 3.44). Клітини 

основного шару мають змінену форму і розміри, в ядрах деяких 

кератиноцитів хроматин конденсований, ядерця не виявляються, ядерна 

оболонка утворює інвагінації, в цитоплазмі спостерігаються вакуолі (рис. 

3.45). Мітохондрії клітин основного шару просвітлені, кристи 

деструктуризовані, простори між кристами розширені. Поряд з дистрофічно 

зміненими клітинами основного шару виявлено гіпертрофовані клітини. Ядра 

таких клітин збільшені, ядерна оболонка утворює інвагінації. Більшу частину 

ядра займає еухроматин, гетерохроматин виявлено лише на периферії ядра у 

вигляді тонкої смужки. В ядрах гіпертрофованих клітин основного шару 

розміщені одне або два ядерця, в цитоплазмі – гіпертрофовані мітохондрії 

(рис. 3.46, рис. 3.47).  
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Рис. 3.44. Деструктурований кератиноцит шипуватого шару шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – ядерце кератиноцита;  

3 – мітохондрія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.45. Інвагінація ядерної оболонки, вакуолізація цитоплазми 

кератиноцита основного шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 

тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – базальна мембрана; 3 – мітохондрія. 
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Рис. 3.46. Дезорганізований основний шар шкіри білого щура через 4 тижні 

введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – вакуоля; 2 – ядро; 3 – базальна мембрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.47. Набряклі мітохондрії (1) кератиноцита основного шару шкіри 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: 

х4000.  

Позначення: 2 – деструктуроване ядерце; 3 – базальна мембрана. 
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В основному шарі велика кількість лімфоцитів, мастоцитів, 

плазматичних клітин, епідермальні макрофаги містять ядра з конденсованим 

хроматином на периферії і просвітленим в центрі, ядерця не виявляються. Для 

цитоплазми мастоцитів теж характерна вакуолізація, мітохондрії 

гіперплазовані, гіпертрофовані, простори між кристами розширені, матрикс 

просвітлений (рис. 3.48).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.48. Просвітлений матрикс (4) мастоцита шкіри сідничної ділянки 

білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: 

х8000. Позначення: 1 – ядро; 2 – мітохондрія; 3 – вакуоля. 

 

У сосочковому шарі дерми зменшується кількість клітин сполучної 

тканини, виявлено просвітлення і розширення міжклітинних просторів, що 

свідчить про набряк. Фібробласти характеризуються низькою електронною 

щільністю цитоплазми та ядра. Периферійні ділянки цитоплазми 

фібробластів вакуолізовані, мембрани канальців ендоплазматичної сітки, 

комплексу Гольджі та мітохондрій розпушені, виявлено поодинокі 

дезорганізовані рибосоми та полісоми (рис. 3.49).  
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Рис. 3.49. Деструктуровані органели цитоплазми (3) фібробласта сосочкового 

шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – цитоплазма фібробласта; 4 – вакуоля. 

 

Ядерна оболонка деяких фібробластів утворює численні випини. 

Мастоцити переважно перебувають в стані набряку. Їхня гіалоплазма та 

органели здебільшого лізовані, ядра кулястої форми, заповнені 

дезорганізованим хроматином (рис. 3.50).  

Просвіт капілярів сосочкового шару дерми звужений за рахунок 

набряку цитоплазми ендотеліоцитів, а також випинів цитоплазми в просвіт. 

Виявлено ділянки адгезії еритроцитів та тромбоцитів до ендотелію. Венули 

повнокровні (рис. 3.51).  

У просвіті венул містяться ацидофільні лейкоцити, тромбоцити, 

еритроцити. Міжендотеліальні контакти розширені, що вказує на діапедез 

лейкоцитів через стінки венул. 
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Рис. 3.50. Дезорганізовані мастоцит та плазмоцит шкіри сідничної ділянки 

щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – ядро мастоцита; 2 – цитоплазма плазмоцита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.51. Повнокрів’я венули сосочкового шару дерми щура через 4 тижні 

введення налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – еритроцит в просвіті венули; 2 – випин цитоплазми 

ендотеліоцита; 3 – базальна мембрана. 
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Базальна мембрана венул розпушена. Базальна мембрана потових залоз 

розпушена, фрагментована, міжклітинні контакти зруйновані, епітеліоцити 

дистрофічно змінені, «приплюснуті», ядра зморщені, гіперхромні, хроматин 

конденсований, ядерця не виявляються, мітохондрії просвітлені, кристи 

деструктуризовані. Клітини кінцевого секреторного відділу сальних залоз 

гіпертрофовані. Ядра їхні збільшені, ядерна оболонка утворює інвагінації, 

мітохондрії гіперплазовані, кристи зруйновані (рис. 3.52). Просвіт вивідних 

проток сальних залоз заповнений фрагментами клітин, епітеліоцити вивідних 

проток дезорганізовані.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.52. Інвагінаця ядерної оболонки себоцита сальної залози шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – ядро себоцита; 2 – ядерце; 3 – ліпідна крапля. 

 

Через 6 тижнів введення щурам налбуфіну спостерігається 

прогресування змін кератиноцитів і структурних компонентів дерми (рис. 

3.53).  
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Рис. 3.53. Змінені структурні компоненти основного шару епідермісу шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита основного шару; 2 – базальна мембрана; 

3 – деструктурований кератиноцит шипуватого шару. 

 

Міжклітинні простори розширені, кератиноцити мають низьку 

електронну щільність. Переважна більшість клітин рогового шару перебуває 

в стані набряку і десквамації (рис. 3.54).  

Клітини зернистого шару набряклі, плазмолема їхня розпушена, 

міжклітинні контакти представлені атрофованими десмосомами (рис. 3.55). У 

цитоплазмі клітин зернистого шару виявляються лізовані мікрофіламенти, 

канальці ендоплзматичної сітки, які перебувають на різних етапах розпаду, 

мітохондрії вакуолізовані, спостерігається каріолізис. Клітини шипуватого 

шару епідермісу гіпертрофовані, їхні ядра збільшені та мають неправильну 

форму (рис. 3.56). Ядерна оболонка утворює численні куполоподібні випини, 

що мають вигляд передапоптичних тіл. Хроматин в ядрах клітин шипуватого 

шару конденсований, перинуклеарні простори просвітлені, розширені, 

мітохондрії гіпертрофовані, матрикс у них просвітлений, кристи зруйновані.  
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Рис. 3.54. Набряк та десквамація кератиноцитів рогового шару шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – гранула кератину; 2 – цитоплазма низької електронної 

щільності; 3 – вакуоля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.55. Атрофовані міжклітинні сполучення кератиноцитів зернистого 

шару шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х4000.  Позначення: 1 – гранула 

кератогіаліну; 2 – деструктуроване ядерце; 3 – зміненої форми ядро; 4 – 

міжклітинне сполучення. 
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Рис. 3.56.  Гіпертрофовані кератиноцити шипуватого шару шкіри сідничної 

ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – міжклітинний контакт; 2 – ядро; 3 – мітохондрія; 4 – гранула 

кератогіаліну. 

 

Кератиноцити основного шару шкіри гіпертрофовані, містять великі та 

неправильної форми ядра, ядерні оболонки яких утворюють багато 

куполоподібних випинів, ядра більшості клітин фрагментовані. В цитоплазмі 

цих клітин містяться численні рибосоми, полісоми, набряклі мітохондрії із 

розпушеними та зруйнованими кристами. Клітини прилягають до базальної 

мембрани і з’єднуються з нею атрофованими напівдесмосомами (рис. 3.57). У 

дермі розвивається атрофія і склероз, пучки колагенових волокон 

розшаровані (рис. 3.58). Значно зменшується кількість фібробластів. 

Фібробласти характеризуються низькою електронною щільністю цитоплазми 

та ядра (рис. 3.59). Цитоплазма фібробластів частково лізована, мембрани 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі та 

мітохондрій розпушені. У сосочковому шарі дерми виявлено збільшення 

кількості мастоцитів, лімфоцитів.  
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Рис. 3.57. Інвагінації ядерної оболонки кератиноцита основного шару шкіри 

сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – базальна мембрана; 3 – вакуоля; 

4 – мітохондрія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.58. Розшарування пучків колагенових волокон (1) сітчастого шару 

шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна фотографія. Зб.: х8000. 
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Рис. 3.59. Низька електронна щільність цитоплазми, фрагментація ядра  

фібробласта шкіри сідничної ділянки білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. Зб.: х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – мітохондрія; 3 – вакуоля; 4 – комплекс Гольджі. 

 

Стінка артеріол і прекапілярних артеріол потовщена, склерозована, 

плазмолема утворює мікроворсинки, що свідчить про циркуляторну гіпоксію 

(рис. 3.60). У просвіті артеріол виявлено пристінкові тромби. Просвіт 

гемокапілярів заповнений скупченнями еритроцитів, у місцях розпушення 

плазмолем еритроцитів виявлено їхнє злипання (рис. 3.61), у просвіті 

гемокапілярів виявлено скупчення волокон фібрину, що свідчить про 

гіперкоагуляцію (рис. 3.62). Спостерігається венозне повнокрів’я, базальна 

мембрана стінки венул розпушена, її колагенові волокна деструктуровані. У 

периваскулярних просторах виявлено набряк сполучної тканини, численні 

лімфоцити, гістеоцити, еозинофільні лейкоцити, активовані макрофаги, 

контакти макрофагів із лімфоцитами.  

У сітчастому шарі дерми відмічено надлишок грубих гіалінізованих 

колагенових волокон, деструктуровані потові та сальні залози, розміщені 

серед склерозованої тканини.  

2 

1 

3 
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Рис. 3.60. Мікроворсинки плазмолеми ендотеліоцита (2) артеріоли сосочкого 

шару дерми білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

фотографія. Зб.: х4000. Позначення: 1 – просвіт артеріоли; 3 – еритроцит. 

 

 

 

Рис. 3.61. Еритроцитарний сладж в просвіті  гемокапіляра (1) сосочкового 

шару дерми щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

фотографія. Зб.: х4000. Позначення: 2 – базальна мембрана; 3 – ядро 

ендотеліоцита. 
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Рис. 3.62. Скупчення волокон фібрину (2) в просвіті гемокапіляра 

сосочкового шару дерми щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Електронна фотографія. Зб.: х4000.  

Позначення: 1 – еритроцит в просвіті капіляра; 3 – ендотеліоцит. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Тривалий вплив налбуфіну зумовлює значні дистрофічні зміни як 

епідермісу, так і структурних компонентів дерми, що може сприяти розвитку 

патологічних процесів у шкірі.  

2. Перші зміни ультраструктурної організації ланок 

гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура спостерігаються вже 

через 2 тижні введення налбуфіну і наростають упродовж наступних термінів 

експерименту.  

3. Вірогідне зменшення показника щільності сітки, питомого об’єму та 

питомої площі внутрішньососочкових капілярних петель підсосочкового 

кровоносного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 тижні 

введення налбуфіну, а також вірогідне зростання показника трофічної 

активності тканини шкіри підтверджує глибокі деструктивні зміни 

2 

1 
3 
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ангіоархітектоніки шкіри.  

4. Введення налбуфіну білому щуру впродовж 6 тижнів призводить до 

розвитку процесів, що є підґрунтям патологічних змін, які характерні для 

процесу склерозу судин, циркуляторної гіпоксії, порушень в коагуляційній та 

фібринолітичній системах, апоптозу.  
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У 

ШКІРІ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В 

ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

4.1. Морфометричний аналіз кровоносних сплетень шкіри в  

ділянці множинної постін’єкційної рани за умов впливу налбуфіну в 

експерименті 

Через 2 тижні введення налбуфіну шкіра білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани, як і в контролі, має підсилений судинний 

рисунок. Виявлено ранові канали, які перебувають у фазі запалення, де 

спостерігається різка гіперемія шкіри, діаметр кровоносних судин усіх трьох 

сплетень шкіри, питома площа поверхні та питомий об’єм петель 

збільшуються майже вдвічі (табл. 4.1– 4.3). 

У ділянках шкіри, де виявлено ранові канали, що перебувають у фазі 

проліферації, діаметри артеріол дермальної артеріальної сітки і венул 

дермального та підшкірного венозних сплетень залишаються збільшеними, у 

порівнянні з контролем, а діаметри ланок гемомікроциркуляторного русла 

підсосочкового сплетення зменшуються. Особливо це стосується артеріол та 

капілярів (табл. 4.1).  

Питома площа поверхні мікросудин та питомий об’єм мікросудин теж 

вірогідно зменшуються (табл. 4.2, табл. 4.3). 

Переважають ділянки шкіри, де відновлюється рисунок кровоносного 

русла, значення діаметрів артеріол, капілярів, венул, питома площа поверхні і 

питомий об’єм мікросудин усіх судинних сплетень у цих ділянках 

коливаються в межах норми (табл. 4.1– 4.3). 
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Таблиця 4.1 

Діаметр судин кровоносних сплетень сідничної ділянки шкіри білого 

щура при репаративному процесі в контролі (к) та під впливом 2-

тижневого введення налбуфіну (н) (мкм) 

Фаза 

репара-

тивного 

процесу 

Підсосочкове кровоносне 

сплетення 

Дермальне 

кровоносне 

сплетення 

Підшкірне 

венозне 

сплетення 

Артеріола Капіляр Венула Артеріола Венула Венула 

Фаза 

запалення 

23,89± 

4,35(к) 

29,53±0,91

(н) 

7,56± 

0,31(к) 

7,16± 

0,48(н) 

56,30± 

4,06(к) 

57,02 

1,33(н) 

49,94± 

12,08(к) 

51,49± 

1,40(н) 

116,22±

18,23(к) 

120,67±

15,12(н) 

139,34± 

17,88(к) 

133,88± 

14,19(н) 

Фаза про-

ліферації 

28,16± 

1,12(к) 

28,92±0,56

(н) 

5,52± 

0,26(к) 

5,91± 

1,24(н) 

52,20± 

0,36(к) 

54,82± 

2,09(н) 

56,74± 

0,15(к) 

58,50± 

1,28(н) 

114,46± 

17,59(к) 

124,15±

14,16 

136,06± 

2,32(к) 

131,91± 

4,18(н) 

Фаза ремо-

делювання 

23,86± 

4,29(к) 

28,92±0,92

(н) 

5,87± 

0,98(к) 

6,66± 

0,49(н) 

53,97± 

0,92(к) 

54,82± 

2,09(н) 

44,01± 

0,22(к) 

50,12± 

2,16(н) 

112,30± 

0,71(к) 

116,52±

10,15(н) 

118,78± 

3,11(к) 

122,62± 

8,84(н) 

  

Таблиця 4.2 

Питома площа поверхні мікросудин кровоносних сплетень сідничної 

ділянки шкіри білого щура при репаративному процесі в контролі (к) та 

під впливом двотижневого введення налбуфіну (н) (мкм²/мкм³) 

Фаза 

репаративного 

процесу 

Підсосочкове 

кровоносне 

сплетення 

Дермальне 

кровоносне 

сплетення 

Підшкірне 

венозне 

сплетення 

Фаза запалення 0,090±0,001(к) 

0,098±0,001(н) 

0,075±0,001(к) 

0,083±0,002(н) 

0,070±0,001(к) 

0,078±0,003(н) 

Фаза 

проліферації 

0,045±0,001(к) 

0,049±0,002(н) 

0,064±0,001(к) 

0,069±0,003(н) 

0,068±0,001(к) 

0,071±0,001(н) 

Фаза 

ремоделювання 

0,050±0,002(к) 

0,056±0,001 (н) 

0,046±0,001 (к) 

0,051±0,002(н) 

0,043±0,001(к) 

0,053±0,001(н) 
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Таблиця 4.3 

Питомий об’єм мікросудин кровоносних сплетень сідничної ділянки 

шкіри білого щура при репаративному процесі в контролі (к) та під 

впливом двотижневого введення налбуфіну (н) (мкм³/мкм³) 

Фаза 

репаративного 

процесу 

Підсосочкове 

кровоносне 

сплетення 

Дермальне 

кровоносне 

сплетення 

Підшкірне 

венозне 

сплетення 

Фаза запалення 0,360±0,003(к) 

0,390±0,002(н) 

0,260±0,002(к) 

0,300±0,002(н) 

0,210±0,002(к) 

0,240±0,003(н) 

Фаза 

проліферації 

0,230±0,001(к) 

0,260±0,001(н) 

0,230±0,001(к) 

0,270±0,004(н) 

0,200±0,001(к) 

0,260±0,001(н) 

Фаза 

ремоделювання 

0,200±0,003(к) 

0,250±0,005(н) 

0,180±0,002(к) 

0,190±0,006(н) 

0,170±0,002(к) 

0,180±0,008(н) 

 

Таким чином, кровоносні сплетення шкіри білого щура після 2-

тижневого введення налбуфіну структурно збережені (рис. 4.1–4.3). 

 
 

 

 

Рис. 4.1. Збережені підсосочкові артеріальна сітка та венозне сплетення 

шкіри в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 2 тижні 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 1 – внутрішньососочкова капілярна петля;  

2 – артеріола; 3 - венула. 

1 

3 
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Рис. 4.2. Структурно збережені дермальні артеріальна сітка та венозне 

сплетення шкіри в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 

2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 1 – артеріола; 2 – венула. 

 

 

 

Рис. 4.3. Підшкірне венозне сплетення шкіри в ділянці множинної 

постін’єкційної рани білого щура через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8. 

Позначення: 1 – венула. 

1 

2 

1 

1 
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Після 4 тижнів введення налбуфіну процеси загоєння множинної 

постін’єкційної рани сповільнюються, подекуди ускладнюється формування 

мікроабсцесів. Спостерігається дилятація артеріолярного та венулярного 

русел, порівняно з контролем. Артеріоли звивисті, їхня стінка має 

деформовані контури, що найвиразніше помітно у дермальній артеріальній 

сітці (рис. 4.4) 

 

 

 

Рис. 4.4. Деформовані контури артеріол (1) дермальної артеріальної сітки 

шкіри в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 4 тижні 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 2 – венула. 

 

Дермальне кровоносне сплетення шкіри в ділянці множинної 

постін’єкційної рани характеризується наступними значеннями 

морфометричних показників: діаметр артеріол становить (57,50±1,28) мкм, 

контроль – (50,12±12,16) мкм, діаметр венул – (145,47±4,31) мкм, контроль – 

(123,43±20,91) мкм. 

Внутрішньососочкові капілярні петлі шкіри широкі, деформовані, 

подекуди зруйновані (рис. 4.5). 

1 

2 

1 
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Рис. 4.5. Деструктуровані підсосочкові артеріальна сітка та венозне 

сплетення шкіри в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 

4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою 

масою. Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 1 – внутрішньососочкова капілярна 

петля. 

 

Діаметр внутрішньососочкових капілярних петель шкіри в ділянці 

множинного постін’єкційної рани становить (6,76±0,34) мкм, контроль – 

(6,12±1,00) мкм, показник трофічної активності тканини шкіри – (23,48±0,92) 

мкм, контроль – (27,71±1,11) мкм, питома площа поверхні – (0,043±0,003) 

мкм²/мкм³, контроль – (0,059±0,003) мкм²/мкм³, питомий об’єм 

внутрішньососочкових капілярних петель – (0,190±0,003) мкм³/мкм³, 

контроль – (0,272±0,008) мкм³/мкм³. Вірогідно зменшується щільність 

внутрішньососочкових капілярних петель до (65,8 ±1,8), контроль – 

(78,0±3,0). Венули усіх сплетень шкіри в ділянці множинної постін’єкційної 

рани білого щура через 4 тижні введення налбуфіну розширені, з випинами 

(рис. 4.6). 

Морфометричний аналіз стану підшкірного венозного сплетення шкіри 

в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 4 тижні 

введення налбуфіну представлений в табл. 4.4 (рис. 4.7) 

1 

1 
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Рис. 4.6. Розштрене підшкірне венозне сплетення шкіри в ділянці множинної 

постін’єкційної рани білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8. 

Позначення: 1 – венула. 

 

Таблиця 4.4 

Діаметр венул підшкірного венозного сплетення шкіри сідничної 

ділянки білого щура 

Показники M±m(мкм) p 

1 2 3 

Контроль 112,012±2,254 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 114,932±2,776 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 158,572±1,978 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 162,856±1,942 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

139,344±17,884 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

137,964±21,982 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

137,814±16,328 p > 0,05 

1 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

133,880±14,189 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

162,728±1,925 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

164,988±1,845 p < 0,01 

 

112,01±2,25

114,93±2,78

158,57±1,98

162,86±1,94

133,88±14,19

162,73±1,93

164,99±1,84

139,34±17,88

137,96±21,98

137,81±16,33

50,0

75,0

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0 мкм

К 2 Н 4 Н 6 Н 2 РН 4 РН 6 РН 2 КР 4 КР 6 КР

 

 

Рис. 4.7. Схематичне відображення діаметра венул підшкірного венозного 

сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 Н – через 

2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення налбуфіну, 6 Н – 

через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент (рана через 2 тижні 

введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів введення налбуфіну), 2 

КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 4 

КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 6 

КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% розчину хлориду натрію) 
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Через 6 тижнів експерименту у контрольного щура репаративний 

процес множинної постін’єкційної рани має всі характерні для ранового 

процесу фази. Деякі ранові процеси перебувають у стані виразної запальної 

інфільтрації і судинної реакції, в деяких ранових дефектах виявлено ознаки 

фази проліферації, більшість ранових дефектів повністю закриті, регенерат 

повноцінний. У білих щурів, яким впродовж шести тижнів вводили налбуфін, 

фази репаративного процесу виділити практично неможливо. На препаратах 

шкіри з ін’єкованим судинним руслом значна кількість капілярів 

облітеровані, поодинокі капіляри зруйновані, збережені фрагменти капілярів 

деформовані, внутрішньососочкові капілярні петлі розриваються на дрібні 

окремі фрагменти (рис. 4.8). 

 

 

 

Рис. 4.8. Фрагментовані підсосочкові артеріальна сітка та венозне сплетення 

шкіри в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 6 тижнів 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. Позначення: 1 – внутрішньососочкова капілярна петля. 

 
Діаметр збережених капілярів вірогідно змінюється (табл. 4.5, рис. 4.9). 

Вірогідно зменшується показник щільності внутрішньососочкових 

капілярних петель до (59,0±2,0), контроль – (79,6±2,1), а також збільшується 

показник трофічної активності тканини шкіри до (39,49±1,32) мкм, контроль 

1 

1 
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– (27,17±1,14) мкм. 

Таблиця 4.5 

Діаметр внутрішньососочкових капілярних петель шкіри сідничної 

ділянки білого щура 

Терміни спостереження Показники 

M±m (мкм) p 

Контроль 5,906±0,257 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 6,204±0,107 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 6,264±0,122 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 6,456±0,186 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

5,870±0,977 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

6,142±1,003 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

6,402±1,037 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

6,656±0,487 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

6,764±0,338 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

7,280±0,394 p < 0,01 

 

Дермальна артеріальна сітка розріджена, великопетляста, 

спостерігаються саккуляризація та ангуляризація судин, кров з розширених 

артеріол відразу потрапляє через артеріоло-венулярні анастомози у 

дилятовані венули дермального венозного сплетення (рис. 4.10). Значення 

діаметрів артеріол і венул дермального кровоносного сплетення представлені 

у табл. 4.6, 4.7 (рис. 4.11, рис. 4.12). Просвіт судин підшкірного венозного 

сплетення нерівномірний, контури їхньої стінки нечіткі (рис. 4.13). 
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Рис. 4.9. Схематичне відображення діаметра внутрішньососочкових 

капілярних петель шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 

Н – через 2 тижні, 4 Н – через 4 тижні, 6 Н – через 6 тижнів введення 

налбуфіну, 2 РН – експеримент (рана через 2 тижні), 4 РН – експеримент 

(рана через 4 тижні), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% розчину 

хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% розчину 

хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 
 

 
 

Рис. 4.10. Дилатовані венули дермального венозного сплетення шкіри в 

ділянці постін’єкційної рани білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофото. Ін’єкція судин туш-желатиновою масою. Зб.: об. х20, ок. х8 
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Таблиця 4.6 
Діаметр артеріол дермальної артеріальної сітки шкіри сідничної ділянки 

білого щура (мкм) 

Терміни спостереження Показники 

M±m P 

Контроль 36,860±1,898 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 49,940±1,741 p < 0,01 

Через 4 тижні введення налбуфіну 55,176±4,181 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 62,458±2,117 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

49,938±12,079 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

50,116±12,164 p > 0,05 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

50,058±12,514 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

51,488±1,399 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

57,500±1,285 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

63,208±1,191 p < 0,01 

 
Таблиця 4.7 

Діаметр венул дермального венозного сплетення шкіри сідничної 
ділянки білого щура (мкм) 

Терміни спостереження Показники 

M±m p 

1 2 3 

Контроль 101,198±0,944 p > 0,05 

Через 2 тижні введення налбуфіну 107,272±2,728 p > 0,05 

Через 4 тижні введення налбуфіну 142,312±2,458 p < 0,01 

Через 6 тижнів введення налбуфіну 158,600±1,991 p < 0,01 

Контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

116,216±18,228 p > 0,05 

Контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію) 

123,432±20,914 p > 0,05 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 

Контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 

122,330±18,976 p > 0,05 

Експеримент (рана через 2 тижні введення 

налбуфіну) 

120,672±15,119 p > 0,05 

Експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну) 

145,468±4,309 p < 0,01 

Експеримент (рана через 6 тижнів введення 

налбуфіну) 

158,272±4,635 p < 0,01 
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Рис. 4.11. Схематичне відображення діаметра артеріол дермальної 

артеріальної сітки шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 

Н – через 2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення 

налбуфіну, 6 Н – через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент 

(рана через 2 тижні введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 

тижні введення налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів 

введення налбуфіну), 2 КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 4 КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% 

розчину хлориду натрію), 6 КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 

0,9% розчину хлориду натрію) 
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Рис. 4.12. Схематичне відображення діаметра венул дермального венозного 

сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура, де: К – контроль, 2 Н – через 

2 тижні введення налбуфіну, 4 Н – через 4 тижні введення налбуфіну, 6 Н – 

через 6 тижнів введення налбуфіну, 2 РН – експеримент (рана через 2 тижні 

введення налбуфіну), 4 РН – експеримент (рана через 4 тижні введення 

налбуфіну), 6 РН – експеримент (рана через 6 тижнів введення налбуфіну), 2 

КР – контроль (рана через 2 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 4 

КР – контроль (рана через 4 тижні введення 0,9% розчину хлориду натрію), 6 

КР – контроль (рана через 6 тижнів введення 0,9% розчину хлориду натрію) 

 

Таким чином, репаративні процеси в шкірі найперше пов’язані з 

перебудовою її ангіоархітектоніки. За умов шеститижневого введення 

налбуфіну в ділянці множинної постін’єкційної рани шкіри вірогідно 

зменшується показник щільності пакування капілярів, питома площа та об’єм 

капілярів, а також збільшується показник трофічної активності тканини шкіри, 

що в свою чергу зумовлює неможливість утворення повноцінного регенерату. 
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Рис. 4.13. Нечіткі контури венул (1) підшкірного венозного сплетення шкіри 

в ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 6 тижнів 

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

Зб.: об. х20, ок. х8. 

 

 

4.2. Вплив налбуфіну на мікроструктурну організацію шкіри в  

ділянці репаративних процесів при дії налбуфіну 

Через 2 тижні введення налбуфіну на гістологічних препаратах 

встановлено, що репаративний процес множинної постін’єкційної рани, як і в 

контролі, має всі 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, що оточує рановий дефект, інфільтровані лейкоцитами і 

макрофагами, багато фібробластів (рис. 4.14, рис. 4.15). 

У деяких ранових дефектах значно зменшена запальна інфільтрація, 

виявлено ознаки продуктивної реакції з переважанням в інфільтраті 

проліферативних фібробластів (рис. 4.16, рис. 4.17). 

 

1 

1 
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Рис. 4.14. Дифузний помірно виражений поліморфноклітинний інфільтрат 

(2), помірно виражений фіброз сітчастого шару дерми (4) шкіри білого щура 

в ділянці множинної постін’єкційної рани через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х8, ок. х15. 

Позначення: 1 – новоутворений капіляр; 3 – волосяний фолікул. 

 

 

 

Рис. 4.15. Запальний перикапілярний поліморфноклітинний інфільтрат (2), 

набряк гіподерми (3) шкіри білого щура в ділянці множинної постін’єкційної 

рани через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15.  

Позначення: 1 – новоутворений капіляр. 
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Більшість ранових дефектів повністю закриті, регенерат повноцінний, 

що підтверджується відновленням волосяних фолікулів, потових і сальних 

залоз (рис. 4.18). 

Основні компоненти шкіри структуровані. Багатошаровий плоский 

зроговілий епітелій шкіри білого щура в ділянці множинної постін’єкційної 

рани має різну товщину, подекуди спостерігаються ділянки його потовщення 

(рис. 4.19). 

 

 

 

Рис. 4.16. Капіляри грануляційної тканини у рановому каналі (1) шкіри 

білого щура в ділянці множинної постін’єкційної рани через 2 тижні 

введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: 

об. х20, ок. х15. Позначення: 2 – дифузний помірно виражений 

поліморфноклітинний інфільтрат; 3 – дистрофічні та атрофічні зміни 

м’язових волокон. 

Сітчастий шар дерми в ділянці ранового каналу набряклий, 

розріджений, волосяні фолікули збережені (рис. 4.20). 
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Рис. 4.17. Агрегація еритроцитів у капілярі (2) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15. 

Позначення: 1 – дистрофічні зміни (поява вакуолей у цитоплазмі м’язових 

волокон). 

 

 

 

Рис. 4.18. Виражені складки епідермісу (2) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х8, ок. х15.  
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Рис. 4.19. Потовщення епідермісу (1) шкіри білого щура в ділянці множинної 

постін’єкційної рани через 2 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 2 – потова 

залоза; 3 – сосочковий шар дерми;  4 – сальна залоза; 5 – волосяний фолікул. 

 

 

 

Рис. 4.20. Набряклий сітчастий шар дерми (1) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 2 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х20, ок. х15. Позначення: 

2 – волосяний фолікул; 3 – мікросудина сітчастого шару дерми. 
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Через 4 тижні введення білим щурам налбуфіну загоєння ран 

сповільнюється, подекуди ускладнюється формуванням мікроабсцесів, у 

ранових каналах виявлено велику кількість капілярів грануляційної тканини, 

дифузний слабо виражений гострий запальний інфільтрат, дистрофічні та 

атрофічні зміни посмугованих м’язових волокон (рис. 4.21). 

Подекуди спостерігається набряк сітчастого шару дерми та гіподерми, 

інфільтрати у гіподермі (рис. 4.22, рис. 4.23), фіброз сітчастого шару дерми 

(рис. 4.24). 

 

 

 

Рис. 4.21 – Набряк гіподерми (2) шкіри білого щура в ділянці множинної 

постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 1 – 

слабко виражений гострий запальний інфільтрат; 3 – набряк інтерстицію 

посмугованих м’язів. 

 

Лише поодинокі 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 (рис. 4.25, рис. 4.26). 
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Рис. 4.22. Набряк сітчастого шару дерми (2), помірно виражений 

поліморфноклітинний інфільтрат у гіподермі (3) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 1 – волосяний фолікул.  

 

 
 

Рис. 4.23. Поліморфноклітинний інфільтрат у гіподермі (2), набряк сітчастого 

шару дерми (3) шкіри білого щура в ділянці множинної постін’єкційної рани 

через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення: 1 – волосяний фолікул. 
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Рис. 4.24. Фіброз дерми (2) шкіри білого щура в ділянці множинної 

постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: х120. Позначення: 1 – дифузний 

гострий запальний інфільтрат; 3 – волосяний фолікул; 4 – потова залоза. 

 

 

 

Рис. 4.25. Акантоз епідермісу шкіри білого щура в ділянці множинної 

постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х8, ок. х15. Позначення: 1 – 

епідерміс; 2 – група волосяних фолікулів; 3 – потова залоза; 4 – сальна 

залоза; 5 – сітчастий шар дерми. 

 

Спостерігаються дистрофічні зміни клітин волосяного фолікула, ознаки 
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каріорексису (рис. 4.27). 

 

 

 

Рис. 4.26. Ділянка ранового каналу (2) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х20, ок. х15.  Позначення: 

1 – епідерміс; 3 – сосочковий шар дерми. 

 

 

 

Рис. 4.27. Дистрофічні зміни волосяного фолікула (1) в ділянці множинної 

постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. Мікрофото. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15.  
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Виявлено також глибокі деструктивні зміни кровоносних судин, 

зокрема десквамацію ендотелію у просвіт кровоносних судин (рис. 4.28), 

гладком’язову гіперплазію артерій та артеріол гіподерми (рис. 4.29), 

варикозне розширення та тромбоз вен гіподерми (рис. 4.30), периваскулярні 

інфільтрати.  

 

 

 

Рис. 4.28. Десквамація ендотелію у венулі гіподерми (1) шкіри білого щура в 

ділянці множинної постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення: 2 – слабко виражений гострий запальний інфільтрат; 3 – набряк 

гіподерми. 

 

У цей же термін експерименту у контрольних тварин ранові дефекти 

перебувають на різних стадіях репаративного процесу, запальна інфільтрація 

і судинна реакція більш виразна, інтенсивніша проліферація, ангіогенез. 

Тканина більш інфільтрована лейкоцитами і макрофагами, більше виявлено 

фібробластів. Регенерований епідерміс диференційований, формується 

тонкий роговий шар.  
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Рис. 4.29. Виражена проліферація гладких міоцитів та набухання ендотелію з 

облітерацією просвіту в артеріолі гіподерми (1) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 4 тижні введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 2 – пухка сполучна тканина ранового каналу. 

 

 

 

Рис. 4.30. Агрегація та аглютинація еритроцитів (3) у венулі шкіри білого 

щура в ділянці множинної постін’єкційної рани через 4 тижні введення 

налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, 

ок. х15. Позначення: 1 – виражена проліферація ендотелію з утворенням 

«ендотеліального горбика» у венулі гіподерми; 2 – проліферація гладких 

міоцитів у стінці венули. 
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Після введення щурам опіоїду впродовж 6 тижнів у ранових дефектах у 

фазі запалення виявлено набряк, інфільтрацію лейкоцитами і макрофагами. 

Виявлено набряк з розволокненням інтерстицію посмугованих м’язів, 

розриви та різна товщина посмугованих м’язових волокон (рис. 4.31-4.33). 

 

 
 

Рис. 4.31. Набряк з розволокненням інтерстицію посмугованих м’язів (1) в 

ділянці множинної постін’єкційної рани білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, 

ок. х15.  

Позначення: 2 – виражена поліморфноклітинна інфільтрація у рановому 

каналі; 3 – розриви та різна товщина посмугованих м’язових волокон. 

 

Кровоносні судини переповнені кров’ю, виявлено проліферацію 

гладких міоцитів у стінках судин, агрегацію та аглютинацію еритроцитів, 

венули тромбовані (рис. 4.34). 

Спостерігається виразна проліферація ендотелію з утворенням 

«ендотеліального горбика» у венулах гіподерми. У ранових дефектах у фазі 

проліферації епідерміс країв рани потовщений, ущільнена сітка 

сполучнотканинних волокон.  
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Рис. 4.32. Набряк із розволокненням інтерстицію між посмугованими 

м’язовими волокнами (1) в ділянці множинної постін’єкційної рани білого 

щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Мікрофото. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення:2 – поліморфноклітинна інфільтрація у рановому каналі; 3 – 

кінці розривів посмугованих м’язових волокон. 
 

 

 

Рис. 4.33. Дистрофічні та арофічні зміни посмугованих м’язів (1) в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 2 – поліморфноклітинна інфільтрація у рановому каналі; 3 – 

капіляр грануляційної сполучної тканини. 
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Рис. 4.34. Набухання ендотелію капіляра (1) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15.  

Позначення: 2 – крайове стояння нейтрофіла; 3 – агрегація еритроцитів. 

 

У регенерованому епідермісі виявлено ознаки гіперкератозу, 

перинуклеарний набряк основних та шипуватих кератиноцитів. У деяких 

ранових дефектах посилюються запальні процеси, надмірна міграція 

нейтрофільних гранулоцитів, макрофагів. Виявлено зменшення кількості 

сальних залоз, збережені сальні залози гіперплазовані, волосяні фолікули 

переважно редуковані (рис. 4.35). 

 

Подекуди відбувається редукція мікросудин, їх запустіння (рис. 4.36). 

 

Через 6 тижнів перебігу процесу загоєння множинної постін’єкційної 

рани в контролі виявлено всі характерні для репаративного процесу фази, від 

запалення, проліферації, до повного загоєння ранового дефекту. 
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Рис. 4.35. Дезорганізований волосяний фолікул (2) шкіри білого щура в 

ділянці множинної постін’єкційної рани через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

Позначення: 1 – епідерміс; 3 – сосочок; 4 – сальна залоза; 5 – ділянка 

ранового каналу. 

 

 

 

Рис. 4.36. Порожній просвіт мікросудини (1) шкіри білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани через 6 тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофото. Забарвлення бензопурпурином. Зб.: об. х8, ок. х15.  
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Отже, отримані експериментальні результати вказують на негативний 

вплив тривалого застосування налбуфіну на репаративний процес в шкірі. 

Після 4 тижнів введення налбуфіну процеси репарації сповільнюються, 

ускладнюються формуванням мікроабсцесів. Після введення щурам опіоїду 

впродовж 6 тижнів виявлено глибокі деструктивні зміни шкіри, що в свою 

чергу зумовлює неможливість утворення повноцінного регенерату 

множинної постін’єкційної рани.  

 

4.3. Особливості ультраструктури шкіри в ділянці репаративних 

процесів за умов введення налбуфіну в експерименті 

Через 2 тижні введення щурам налбуфіну не виявлено значної різниці 

морфологічної картини процесу загоєння рани у експериментальних та 

контрольних тварин. При електронномікроскопічному дослідженні 

кератиноцити рогового шару дезорганізовані, переважно мають видовжену 

форму (рис. 4.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.37. Дезорганізовані кератиноцити рогового та зернистого шарів в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. х8000. Позначення: 1 – ядро 

кератиноцита зернистого шару; 2 – ядерце кератиноцита зернистого шару;  

3 – конденсований гетерохроматин. 

1 

2 

3 



  129 

Ядра кератиноцитів зернистого шару містять конденсований 

гетерохроматин, розміщений нерівномірно з переважанням у периферійних 

ділянках, цитоплазма заповнена гіпертрофованими каналами гладкої 

ендоплазматичної сітки. Для кератиноцитів зернистого шару характерна 

дископодібна форма із розширенням у ділянці ядра. Ядра цих клітин 

видовжені, містять невелику кількість хроматину та округлі 

електроннощільні гранули кератогіаліну (рис. 4.38).  

 

 

 

Рис. 4.38.  Видовжені ядра кератиноцитів зернистого шару в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита;  2 – гранула кератогіаліну;  

3 – мітохондрія; 4 – міжклітинне сполучення. 

 

Ядерна оболонка кератиноцитів утворює пальцеподібні або 

куполоподібні випини. Кератиноцити шипуватого шару зберігають свою 

форму, а також десмосомні міжклітинні контакти (рис. 4.39). Ядра та ядерця 

кератиноцитів шипуватого шару досить великі, клітини містять гранулярний 

та фібрилярний компоненти, значну кількість тонофіламентів, канальців 

гранулярної ендоплазматичної сітки, рибосом, полісом, дрібних мітохондрій, 

дрібнозернисту гіалоплазму (рис. 4.40).  
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Рис. 4.39. Збережені десмосомні міжклітинні контакти кератиноцитів 

шипуватого та основного шарів в ділянці ранового дефекту шкіри білого 

щура через 2 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита основного шару; 2 – ядерце; 3 – базальна 

мембрана; 4 – міжклітинний контакт;  5 – шипуватий кератиноцит. 

 

 

 

Рис. 4.40. Великі ядра кератиноцитів шипуватого шару в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – міжклітинне сполучення. 
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Кератиноцити шипуватого шару тісно прилягають одна до одної, 

формують між собою щілинні замикальні контакти, а також з’єднуються між 

собою великою кількістю десмосом. Кератиноцити основного шару 

розміщені на базальній мембрані, зберігають овальну форму, містять 

електроннощільні округлі ядра, які формують пальцеподібні випини і містять 

подекуди декілька ядерець. Цитоплазма кератиноцитів основного шару 

заповнена гранулярною ендоплазматичною сіткою, рибосомами та 

полісомами (рис. 4.41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.41.  Деструктуроване ядерце (2) кератиноцита основного шару в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 3 – випин ядерної оболонки;  

4 – мітохондрія; 5 – базальна мембрана. 

 

Кератиноцити основного шару з’єднуються між собою, а також з 

клітинами шипуватого шару за допомогою десмосом, простих і 

пальцеподібних контактів (рис. 4.42).  

 

1 2 

3 

5 

4 



  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.42. Десмосомні, прості та пальцеподібні сполучення кератиноцитів в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення 

налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита шипуватого шару; 2 – ядерце; 

3 – зернистий кератиноцит; 4 – основний кератиноцит. 

 

У цитоплазмі фібробластів виявлено розширені профілі гранулярної 

ендоплазматичної сітки помірної електронної щільності, елементи комплексу 

Гольджі структуровані. Плазмолема утворює випини та інвагінації (рис. 

4.43). Мастоцити мають дегранульовану цитоплазму, що свідчить про вихід 

секреторного матеріалу в міжклітинний простір (рис. 4.44). Просвіт ланок 

гемомікроциркуляторного русла широкий (рис. 4.45). Ядра ендотеліоцитів 

великі, переважає еухроматин, що свідчить про високу функціональну 

активність ендотеліоцитів. Цитоплазма деяких ендотеліальних клітин 

утворює вирости і мікроворсинки (рис. 4.46). Ультраструктура сальних та 

потових залоз відновлена, що свідчить про формування повноцінного 

регенерату шкіри (рис. 4.47).  
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Рис. 4.43. Інвагінації плазмолеми фібробласта в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро фібробласта; 2 – ядерце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.44. Дегранульована цитоплазма мастоцита в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  Електронна 

фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – міжклітинний простір; 3 – мітохондрія. 
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Рис. 4.45. Розширений просвіт венули в ділянці ранового дефекту шкіри 

білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000. Позначення: 1 – просвіт венули;   

2 – ендотеліоцит; 3 – еритроцит у просвіті венули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.46. Вирости цитоплазми ендотеліоцитів артеріоли в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 

2 – цитоплазматична ворсинка; 3 – просвіт артеріоли. 
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Рис. 4.47. Відновлена ультраструктура себоцита в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 2 тижні введення налбуфіну.   

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро себоцита; 2 – ліпідна крапля; 3 – мітохондрія. 

 

Через 4 тижні введення налбуфіну в ділянці ранового каналу ядерна 

оболонка епідермоцитів утворює численні інвагінації, матрикс мітохондрій 

просвітлений, кристи набряклі. У кератиноцитах шипуватого шару 

епідермісу шкіри в ділянці ранового дефекту виявлено збільшення 

тонофіламентів, набряк. У навколоядерній зоні кератиноцитів формуються 

великі вакуолі (рис. 4.48).  

Ультраструктурна організація кератиноцитів основного шару 

порушена, хроматин в ядрах конденсований, ядерця не виявляються, в 

цитоплазмі формуються численні вакуолі, мітохондрії просвітлені, кристи 

деструктуризовані (рис. 4.49).  
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Рис. 4.48. Вакуолі в цитоплазмі кератиноцитів у ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000. Позначення: 1 – ядро кератиноцита 

шипуватого шару; 2 – міжклітинний контакт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.49. Деструктуровані ядерця кератиноцитів основного шару в ділянці 

ранового дефекту шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000. Позначення: 1 – ядро кератиноцита 

шипуватого шару; 2 – ядро кератиноцита основного шару; 3 – міжклітинне 

сполучення. 
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Трапляються поодинокі гіпертрофовані кератиноцити основного шару. 

Такі клітини містять великі ядра з ядерцями, ядерна оболонка утворює 

численні випини, гетерохроматин міститься на периферії ядра, мітохондрії 

гіпертрофовані. Базальна мембрана розпушена. У фібробластах виявлено 

набухання мітохондрій (рис. 4.50). 

 

 

 

Рис. 4.50. Набухання мітохондрії (2) фібробласта в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро фібробласта; 3 – цитоплазма фібробласта. 

 

Епідермальні макрофаги містять конденсований хроматин по периферії 

ядер, ядерця не виявляються, в цитоплазмі – численні вакуолі, набряклі 

мітохондрії, кристи деструктуровані, простори між кристами розширені. 

Просвіт капілярів сосочкового шару дерми розширений, спостерігається 

набряк цитоплазми ендотеліоцитів, а також випини цитоплазми в просвіт. 

Виявлено ділянки адгезії еритроцитів та тромбоцитів до ендотелію 

(рис. 4.51).  
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Рис. 4.51. Адгезія еритроцитів (2) до ендотелію гемокапіляра в ділянці 

ранового дефекту шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – просвіт капіляра; 3 – ендотеліоцит. 

 

Венули повнокровні. У просвіті венул містяться ацидофільні 

лейкоцити, тромбоцити, еритроцити. Міжендотеліальні контакти розширені, 

що вказує на діапедез лейкоцитів через стінку венул. Базальна мембрана 

венул розпушена (рис. 4.52).  

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, спостерігається каріорексис і каріолізис, 

цитоплазматичний матрикс деструктурований, мітохондрії набряклі 

(рис. 4.53).  

Епітеліоцити вивідних проток сальних залоз набряклі, електронна 

щільність їх ядра і цитоплазми незначна, ядерна оболонка утворює  
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Рис. 4.52. Розпушена базальна мембрана (4) венули в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну. Електронна фотографія. 

х4000. Позначення: 1 – просвіт венули; 2 – ендотеліоцит; 3 – гладком’язова 

клітина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.53. Деструктирований матрикс себоцита в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 4 тижні введення налбуфіну.  Електронна 

фотографія. х8000.  Позначення: 1 – мітохондрія; 2 – ліпідна крапля. 
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інвагінації, мітохондрії просвітлені, кристи деструктуризовані. Епітеліоцити 

потових залоз теж дезорганізовані. Спостерігається пікноз ядер та 

вакуолізація цитоплазми. Простори між кристами розширені, матрикс 

просвітлений. Міжклітинні контакти порушені (рис. 4.54). 

  

 

 

Рис. 4.54. Порушенні міжклітинні сполучення епітеліоцитів потової залози в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 4 тижні введення 

налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита потової 

залози; 2 – просвітлений матрикс; 3 – мітохондрія; 4 – міжклітинний контакт. 

 

Через 6 тижнів експерименту суттєві зміни виявлено в епідермісі 

(рис. 4.55).  

В цитоплазмі кератиноцитів рогового та зернистого шарів багато 

вакуолей з вмістом низької електронної щільності (рис. 4.56). В ядрах 

епітеліоцитів зернистого шару переважає евхроматин, багато ядерних пор, 

ядерця збільшені.  

В кератиноцитах шипуватого шару деструктивні зміни наростають. 

Хроматин в ядрах конденсований, цитоплазма просвітлена, містить вакуолі, 

мітохондрії гіпертрофовані, набряклі, кристи зруйновані (рис. 4.57, 4.58).  
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Рис. 4.55. Дезорганізовані кератиноцити рогового та зернистого шарів в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну. Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро епідермоцита зернистого шару; 2 – мітохондрія; 3 – 

вакуоля. 

 

 

 

Рис. 4.56. Вакуолізація кератиноцитів зернистого шару в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – мітохондрія; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка; 

4 – вакуоля. 
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Рис. 4.57. Гіпертрофована мітохондрія (2) кератиноцита шипуватого шару в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 3 – вакуоля. 

 

 

 

Рис. 4.58. Просвітлена цитоплазма кератиноцита шипуватого шару в ділянці 

ранового дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – мітохондрія; 3 – вакуоля. 
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Клітини основного шару містять вакуолі (4.59).  

 

 

 

Рис. 4.59. Ультраструктура кератиноцитів основного шару в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро кератиноцита; 2 – мітохондрія; 3 – вакуоля; 4 – 

міжклітинне сполучення; 5 – базальна мембрана. 

 

Мітохондрії дистрофічно змінені, хроматин в ядрах конденсований, 

ядерце не візуалізується. В цих клітинах виявлено виразні фібрили, що 

утворюють сітку, по периферії якої містяться численні гранули. Базальна 

мембрана неоднакової товщини, розпушена, виявлено дезорганізовані 

півдесмосоми (рис. 4.60).  

У сполучній тканині набряк інтерстицію, багато мастоцитів, у 

цитоплазмі яких містяться електроннощільні гранули (рис. 4.61). Колагенові 

волокна дерми розпушені (4.62).  

Стінка артеріол та прекапілярних артеріол сосочкового шару дерми 

потовщена, склерозована (рис. 4.63). У просвіті артеріол виявлено 

пристінкові тромби, лізис клітин крові (рис. 4.64).  
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Рис. 4.60. Розпушена базальна мембрана (3) кератиноцитів основного шару в 

ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення 

налбуфіну.  

Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – міжклітинний контакт. 

 

 

 

Рис. 4.61. Ультраструктура мастоцита в ділянці ранового дефекту шкіри 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна фотографія. 

х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – ядерце; 3 – електроннощільна гранула. 
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Рис. 4.62. Дезорганізація компонентів дерми в ділянці ранового дефекту 

шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна 

фотографія. х8000.  

Позначення:1 – деструктуровані колагенові волокна. 

 

Просвіт гемокапіляра заповнений скупченнями еритроцитів, в місцях 

розпушення плазмолеми еритроцитів на люмінальній поверхні 

ендотеліальних клітин виявлено їх злипання. Спостерігається венозне 

повнокрів’я, базальна мембрана стінки венул розпушена (рис. 4.65).  

У периваскулярних просторах виявлено набряк сполучної тканини, 

численні лімфоцити, гістеоцити, еозинофільні лейкоцити, активовані 

макрофаги, мастоцити (рис. 4.66).  

У цитоплазмі мастоцитів міститься багато фагосом, мітохондрії 

гіпертрофовані, простори між кристами розширені. Виявлено контакти 

макрофагів з лімфоцитами. Базальна мембрана потових залоз розпушена, 

фрагментована. Міжклітинне сполучення деформовані, епітеліоцити потових 

залоз дистрофічно змінені, стоншені, ядра зморщені, хроматин 

конденсований, ядерця не виявляються, інші – збільшені за рахунок набряку 

з просвітленим цитоплазматичним матриксом (рис. 4.67).  
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Рис. 4.63. Склерозована стінка артеріоли в ділянці ранового дефекту шкіри 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна фотографія. 

х4000.  

Позначення: 1 – просвіт артеріоли; 2 – ендотеліоцит; 3 – цитоплазматична 

мікроворсинка; 4 – гладкий міоцит. 

 

 

 

Рис. 4.64.  Лізис клітин крові в просвіті артеріоли (1) в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000.  
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Рис. 4.65. Повнокров’я венули дерми в ділянці ранового дефекту шкіри 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  Електронна фотографія. 

х4000. Позначення: 1 – фібробласт; 2 – просвіт венули. 

 

 

 

Рис. 4.66. Ультраструктура мастоцита в ділянці ранового дефекту шкіри 

білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну. Електронна фотографія. 

х8000.  

Позначення: 1 – ядро; 2 – ядерце; 3 – електроннощільна гранула. 
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Рис. 4.67.  Просвітлений цитоплазматичний матрикс (2) епітеліоцитів потової 

залози в ділянці ранового дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів 

введення налбуфіну. Електронна фотографія. х8000.  

Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 3 – мітохондрія; 4 – міжклітинне 

сполучення. 

 

Мітохондрії просвітлені, кристи деструктуризовані, перинуклеарні 

простори розширені, просвітлені. Клітини кінцевого секреторного відділу 

сальних залоз гіпертрофовані за рахунок набряку, ядра їх збільшені, ядерна 

оболонка утворює інвагінації, хроматин конденсований, розміщується на 

периферії, мітохондрії гіперплазовані, кристи зруйновані (рис. 4.68). 

Просвіти вивідних проток сальних залоз заповнені фрагментами клітин. 

Епітеліоцити вивідних проток дезорганізовані.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Результати дослідження свідчать про чітку залежність перебігу 

процесу загоєння множинної постін’єкційної рани шкіри від тривалості 

введення опіоїда.  

2 

3 

4 
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Рис. 4.68. Гіпертрофований себоцит сальної залози в ділянці ранового 

дефекту шкіри білого щура через 6 тижнів введення налбуфіну.  

Електронна фотографія. х4000.  

Позначення: 1 – ядро себоцита;  2 – міжклітинний контакт; 3 – ліпідна 

крапля. 

 

2. Введення налбуфіну в загальноприйнятій терапевтичній дозі 

впродовж 2 тижнів можна вважати безпечним для перебігу репаративного 

процесу та формування повноцінного регенерату.  

3. Введення опіоїда впродовж 4 і, тим більше, 6 тижнів зумовлює 

сповільнення та ускладнення процесу загоєння множинної постін’єкційної 

рани шкіри в експерименті, що проявляється на ультрамікроскопічному рівні 

глибокими змінами як епідермісу, так і структурних компонентів дерми.  
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 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наркоманію визнано глобальною медико-соціальною проблемою ХХІ 

століття на підставі епідемічного характеру її розповсюдження [64, 174]. 

Моральний і соціальний тягар вживання наркотичних середників в 

основному обумовлений розвитком ангіо- та нейропатій, які істотно 

знижують тривалість і якість життя наркозалежних. Питання перебігу 

репаративних процесів у хворих, які вживають опіоїди та опіати, залишається 

одним з найактуальніших для сучасної медицини [131, 143]. У наукових 

джерелах існують поодинокі дані щодо впливу наркотичних засобів на 

репаративні процеси, які здебільшого мають описовий характер, 

висвітлюють лише окремі фрагменти цієї нової проблеми, а часто є 

суперечливими. Згідно думки P. D. Brown et all. [157], підшкірні і 

внутрішньом’язові ін’єкції залишаються основними факторами ризику 

розвитку інфекції шкіри в цих пацієнтів. Постійне збільшення кількості 

споживачів ін’єкційних наркотиків однозначно призводить до зростання 

кількості випадків міонекрозу [174, 177]. Вказане вище свідчить про 

необхідність проведення адекватних морфологічних та клінічних досліджень.  

Багато питань цієї проблеми вимагають подальшого вирішення шляхом 

проведення адекватних морфологічних та клінічних досліджень. Відомості, 

які трапляються у фаховій літературі щодо впливу наркотиків на загоєння 

ран, часто є неповними і суперечливими. Шкіра є оптимальною моделлю для 

вивчення фундаментальної морфології регенерації органів і розробки 

ефективних методів стимулювання репаративних процесів. 

Дана дисертаційна робота вирішує актуальне наукове завдання щодо 

встановлення особливостей структурної організації та кровоносного русла 

шкіри білого щура при тривалому впливі опіоїду та репаративному процесі.  

Робота грунтується на аналізі результатів експериментальних 

досліджень, об’єктом для яких слугувала шкіра 90 статевозрілих білих щурів-

самців. 
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Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використано 

комплекс адекватних морфологічних методик: моделювання тривалого 

впливу опіоїду, ін’єкція судинного русла, просвітлення зрізів шкіри і 

фотографування під мікроскопом МБИ–1 на цифровому фотоапараті 

Olympus FE 210, морфометрія ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри 

на ін’єкованих та просвітлених препаратах, статистичне опрацювання 

морфометричних даних, гістологічне та електронномікроскопічне 

дослідження шкіри.  

Проведене нами дослідження дозволило отримати нові дані щодо 

якісно-кількісних змін ланок гемомікроциркуляторного русла шкіри в 

динаміці 6-тижневого введення налбуфіну. Вперше проведений 

морфометричний аналіз ангіоархітектоніки шкіри щурів на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах за умов впливу опіоїду.  

На препаратах шкіри сідничної ділянки білого щура з ін’єкованим 

судинним руслом через 2 тижні експерименту, як і в контролі, чітко 

диференціюється підсосочкове та дермальне кровоносне, а також підшкірно-

венозне сплетення. У фаховій літературі трапляються лише поодинокі праці, 

присвячені особливостям будови та кровопостачання шкіри 

експериментальних тварин [11, 24, 74, 121]. Найґрунтовніші дослідження 

кровоносного русла шкіри білого щура в нормі знайшли своє відображення у 

працях Р. Я. Бориса [11]. Автор виділяє наступні кровоносні сплетення: 

гіподермальне, субдермальне та субпапілярне. Нами встановлено, що 

введення впродовж 2 тижнів налбуфіну зумовлює вірогідне збільшення 

(р<0,05) діаметра артеріол підсосочкової та дермальної артеріальних сіток, 

звивистості артеріол, що зумовлює вірогідне зменшення показника трофічної 

активності тканини, а також вірогідне збільшення питомої площі та питомого 

об’єму внутрішньососочкових капілярних петель. Судинорозширюючий 

ефект, зокрема, збільшення діаметра артеріол за умов введення налбуфіну 

впродовж різних термінів описують практично усі дослідники впливу 

налбуфіну на кровоносне русло органів [63, 111, 145]. Наведені наші дані 
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щодо інших морфометричних показників, які є важливими для об’єктивної 

оцінки стану ангіоархітектоніки шкіри, є новими.  

Через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам на гістологічних 

препаратах шкіри сідничної ділянки виявлено дещо згладжені складки 

епідермісу, незначне його стоншення, незначний набряк гіподерми, 

повнокрів’я в поодиноких венулах гіподерми. При електронно-

мікроскопічному дослідженні шкіри в цей термін експерименту 

спостерігається незначна електронна щільність ядер і цитоплазми клітин 

зернистого шару, розпад поодиноких міжклітинних контактів (демосом). 

Цитоплазма кератиноцитів зернистого шару містить багато гранул 

кератогіаліну, вакуолі, тонофіламенти та тонофібрили, що мають підвищену 

електронну щільність або розпадаються, гранулярна ендоплазматична сітка 

дезорганізована. Кератиноцити шипуватого шару набувають заокругленої 

форми, хоч в контролі вони мають полігональну форму [11]. Ядра багатьох 

клітин основного шару набряклі, ядерця і ядерні оболонки їх частково 

дезорганізовані, базальна мембрана подекуди розпушена. Ядра 

ендотеліальних клітин артеріол сосочкового шару дерми великих розмірів 

стосовно цитоплазми, ядерна оболонка утворює пальцеподібні та 

куполоподібні випини. Внутрішньоклітинні мембранні структури, зокрема 

мітохондрії та гранулярна ендоплазматична сітка, не мають чітких контурів. 

В сітчастому шарі спостерігаються потовщені пучки колагенових волокон. 

Виявлені зміни мікро- та ультраструктури шкіри ми вважаємо 

неспецифічними, оскільки зміна форми і розмірів, орієнтації кератиноцитів, 

вакуолізація клітин шипуватого шару, нечіткі міжклітинні контакти, 

надмірне утворення лусочок в роговому шарі, набряк дерми, розволокнення 

колагенових волокон в сітчастому шарі спостерігали дослідники при впливі 

різних зовнішніх і внутрішніх патогенних факторів [17, 24, 74, 121]. 

Низка повідомлень у фаховій літературі свідчить, що зміни шкіри при 

тих чи інших патологічних станах найперше супроводжуються змінами її 

гемомікроциркуляторного русла [11, 17, 121, 129, 130], зокрема явищами 
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стазу клітин крові, потовщенням стінки судин, набуханням ендотелію, 

появою навколо судинних клітинних інфільтратів з нейтрофілів, лімфоцитів, 

макрофагів, мастоцитів, значним збільшенням площі інтерстиціальних 

просторів. Ці дані фахової літератури підтверджені нашими дослідженнями. 

Так, через 4 тижні введення білим щурам налбуфіну на препаратах шкіри з 

ін’єкованим судинним руслом контури артеріол нечіткі, виявлено поодинокі 

аневризматичні саккуляції мікросудин. Вказане вище зумовлює зміни 

просторової конфігурації підсосочкового і дермального кровоносних та 

підшкірного венозного сплетень шкіри сідничної ділянки білого щура 

внаслідок 4-тижневого введення налбуфіну, діаметр венул дермального 

кровоносного сплетення збільшується до 142,31±2,46 мкм, підшкірного 

венозного сплетення – до 158,57±1,98. 

На гістологічних препаратах шкіри в цей термін експерименту просвіт 

судин дерми розширений, заповнений клітинами крові, стінка артеріол 

потовщена, спостерігається варикозне розширення венул гіподерми, 

периваскулярні поліморфноядерні інфільтрати. При електронно-

мікроскопічному дослідженні виявлено звужений просвіт капілярів 

сосочкового шару дерми, зумовлений набряком цитоплазми ендотеліоцитів, а 

також випинами цитоплазми, ділянками адгезії еритроцитів та тромбоцитів 

до ендотелію. Венули повнокровні. В просвіті венул містяться ацидофільні 

лейкоцити, тромбоцити, еритроцити. Міжендотеліальні контакти розширені, 

що вказує на діапедез лейкоцитів через стінки венул. Базальна мембрана 

венул розпушена. Базальна мембрана потових залоз також розпушена, 

фрагментована, міжклітинні сполучення зруйновані, епітеліоцити 

дистрофічно змінені, «приплюснуті», ядра зморщені, гіперхромні, хроматин 

конденсований, ядерця не виявляються, мітохондрії просвітлені, кристи 

деструктуризовані. Результати наших досліджень свідчать про правильність 

тверджень більшості фахівців, що саме явища ангіопатії в шкірі зумовлюють 

морфологічні зміни її мікро- та ультраструктури [17, 67, 68, 74, 121, 141, 150, 

184, 212]. 



  155 

Мікро- та ультрамікроскопічні дослідження через 4 тижні 

експерименту показали, що одночасно з порушеннями ангіоархітектоніки 

шкіри, описаними вище, виникають глибокі деструктивні зміни тканин і 

клітин шкіри. Так, в цей термін експерименту інтенсивно відбуваються 

процеси кератинізації, про що свідчать потовщення рогового шару 

епідермісу – в цьому шарі виявлено надмірне утворення лусочок. Секреторні 

відділи та вивідні протоки потових залоз розширені. Сосочковий шар дерми 

інфільтрований поліморфноядерними лейкоцитами. Спостерігається набряк 

сітчастого шару та гіподерми у сітчастому шарі – розволокнення колагенових 

волокон. Кератиноцити рогового шару формують суцільні пласти, 

зливаючись між собою. Подекуди між клітинами виявлено вакуолеподібні 

утвори. Плазмолема таких клітин розпушена, формує зі сусідніми клітинами 

ліпопротеїновий конгломерат. Дистрофічні зміни клітин зернистого шару 

переважно проявляються пікнозом ядер та вакуолізацією цитоплазми, ядерця 

гіпертрофовані, ядерна оболонка розпушена, утворює багато куполоподібних 

випинів. У деяких клітинах шипуватого шару ядра займають значну частину 

клітини, а в деяких, навпаки, ядра зморщені, гіперхромні. В цитоплазмі таких 

клітин спостерігається вакуолізація, незначна кількість рибосом, полісом та 

дезорганізованих канальців гранулярної ендоплазматичної сітки. Мембрана 

мітохондрій розпушена. Мітохондрії клітин базального шару просвітлені, 

кристи деструктуризовані, простори між кристами розширені. В основному 

шарі велика кількість лімфоцитів, мастоцитів, плазмоцитів, епідермальні 

макрофаги містять ядра з конденсованим хроматимом на периферії і 

просвітленим в центрі, ядерця не виявляються. Для цитоплазми мастоцитів теж 

характерна вакуолізація, мітохондрії гіперплазовані, гіпертрофовані, простори 

між кристами розширені, матрикс просвітлений. В сосочковому шарі дерми 

зменшується кількість клітин сполучної тканини, виявлено просвітлення і 

розширення міжклітинних просторів, що свідчить про набряк. Фібробласти 

характеризуються низькою електронною щільністю цитоплазми та ядра. 

Периферійні ділянки цитоплазми фібробластів вакуолізовані, мембрани 
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канальців ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі та мітохондрій 

розпушені, виявлено поодинокі дезорганізовані рибосоми та полісоми. 

Ядерна оболонка деяких фібробластів утворює численні випини.  

Структурні зміни, зумовлені введенням налбуфіну, на клітинному рівні 

подібні до змін клітин інших органів під впливом налбуфіну [63, 111].  

Через 6 тижнів введення налбуфіну шкіра білого щура суха, набуває 

червоного кольору, утворюються лусочки, волосяний покрив втрачає блиск, 

тьмяніє, щільність його візуально зменшується. Внаслідок шеститижневого 

введення налбуфіну спостерігаються деструктивні зміни ангіографічного 

рисунка шкіри сідничної ділянки. Підсосочкове кровоносне сплетення 

втрачає ніжний, мереживоподібний рисунок. Капілярні петлі стають 

розширеними, грубими, подекуди втрачаються капілярні зв’язки. Вірогідне 

зменшення питомої площі внутрішньососочкових капілярних петель до 

0,046±0,002 мкм²/мкм³ (контроль – 0,050±0,001 мкм²/мкм³), питомого об’єму 

– до 0,190±0,005 мкм³/мкм³ (контоль – 0,200±0,004 мкм³/мкм³), щільності 

внутрішньососочкових капілярних петель – до 59,0±2,0 (контроль – 71,0±4,7) 

свідчать про деструктуризацію кровоносних сплетень шкіри. Значні зміни 

ангіоархітектоніки шкіри зумовлюють порушення кровозабезпечення шкіри 

[11]. У цей період експерименту спостерігається виразна гладком’язова 

гіперплазія артеріол гіподерми, периваскулярні інфільтрати. Стінка артеріол 

потовщена внаслідок плазматичного просякання, склерозу та гіалінозу, 

просвіти мікросудин переповнені кров’яними згустками. Вказане вище 

свідчить про розвиток запального процесу в шкірі за умов тривалого 

введення опіоїду. Частково це пояснюється даними зарубіжної літератури 

про присутність різних толл-подібних рецепторів на кератиноцитах шарів 

епідермісу здорової шкіри [186].  

Рани залишаються однією з найактуальніших наукових та практичних 

проблем сучасної медицини [36, 168, 194]. Результати наших досліджень 

підтверджують, що загоєння ран шкіри супроводжується фазною зміною 

будови її структурних елементів – епідермісу, дерми та гіподерми, що 
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залежить від впливу ендо- та екзогенних факторів. Низка авторів 

стверджують, що в перебігу ранового процесу чітко прослідковуються три 

основні періоди. Перший – плавлення некротичних мас і очищення від них 

ранового дефекту через запалення; другий – проліферація 

сполучнотканинних елементів з формуванням грануляційної тканини; третій 

– фіброзування грануляційної тканини з утворенням рубця і його епітелізація 

[87, 121, 168]. Ми вважаємо, що така класифікація відповідає сучасним 

уявленням про роль різних клітинних елементів і міжклітинних взаємодій в 

рановому процесі. Загоєння будь-якої рани відбувається з участю тих самих 

клітин і міжклітинних структур, що зумовлюють подібну загальну динаміку 

ранового процесу, в основі якого є запалення, порушення мікроциркуляції, 

тканинний ріст. Типи клітинних взаємодій змінюються в різні фази запалення 

і регенерації. Міжклітинні взаємодії здійснюються через клітинні медіатори 

та прямі міжклітинні контакти. Роль цих контактів полягає у передачі 

фібробластами інформації про припинення проліферації [195, 225]. На рівні 

світлової та електронної мікроскопії репаративний процес множинної 

постін’єкційної рани має всі характерні для ранового процесу фази. Деякі 

ранові дефекти перебувають у стані виразної запальної інфільтрації і 

судинної реакції. Тут виявлено інтенсивну проліферацію, ангіогенез, судини 

переповнені кров’ю. Тканини шкіри інфільтровані лейкоцитами і 

макрофагами, багато фібробластів. У деяких ранових дефектах значно 

зменшена запальна інфільтрація, виявлено ознаки продуктивної реакції з 

переважанням в інфільтраті проліферативних фібробластів. Більшість 

ранових дефектів повністю закриті, регенерат повноцінний, що 

підтверджується наявністю відновлених волосяних фолікулів, потових і 

сальних залоз.  

Процеси регенерації шкіри, на думку багатьох дослідників, найбільш 

виразні у периваскулярній ділянці капіляра, а у віддалених від капіляра 

ділянках знижується біосинтетична активність клітин, зростають їхні 

дистрофічні зміни [25, 104, 149]. У тканинах з активним кровотоком більш 
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виразні процеси протеолізу, фагоцитозу, елімінації, нежиттєздатних тканин і 

мікробів. У зв’язку з цим цікавими є дослідження, скеровані на покращення 

кровотоку в тканинах і стимуляції ангіогенезу з допомогою різних 

лікувальних впливів. Проте, у фаховій літературі трапляються лише 

поодинокі відомості щодо впливу опіоїдів і опіатів на загоєння ран.  

Через 2 тижні введення налбуфіну шкіра білого щура в ділянці 

множинної постін’єкційної рани, як і в контролі, має підсилений судинний 

рисунок. Виявлено ранові канали, які перебувають у фазі запалення, де 

спостерігається різка гіперемія шкіри, діаметр кровоносних судин усіх трьох 

сплетень шкіри, питома площа поверхні та питомий об’єм петель зростають 

майже вдвічі. В ділянках шкіри, де виявлено ранові канали, що перебувають 

у фазі проліферації, діаметри артеріол і венул дермального кровоносного та 

підшкірного венозного сплетень залишаються збільшеними, у порівнянні з 

контролем, а діаметр ланок гемомікроциркуляторного русла підсосочкового 

кровоносного сплетення зменшується. Особливо це помітно в артеріолах та 

капілярах. Питома площа поверхні мікросудин та питомий об’єм мікросудин 

теж вірогідно зменшуються. Переважають ділянки шкіри, де відновлюється 

рисунок кровоносного русла, величина діаметра артеріол, капілярів, венул, 

питома площа поверхні і питомий об’єм мікросудин усіх трьох сплетень в 

цих ділянках практично наближається до норми. Через 2 тижні введення 

налбуфіну на рівні світлової мікроскопії репаративний процес множинної 

постін’єкційної рани, як і в контролі, має всі характерні для ранового процесу 

фази. 

Через 4 та 6 тижнів введення налбуфіну процеси загоєння множинної 

постін’єкційної рани сповільнюються, подекуди ускладнюються 

формуванням мікроабсцесів. Спостерігається дилятація артеріолярного та 

венулярного русел, порівняно з контролем. Артеріоли звивисті, із 

деформованими контурами їхньої стінки, найвиразніше – у дермальному 

кровоносному сплетенні. Після введення щурам опіоїду впродовж 6 тижнів в 
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ранових дефектах у фазі запалення виявлено набряк, інфільтрацію 

лейкоцитами і макрофагами. Виявлено набряк з розволокненням інтерстицію 

посмугованих м’язів, розриви та різну товщину посмугованих м’язових 

волокон.  

Через 6 тижнів експерименту в цитоплазмі кератиноцитів рогового та 

зернистого шарів багато тонофібрил, вакуолей з вмістом низької електронної 

щільності. В ядрах переважає еухроматин, багато ядерних пор, ядерця 

збільшені. У клітинах шипуватого шару шкіри деструктивні зміни 

наростають. Хроматин в ядрах конденсований, цитоплазма просвітлена, 

містить вакуолі, мітохондрії гіпертрофовані, набряклі, кристи зруйновані. 

Клітини основного шару містять вакуолі. Мітохондрії дистрофічно змінені, 

хроматин в ядрах конденсований, ядерце не візуалізується. У цих клітинах 

виявлено виразні фібрили, що утворюють сітку, по периферії якої містяться 

численні гранули. Базальна мембрана неоднакової товщини, розпушена, 

виявлено дезорганізовані півдесмосоми. У сполучній тканині набряк 

інтерстицію, багато мастоцитів, у цитоплазмі яких містяться 

електроннощільні гранули. Колагенові волокна дерми розпушені. Стінка 

артеріол та прекапілярних артеріол сосочкового шару дерми потовщена, 

склерозована. У просвіті артеріол виявлено пристінкові тромби, лізис клітин 

крові. Просвіт гемокапілярів заповнений скупченнями еритроцитів, в місцях 

розпушення плазмолеми еритроцитів на люмінальній поверхні 

ендотеліальних клітин виявлено їх злипання. Наявне венозне повнокрів’я, 

базальна мембрана стінки венул розпушена. У навколосудинних просторах 

виявлено набряк сполучної тканини, численні лімфоцити, гістіоцити, 

еозинофільні лейкоцити, активовані макрофаги, мастоцити. У цитоплазмі 

останніх міститься багато фагосом, мітохондрії гіпертрофовані, простори між 

кристами розширені. Виявлено контакти макрофагів з лімфоцитами. Базальна 

мембрана потових залоз розпушена, фрагментована. Міжклітинні сполучення 

деформовані, епітеліоцити потових залоз дистрофічно змінені, стоншені, 

ядра зморщені, хроматин конденсований, ядерця не виявляються, інші – 



  160 

збільшені за рахунок набряку з просвітленим цитоплазматичним матриксом. 

Мітохондрії просвітлені, кристи деструктуризовані, перинуклеарні простори 

розширені, просвітлені. Клітини кінцевого секреторного відділу сальних 

залоз гіпертрофовані за рахунок набряку, ядра їхні збільшені, ядерна 

оболонка утворює інвагінації, хроматин конденсований, розміщується на 

периферії, мітохондрії гіперплазовані, кристи зруйновані. Просвіти вивідних 

проток сальних залоз заповнені фрагментами клітин. Епітеліоцити вивідних 

проток дезорганізовані. Через 6 тижнів перебігу процесу загоєння множинної 

постін’єкційної рани в контролі виявлено всі характерні для репаративного  

процесу фази: від запалення, проліферації, до повного загоєння ранового 

дефекту.  

Наведені вище результати наших досліджень підтверджують думку 

більшості фахівців про те, що тривале вживання опіоїдів руйнує імунну 

систему організму, що проявляється, в першу чергу, порушенням 

внутрішньоклітинної захисної системи, шкірного бар’єру [35].  

Таким чином, експериментальні дані, отримані з допомогою комплексу 

сучасних взаємодоповнюючих методів дослідження, дозволили встановити 

особливості перебудови та кровопостачання шкіри білого щура при 

тривалому впливі опіоїду, а також комплексно вивчити закономірності 

перебудови ангіоархітектоніки шкіри білого щура в динаміці перебігу 

репаративного процесу за умов введення налбуфіну. Метод статистичного 

аналізу дав можливість систематизувати отримані експериментальні дані.  
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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 закономірностей структурної організації та кровоносного русла 

шкіри при тривалому впливі налбуфіну, а також закономірностей змін 

структурних компонентів та ангіоархітектоніки 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 підсосочкової 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, в просвіті капілярів і венул виявлено 

явища стазу крові, набухання ендотелію, навколосудинний набряк та 

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 

представлені десмосомами. Кератиноцити  шипуватого шару набувають 

округлої форми (у контролі вони мають полігональну форму). У сітчастому 

шарі виявлено потовщені пучки колагенових волокон.  

3. Зменшення (р<0,05) показника щільності сітки, питомого об’єму та 

питомої площі внутрішньососочкових капілярних петель підсосочкового 

кровоносного сплетення шкіри сідничної ділянки білого щура через 4 та 6 

тижнів введення налбуфіну, а також зростання (р<0,05) показника трофічної 
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активності тканини шкіри підтверджує глибокі деструктивні зміни 

ангіоархітектоніки шкіри. Капіляри  розширені, звивисті, із потовщеною 

стінкою. У венулах наявні тромби. Петлі судинних сплетень втрачають 

правильний ніжний рисунок, виявлено мікроаневризми артеріол, сакуляції 

венул, збільшується навколокапілярна зона, набухання, проліферація, 

розпушення і злущування ендотелію.   В роговому шарі виявлено надмірне 

утворення лусочок, зернистий шар стоншений,  кератиноцити  шипуватого 

шару дещо сплюснуті, ядра у деяких з 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 

перебудовою її ангіоархітектоніки. У фазі запалення на препаратах шкіри з 

ін’єкованим судинним руслом встановлено, що питома площа поверхні та 

питомий 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 

становить (0,050±0,001) мкм2/мкм3 і (0,200±0,004) мкм3/мкм3. На 

тканинному, клітинному і субклітинному рівнях процеси регенерації 

множинної постін’єкційної 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 макрофагами, багато фібробластів. У деяких 

ранових дефектах значно зменшена запальна інфільтрація, виявлено ознаки 

продуктивної реакції з переважанням у інфільтраті проліферативних 
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фібробластів. Більшість ранових дефектів повністю закриті, регенерат 

повноцінний, що підтверджується наявністю волосяних фолікулів, потових і 

сальних залоз. 

5. Введення налбуфіну впродовж двох тижнів незначно впливає на 

репаративні процеси в шкірі білого щура. Після 4- та 6-тижневого введення 

налбуфіну процеси репарації ускладнюються формуванням мікроабсцесів.   

У ранових дефектах у фазі запалення виявлено набряк, інфільтрацію 

лейкоцитами і макрофагами, кровоносні судини переповнені кров’ю, венули 

тромбовані. В 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 внутрішньососочкових 

капілярних петель до 59,0±2,0, контроль – 79,6±2,1; а також збільшується 

показник трофічної активності тканини до (39,49±1,31) мкм, контроль – 

(27,17±1,14) мкм. Відбуваються глибокі ультрамікроскопічні зміни 

структурних 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 еухроматин. Ці значні структурні зміни шкіри, глибокі 

деструктивні зміни судинних сплетень шкіри зумовлюють неможливість 

утворення повноцінного регенерату множинної постін’єкційної  рани.  

       7. Результати дослідження свідчать про чітку залежність перебігу 

процесів 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, 
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6 тижнів зумовлює сповільнення та ускладнення процесів репарації  шкіри в 

експерименті, що проявляється  глибокими змінами як епідермісу, так і 

структурних компонентів дерми. 
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