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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасна медицина вже тривалий час використовує 

знеболюючі властивості опіоїдів із лікувальною метою. Незважаючи на 

процвітання опіоїдної наркоманії в суспільстві, дана група анальгетиків має 

високий попит у фармакології – застосовується з лікувальною метою в 

гастроентерології, психіатрії. акушерстві та гінекології, анестезіології для 

передопераційної та післяопераційної підготовки [38, 73, 190]. Представником 

такого анальгетика є налбуфін (нубаін) – центральний наркотичний анальгетик (є 

агоністом каппа-рецепторів і антагоністом мю-рецепторів), напівсинтетичний 

опіоїд, похідний фенантрена, який широко застосовується з метою купірування 

гострого та зменшення хронічного болю [165, 166, 178]. Препарат порушує 

міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях ЦНС, впливаючи на 

вищі відділи головного мозку [175, 183]. 

Унаслідок зростання як в Україні, так і в світі кількості осіб, які вживають 

наркотики, особливо серед підлітків, виникло чимало медичних та соціально-

економічних проблем [2, 3, 5, 10, 64, 67, 71, 72]. 

Дослідження структурних змін органів і тканин під дією опіоїдів є однією з 

актуальних проблем медицини [8, 11, 61, 65, 96]. За останні декілька років у 

фаховій літературі почали з’являтися праці, в яких досліджують вплив опіоїдів на 

різні органи і тканини (язик, очне яблуко, шкіру, нирку, кінцевий мозок, мозочок, 

підшлункову залозу, міокард) [9, 14, 23, 49, 52, 60, 61, 108, 120]. Проте 

залишається недостатньо вивченим вплив опіоїдів на органи імунної системи, 

зокрема на первинний лімфоїдний орган – загруднинну залозу (тимус).  

Саме від активності й стану тимуса залежить вираженість захисних реакцій 

організму на екзо- та ендоантигени тому, що в загруднинній залозі відбувається 

антигеннезалежна проліферація та диференціація субпопуляції Т–лімфоцитів, які 

потрапляють у кров і розносяться по всьому організму, заселяючи Т–залежні зони 

вторинних лімфоїдних (імунних) органів, для забезпечення клітинного імунітету 

[13, 53, 66, 82, 142, 147, 159, 179]. 
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У фаховій літературі наведені випадки порушень структури загруднинної 

залози (тимуса) при дії таких шкідливих чинників, як циклофосфамід, імунофан, 

циклофосфан, толуол, епіхлоргідрин, індометацин, гістинат, метиловий спирт, 

налоксон, гіперосмолярний розчин, опікова хвороба, пінеалектомія, 

медикаментозний гепатит, мікромеркуріалізм, гіпергравітаційна дія, з відсутністю 

гена PTTG 1, за псевдомонозної інфекції, тепловому шоці, хронічній героїновій 

залежності, травмі сідничого нерва [20, 37, 40, 48, 63, 74, 86, 131–133]. Проте, 

незважаючи на актуальність та важливість проблеми, відсутні дані щодо змін 

структури тимуса людини і експериментальних тварин на мікро- та 

ультраструктурному рівнях, відсутній морфометричний аналіз структурних 

компонентів тимуса під впливом опіоїдних анальгетиків.  

Перспективним напрямком дослідження структурних змін тимуса під 

впливом опіоїдів є використання експериментальних моделей при штучно 

ініційованому захворюванні. Предметом дослідження вибрано загруднинну 

залозу (тимус) білих безпородних щурів-самців репродуктивного віку тому, що 

вона є подібною до загруднинної залози людини за морфологічними та 

функціональними параметрами [91, 92]. 

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

Дисертаційна робота є частиною планової науково-дослідної роботи, яка 

виконувалася на базі медичного факультету Ужгородського національного 

університету. Згідно з угодою про наукову співпрацю між кафедрою анатомії 

людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного 

університету і кафедрою нормальної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького від 18 листопада 2013 року, 

частина експерименту проведена на кафедрі нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Дане 

дослідження є частиною комплексних тем: «Особливості структурної організації 

лімфоїдних органів і судинного русла в онтогенезі в нормі та закономірності їх 

перебудови при дії на організм антигенів, хімічних і фізичних факторів» – номер 

державної реєстрації 0115U003903 та «Структура органів та їх кровоносного 
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русла в онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, 

при порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому 

діабеті» – номер державної реєстрації 0110U001854. Дисертант є виконавцем 

фрагменту даної роботи. 

Мета дослідження: встановити закономірність змін структурної організації 

та судинного русла загруднинної залози (тимуса) білих щурів-самців 

репродуктивного віку в динаміці тривалого шеститижневого впливу на організм 

опіоїду налбуфіну, а також через один тиждень після його відміни. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити гістологічні та ультраструктурні особливості структурної 

організації компонентів та судинного русла тимуса білих щурів-самців у нормі. 

2. Встановити особливості гістологічних та субмікроскопічних змін 

структурних компонентів та судинного русла тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку при нетривалій дії налбуфіну впродовж 2 тижнів. 

3. Простежити динаміку гістологічних та ультраструктурних змін 

структурних компонентів та судинного русла тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку при дії налбуфіну впродовж 3–4 тижнів. 

4. Надати характеристику гістологічних та субмікроскопічних змін 

структурних компонентів та судинного русла тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку при тривалій дії налбуфіну впродовж  5–6 тижнів. 

5. Визначити особливості гістологічних та ультраструктурних змін 

структурних компонентів та судинного русла тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни введення налбуфіну. 

Об’єкт дослідження – структурні зміни загруднинної залози (тимуса) 

білого щура-самця репродуктивного віку під дією опіоїду налбуфіну та після його 

відміни. 

Предмет дослідження  – морфо-функціональний стан загруднинної залози 

(тимуса) білого щура-самця репродуктивного віку. 

Методи дослідження: гістологічні – для вивчення мікроструктури 

загруднинної залози (тимуса); електронномікроскопічні – для вивчення 
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ультраструктури загруднинної залози за умов впливу опіоїду в динаміці; 

морфометричні та статистичні методи дослідження для аналізу якісно-кількісних 

змін структурних компонентів тимуса, порівняльного аналізу і систематизації 

даних отриманих у різні терміни експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено дані про будову 

загруднинної залози щура в нормі (інтактних тварин), а саме: товщину капсули, 

кількість тимоцитів на одиницю площі кіркової та мозкової речовин часточок, 

пропускну спроможність артерій, діаметр ланок судинного русла. Уперше 

проведено комплексне морфологічне дослідження загруднинної залози білого 

щура-самця репродуктивного віку за умов тривалого впливу опіоїду налбуфіну та 

після його відміни. Уперше отримано дані щодо динаміки морфологічних змін 

структури тимуса в різні терміни (6 тижнів та через 1 тиждень після відміни) 

внутрішньом’язового введення налбуфіну в сідничну ділянку. Виявлено, що 

перші структурні ознаки дії препарату спостерігаються вже через один тиждень 

експерименту. 

Отримано нові морфометричні дані аналізу структурних компонентів 

загруднинної залози (відносна площа кіркової речовини часточки, відносна площа 

мозкової речовини часточки, кірково-мозковий індекс, товщина капсули, кількість 

тимоцитів на одиницю площі кіркової та мозкової речовин часточок, розміри 

малих тимоцитів у складі кіркової та мозкової речовин часточок тимуса, 

зовнішній та внутрішній діаметр артерій м’язового типу, площу середньої 

оболонки (медії) та площу просвіту артерій м’язового типу, коефіцієнт 

пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта), зовнішній діаметр 

гемокапілярів кіркової та мозкової речовин загруднинної залози) білого щура-

самця репродуктивного віку в динаміці 6-тижневої дії опіоїду налбуфіну та через 

1 тиждень після його відміни. 

Уперше проаналізовано безпечність застосування налбуфіну впродовж 1–2 

тижнів на приклалі загруднинної залози. Описані деструктивно-дегенеративні 

зміни через 3–4 тижні введення та глибокі деструктивно-дегенеративні зміни 

через 5–6 тижнів введення налбуфіну та через 1 тиждень після його відміни. 
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Практичне значення одержаних результатів. Дослідження структурних 

змін у загруднинній залозі при довготривалому опіоїдному впливі безперечно має 

суттєве практичне значення як в медичному, так і в соціальному аспекті для 

морфологів, імунологів та ендокринологів. Отримані результати є морфологічною 

основою для розробки нових методів профілактики та лікування патологічних 

змін у тимусі наркозалежних та пацієнтів, які впродовж тривалого часу приймали 

опіоїдні анальгетики.  

Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені в навчальний процес морфологічних кафедр вищих медичних 

навчальних закладів України: Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (затв. 03.05.16), ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського» (затв. 04.05.16), ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 06.05.16), ВДНЗ 

України «Українська медична стоматологічна академія» (затв. 10.05.16), ДВНЗ 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 11.05.16), Харківського 

національного медичного університету (затв. 02.06.16), Запорізького державного 

медичного університету (затв. 02.09.16), Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця (затв. 19.09.16). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано етапи 

планування дисертації та інформаційно-патентного пошуку, сформульовано мету 

та завдання дослідження. Здобувач опанувавала методи дослідження, провела 

морфологічні дослідження, усі етапи експерименту та забір матеріалів. 

Інтерпретацію отриманих результатів, формулювання узагальнень, обгрунтувань 

та висновків проведено разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертації 

висвітлено та обговорено на засіданнях кафедри анатомії людини та гістології 

медичного факультету Ужгородського національного університету (2014–2016), ІІ 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Природничі читання» 

(Чернівці, 2015), VІ конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і 

топографоанатомів України «Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, 
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топографічної анатомії» (Запоріжжя, 2015), 70-ій підсумковій науковій 

конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (Ужгород, 2016), ІІІ науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Природничі читання» (Чернівці, 2016).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з 

яких 8 статей – у фахових наукових виданнях України (із них 3 статті у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття – у закордонному 

фаховому науковому виданні Естонії (м. Таллінн), 3 роботи – у збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ В 

НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ВПЛИВАХ 

 

1.1. Структурна організація загруднинної залози людини та тварин у 

нормі та при патології 

Загруднинна залоза, або тимус (thymus) є первинним імунним органом, який 

забезпечує імунологічну функцію, ендокринну і функцію кровотворення. Тимус є 

спеціалізованим органом імунної системи. У тимусі дозрівають Т-клітини [13, 

144, 197]. 

Загруднинна залоза розвивається із III−IV пар глоткових кишень (головним 

чином за рахунок III), в еволюції хребетних виникла порівняно рано [16]. 

У загруднинній залозі відбувається антигеннезалежна проліферація та 

диференціація субпопуляцій Т-лімфоцитів із стовбурових клітин. Останні 

потрапляють у залозу з червоного кісткового мозку і надходять у підкапсульну 

зону підкіркової речовини. Оскільки тимус є джерелом Т-лімфоцитів, то він 

належить до центральних органів імунної системи [69, 134].  

Останнім часом досягнення в галузі імунології дозволили вивчити процес Т-

клітинного дозрівання в загруднинній залозі досконаліше [137, 143]. 

Стосовно цього органа, лімфатичні вузли і селезінка є периферійними 

органами. Т-клітини забезпечують адекватну реакцію імунної системи на 

потрапляння в організм чужорідних антигенів [159]. 

Із загруднинної залози Т-лімфоцити потрапляють у кров, током якої 

розносяться по всьому організму і заселяють тимусзалежні зони (Т-зони) 

вторинних лімфоїдних органів [144]. 

Загруднинна залоза відноситься до залоз внутрішньої секреції тому, що вона 

продукує біологічно активні речовини (БАР), тобто, виконує ендокринну 

функцію. Вона продукує такі гормони: тимопоетин, тимозин, тимулін, 

кальцитоніноподібний фактор, інсуліноподібний фактор, фактор росту та інші 

регуляторні пептиди.  Ці БАР забезпечують дозрівання Т−лімфоцитів як у 
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центральних, так і в периферійних органах імуногенезу [141, 153, 197]. Окрім 

цього, інсуліноподібний фактор зменшує рівень цукру в крові, 

кальцитоніноподібний фактор знижує рівень кальцію в крові, а фактор росту 

забезпечує ріст тіла.  

Нормальна функціональна активність тимуса важлива для профілактики 

автоімунних процесів, що підкреслює автоімунна поліендокринопато-кандидозо-

ектодермальна дистрофія (APECED), яка є надзвичайно рідкісним генетичним 

автоімунним синдромом [153]. 

Тимус є непарним органом, знаходиться, у більшості випадків, у грудній 

порожнині. На анатомічному рівні тимус має неоднакову будову в різних видів 

ссавців [104].  

Загруднинна залоза є виключно у хребетних. У круглоротих є дещо подібний 

до тимуса передглотковий комплекс. Аналогічний за гістологічною структурою 

до тимуса вищих хребетних є тільки у хрящевих риб. Нещодавно, дещо подібна 

до тимуса, лімфо-епітеліальна структура, названа thymoid, була виявлена в зябрах 

личинок міноги. Число часток загруднинної залози та їхні розміри сильно 

відрізняються в представників різних класів хребетних (табл. 1.1) [30, 153]. 

 

Таблиця 1.1  

Філогенез тимуса 

Клас 

хордових 

Структура 

тимуса 

Основні типи 

нелімфоїдних клітин 

Лімфоїдні 

клітини 

Функції 

тимуса 

1 2 3 4 5 

Кругло-

роті 

Типового тиму-

са немає; ана-

лог – крово-

творне вогнище 

в перед 

глотковому  

Епітеліальні, м’язові, 

сполучнотканинні 

клітини 

Т- і В- 

лімфоцити 

Лімфопоез 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 

 м’язовому 

комплексі  

   

Риби Кортико-

медуллярна 

структура 

Епітеліальні, м’язеві, 

сполучнотканинні 

клітини, тільця Гассаля 

м’язевого типу 

Т- і В- 

лімфоцити 

Лімфопоез, 

атитілогенез 

Амфібії Часточкова 

кортико- 

медуллярна 

структура 

Епітеліальні, м’язеві, 

сполучнотканинні 

клітини, тільця Гассаля 

м’язевого типу 

− Лімфопоез, 

атитілогенез 

Рептилії Часточкова 

кортико- 

медуллярна 

структура 

Теж, дуже розвинуті 

міоїдні тільця Гассаля 

− − 

Птахи Багаточасто

чкова 

кортико- 

медуллярна 

структура 

Епітелій,  

сполучнотканинні 

клітини, тільця Гассаля 

епітеліального типу 

Т-лімфоци-

ти різної 

ступені зрі-

лості, є В- 

клітини і 

плазмоцити 

Т-лімфопоез, 

частково – 

В-лімфопоез, 

імунна 

відповідь 

Ссавці Часточкова 

(дві і біль-

ше часточ-

ки) корти-

ко-медуляр-

на структу-

ра 

Сполучнотканинна і 

епітеліальна строми, 

макрофаги, дендритні 

клітини, одиничні міоїдні 

клітини 

Т-лімфоци-

ти різної 

ступені 

зрілості, 

одиничні В-

клітини 

Дозрівання 

Т-лімфоци-

тів, форму-

вання їх 

клонально-го 

репертуару 
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У коропових риб загруднинна залоза є парним органом. Вона розміщена 

поблизу зябрової області. Обмежена дорсально кістковою тканиною черепної 

коробки, а вентрально – задніми вісцеральними дугами та оточуючими їх 

тканинами ротової порожнини. Ззовні орган вкритий сполучнотканинною 

капсулою. Паренхіма має слабко виражену часточкову будову. В окремих 

часточках не однакова щільність розміщення лімфоцитів. У часточках найбільшу 

масу займають ретикулоподібні клітини. 

У земноводних тимус також є парним органом. Розташований він під шкірою 

позаду очей, безпосередньо біля барабанної перетинки. Ззовні тимус жаб 

оточений сполучнотканинною капсулою. Паренхіма не розділена на частки. Вона 

складається з клітин епітеліальної строми та клітин лімфоїдного ряду на різних 

стадіях диференціювання. На зрізах виділяють медулярну та кортикальну зону. 

Тимус плазунів теж є парним органом. Має витягнуту овальну форму. 

Розташований він під шкірою позаду барабанної перетинки і прилягає до бічної 

поверхні трахеї. Ззовні він оточений сполучнотканинною капсулою, від якої 

відходять септи, що поділяють орган на часточки. У септах знаходиться велика 

кількість глікозаміногліканів та білкових сполук. 

Часточки загрудинної залози вужа мають округлу або полігональну форму. В 

кожній часточці виражені кортикальна та медулярна зони [30]. 

Тимус птахів є парним багаточастковим органом. Він складається із 6-8 

ізольованих часток. Ці частки мають рожеве забарвлення, розміщені на лівій і 

правій сторонах трахеї вздовж яремних вен. Кожна частка покрита 

сполучнотканинною капсулою, від якої відходять септи, що поділяють частки на 

часточки. Основу часточок утворюють епітеліоретикулоцити,  серед яких 

розташовані лімфоїдні клітини на різних стадіях диференціювання. Серед 

часточок реєструються часточки І порядку, які можуть об’єднуватися в часточки 

ІІ порядку. 

В часточках загруднинної залози курей виділяють субкапсулярну, 

кортикальну, премедулярну та медулярну зони [35]. 
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Загруднинна залоза ссавців – непарний орган. Вона анатомічно поділяється 

на парну шийну частину і непарну грудну. Непарна грудна частина розташована в 

грудній порожнині у верхньому середостінні між правою і лівою середостінними 

частинами пристінкової плеври – у верхньому міжплевральному полі. Шийна 

частина представлена двома тяжами, які розташовані вздовж трахеї [31, 144]. 

При проекції загруднинної залози на передню стінку грудної клітки, місце її 

розташування співпадає з верхнім міжплевральним полем.  

Попереду тимуса в грудній порожнині розташовані ручка груднини та верхня 

частина її тіла, а в передній ділянці шиї – груднино-під’язиковий та груднино-

щитоподібний м’язи. Позаду залози знаходяться дуга аорти, великі судини, які 

відгалужуються від дуги аорти, верхня частина осердя, верхня порожниста та ліва 

плечо-головна вени. Справа та зліва від неї знаходяться, відповідно, права та ліва 

середостінні частини пристінкової плеври [6]. Знизу залоза досягає рівня IV 

ребрового хряща, а зверху виходить через верхній отвір грудної клітки в передню 

ділянку шиї, а саме передтрахейний простір (spatium pretracheale) [144]. 

Тимус людини рожево-сірого кольору, має м’яку консистенцію. При 

народженні його довжина становить 5 см, ширина 4 см, а товщина 6 мм. Він 

складається з правої та лівої часток (lobi dexter et sinister), які є асиметричними та 

видовженими. Кожна частка містить велику кількість часточок, які між собою 

розділені пухкою сполучною тканиною. Весь орган у цілому вкритий капсулою, 

побудованою теж із сполучної тканини, але більшої щільності [148]. Ці дві частки 

з’єднані між собою в середній частині за допомогою пухкої сполучної тканини, 

вони мають конусоподібну форму, дещо розширену донизу. Форма загруднинної 

залози полігональна, неправильна, характерним є її значна індивідуальна та вікова 

мінливість. Верхівки обидвох часток звужені, у передній ділянці шиї нагадують 

двозубу вилку. Зовні тимус вкриває тонка сполучнотканинна капсула (capsula 

fibrosa thymi), яка відмежована від паренхіми базальною мембраною пористого 

типу. Ця мембрана в місцях вростання кровоносних судин формує канали, які 

проникають углиб органа. Від капсули в товщу паренхіми органа відходять 

численні кіркові перегородки (septulae), завдяки яким він поділяється на часточки 
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(lobuli thymi), розміри яких знаходяться в межах від 1 до 10 мм. Саме часточка є 

структурно-функціональною одиницею залози [144].  

Ці часточки мають розміри від шпилькової головки до горошини, і 

складаються з безлічі маленьких вузликів або фолікулів. Фолікули мають 

неправильну форму і можуть зливатися разом, особливо в напрямку від периферії 

до внутрішньої частини органа. Кожен фолікул становить від 1 до 2 мм у діаметрі 

і складається з мозкової і кіркової частин, які суттєво відрізняються одна від одної 

[31, 197]. 

Мікробудова тимуса. Кожна часточка побудована з каркасу клітин, які 

мають зірчасту форму, вони називаються епітеліоретикулоцитами. 

Епітеліоретикулоцити утворюють сітчасту структуру завдяки тому, що вони 

контактують своїми відростками, лежать на базальній мембрані. Проміжки, що 

утворюються між цими клітинами заповнені переважаючою кількістю Т-

лімфоцитів, та в меншій мірі – макрофагами [30, 36].  

Серед лімфоїдних клітин тимуса переважають Т-лімфоцити, які знаходяться 

на ранніх стадіях розвитку, що є свідченням основної функції тимуса – його ролі в 

якості центрального органа імунної системи, в якому проходить дозрівання Т-

лімфоцитів, формування функціонуючих субпопуляцій і клонів цих клітин. 

Лімфоцити тимуса називаються тимоцитами. Тимоцити є похідними клітин, 

які мігрують до нього з кровотворних органів (у дорослих – із кісткового мозку), 

детермінується в Т-шлях диференціювання лімфоцитів (але в заселенні 

загруднинної залози можуть брати участь і менш зрілі, не детерміновані клітинні 

елементи) [138]. Попередники Т-лімфоцитів (дубль-негативні клітини, CD4
-
8

-
) є 

малою, але досить гетерогенною популяцією тимоцитів, що знаходяться, 

переважно, у субкапсульній зоні кори. Ці клітини виконують ряд функцій, 

забезпечуючи автокринну проліферацію і будучи хелперами в процесі гемопоезу. 

На внутрішньотимусній стадії починається процес перебудови генів, 

відповідальних за формування антигенрозпізнавальних рецепторів. Пре-Т-клітини 

дають початок  що найменше трьом популяціям Т-клітин: функціонуючим Т-

лімфоцитам, володіючим рецепторами α/β
+ 

- і  γ/δ
+
-типу, а також кортикальним 
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тимоцитам, які не функціонують на периферії, а помирають усередині 

загруднинної залози внаслідок міжнуклеосомної деградації хроматину; це 

найбільш багаточисленна популяція тимоцитів (85%). Фенотипово вони є дубль-

позитивними клітинами (CD4
+
8

+
). Можливо, незначна їхня частина здатна до 

диференціювання і, разом із дубль-негативними клітинами, є попередниками 

зрілих Т-лімфоцитів [153]. 

Частина зрілих Т-клітин по мірі дозрівання мігрує з тимуса і потім бере 

участь у здійсненні імунологічного захисту і нагляду. Друга частина залишається 

в загруднинній залозі і локалізується в мозковій речовині часточок, забезпечуючи 

внутрішньоорганні  функції. І перші, і другі клітини експрессують  

антигенрозпізнавальні рецептори, переважно α/β−типу. Вони представлені двома 

основними субпопуляціями, які відрізняються за фенотипом (CD4
+
8

- 
і CD4

-
8

+
) і за 

функцією [6, 153].  

Найчастіше виділяють три різновиди епітеліоретикулярних клітин: 

− секреторні, які синтезують регулюючі пептиди та БАР; 

− «клітини-няньки», які оточують активно проліферуючі Т-лімфобласти; 

− периваскулярні клітини, які присутні лише в кірковій речовині та входять 

до складу гематотимусного бар’єру [31]. 

У кожній часточці загруднинної залози виділяють дві ділянки, які займають 

різне положення всередині часточки та по різному забарвлюються на 

гістологічних препаратах: 

− периферійна ділянка, яка представлена кірковою речовиною загруднинної 

залози (cortex thymi), темніша;  

− центральна ділянка, яка представлена мозковою речовиною загруднинної 

залози (medulla thymi), світліша. 

Кіркова речовина часточки побудована з малих та середніх лімфоцитів. 

Останні оточені макрофагами, різновидом яких є дендритні клітини [36]. Під 

сполучнотканинною капсулою загруднинної залози знаходяться Т-лімфобласти. 

Вони потрапляють в цю ділянку з червоного кісткового мозку. Завдяки 

секреторним епітеліоретикулоцитам, які продукують тимозин, тимулін та 
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тимопоетин, здійснюється проліферація та диференціація Т-лімфобластів. Окрім 

цього, відбувається фагоцитоз частини новоутворених Т-лімфоцитів [139, 143]. 

Інша частина новоутворених Т-лімфоцитів, тобто ті, які нефагоцитовані (їх ще 

називають відібраними), надходять до центральної ділянки часточки (мозкової 

речовини). Надалі, із мозкової речовини Т-лімфоцити током крові можуть 

надходити до периферійних органів лімфоцитопоезу. Саме тут відбувається їх 

подальша проліферація та диференціація, але вже, на відміну від тимуса, 

антигензалежна [30, 144].  

Також у кірковій речовині можна виділити таку структуру, як 

гематотимусний бар’єр. Побудований він з ендотеліальних клітин гемокапілярів із 

базальною мембраною та суцільним пластом епітеліоретикулоцитів, які лежать на 

базальній мембрані і обмежують перикапілярний простір (spatium pericapilare). 

Основною функцією, яку виконує гематотимусний бар’єр є запобігання 

потраплянню надлишкової кількості антигенів до лімфоцитів кіркової речовини з 

судинного русла. Цей бар’єр є непроникливим для тих лімфоцитів, що мають 

циторецептори до власних антигенів організму. Ця функція гематотимусного 

бар’єра є дуже важливою для організму в цілому, оскільки запобігає розвитку 

автоімунних реакцій, тобто, процесів, які призводять до пошкодження власних 

клітин і тканин організму [30, 185]. 

Центральна частина часточки загруднинної залози називається мозковою 

речовиною, вона побудована з невеликої кількості малих, середніх та великих Т-

лімфоцитів і Т-лімфобластів. Оточені вони епітеліоретикулоцитами та 

макрофагами. Т-лімфоцити можуть виходити з цієї ділянки в периферійний 

кровообіг і повертатися назад до загруднинної залози. 

Також у мозковій речовині є тільця загрудинної залози (тільця Гассаля) [187]. 

Це концентричні нашарування епітеліоретикулоцитів. Тільця Гассаля є 

характерною морфологічною ознакою загруднинної залози. Знаходяться вони в 

середній частині мозкової речовини. Їхня кількість збільшується до періоду 

статевого дозрівання, а потім поступово зменшується.  На гістологічних 



18 

 

препаратах тільця тимуса зафарбовуються оксифільно. Їхня функція ще не 

встановлена. 

Маса тимуса в дорослої людини складає 10−30 г, а в новонароджених − 

12−14 г. Розміри тимуса у 18-річних осіб становлять 19×7×2 см. Після 20 років 

кількість лімфоцитів у тимусі зменшується, особливо, у кірковій речовині. У 

мозковій речовині з віком збільшується кількість тілець Гассаля. Поступово в 

тканині з’являються жирові клітини, які в похилому віці заміщують тканину 

загруднинної залози [153].  

Отже в людей похилого віку загруднинна залоза складається, в основному, з 

жирової тканини, але, незважаючи на це, вона продовжує свою ендокринну 

функцію.  Такі зміни в органі називаються віковою інволюцією загруднинної 

залози. Це є фізіологічним процесом, який контролюється глюкокортикоїдами – 

гормонами пучкової зони кори надниркових залоз [4].  

Слабка вираженість чи відсутність вікової інволюції загруднинної залози 

призводить до тяжкого потологічного стану, який називається тиміко-

лімфатичний статус. За такого стану організму збільшується ризик виникнення 

злоякісних новоутворень, знижується опірність до інфекцій, інтоксикації. Цей 

стан супроводжується недостатністю глюкокортикоїдів. 

Атрофія загруднинної залози в дорослої людини також пов’язана зі 

збільшенням рівня циркулюючих у крові статевих гормонів (хімічна кастрація) 

[30, 31]. 

У разі впливу на організм несприятливих чинників може розвинутися 

акцидентальна інволюція тимуса [4, 70, 192]. Її наслідком є масова загибель 

лімфоцитів, особливо у кірковій речовині, спричинена тим, що при стрес-реакції 

відбувається викид Т−лімфоцитів у кров та набряк епітеліоретикулоцитів. У 

результаті зникає різниця між кірковою та мозковою речовинами, як 

морфологічний прояв захисних реакцій в організмі [157, 158, 164].  

Описано експериментальне дослідження на білих щурах, яким упродовж 1, 7 

та 30 діб вводили циклофосфамід. У ранні терміни виникала гіпоплазія 

загруднинної залози, зростала кількість тимоцитів з ознаками апоптозу, 
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деструктивно-дистрофічних змін в ядрах і цитоплазмі тимоцитів, що призводило 

до некрозу клітин [55, 67, 68, 90]. 

У пацієнтів з автоімунною міастенією в 70% випадків виявляється 

гіперплазія або злоякісне переродження загруднинної залози. Пухлини, що 

походять з епітеліальних клітин тимуса, називаються тимомами, і виявляються в 

10−15% пацієнтів із міастенією. Осіб зі збільшеною загруднинною залозою, 

особливо дітей, до 1950 року лікували за допомогою інтенсивного 

випромінювання, що підвищувало рівень захворюваності на рак щитоподібної 

залози і лейкемії в опромінених осіб. Іноді в загруднинній залозі утворюються 

кісти. Для встановлення діагнозу можна проводити біопсію залози [197]. 

 Кровопостачння та іннервація тимуса. Кровоносне русло загруднинної 

залози людини починає формуватися на 7−8-му тижнях ембріонального розвитку, 

коли в зачаток тимуса починають вростати перші судини [7, 16]. 

Кровопостачають загруднинну залозу  загруднинні гілки (rr. thymici), які 

відходять від внутрішньої грудної артерії, дуги аорти і плечо-головного стовбура 

[149, 150]. Гілки загруднинної залози розгалужуються на міжчасточкові і 

внутрішньочасточкові судини, від яких відходять дугові артерії, від них 

артеріоли, а останні галузяться на капіляри. У кірковій речовині часточок 

капіляри, переплітаючись, формують численні дуги (аркади), які анастомозують 

між собою. Потім ці судини прямують у мозкову речовину, де переходять у 

закапілярні венули мозкової речовини, що вистелені ендотеліоцитами 

призматичної форми. У кірковій речовині часточок капіляри оточені тонким 

сполучнотканинним навколосудинним простором, що містить тонкі колагенові і 

ретикулярні волокна, макрофаги, лімфоцити і циркулюючу міжклітинну рідину. 

Цей простір іззовні обмежований суцільним шаром епітеліоретикулоцитів, 

з’єднаних між собою десмосомами [145, 146].  

Венозний відтік від загруднинної залози здійснюється по венам загруднинної 

залози. Вони впадають у плечо-головні вени і внутрішні грудні вени. 
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Лімфовідтік здійснюється в лімфокапіляри, які обплітають часточки, 

формуючи лімфокапілярну сітку. Від лімфокапілярної сітки відходять лімфатичні 

судини, що впадають у трахео-бронхові і притрахейні лімфатичні вузли [17, 122]. 

Тимус іннервують гілки автономної частини периферійної нервової системи: 

парасимпатичні гілки блукаючих нервів і післявузлові симпатичні волокна, що 

відходять від шийно-грудного і верхнього грудного симпатичних вузлів [130, 

145]. 

У фаховій літературі описані зміни структури загруднинної залози при 

певних патологічних станах. Встановлено, що після дії гістинату в дозі 0,5 г/кг у 

загруднинній залозі щурів переважають процеси проліферації 

епітеліоретикулоцитів над лімфоцитопоезом на фоні підвищеної функціональної 

активності епітеліоретикулярних клітин, а навколо судин збільшується кількість 

зрілих В-лімфоцитів (плазмоцитів) [41, 42].  

Індометацин у дозі 1 мг/кг викликає в лімфоїдній тканині посилення 

лімфоцитопоезу, проліферацію епітеліоретикулоцитів і посилює їхню 

функціональну активність [39]. Унаслідок дії левамізолу гідрохлориду в дозі 30 

мг/кг структурно-функціональні зміни в тимусі проявляються перевагою 

лімфоцитопоезу над процесами проліферації епітеліоретикулоцитів на фоні 

затримки апоптозу кортикальних тимоцитів і зниження функціональної 

активності епітеліоретикулоцитів [160]. 

Також вивчені особливості перебудови тимуса білих щурів після 

імуностимуляції та імуносупресії в різні вікові періоди [18, 56, 59, 167, 196]. 

Структурно-функціональні зміни загруднинної залози істотно виражені після 

імуностимуляції. У статевонезрілих тварин виявлено значимі збільшення 

показників абсолютної та відносної маси залози, товщини і відносної площі 

кіркової речовини та кірково-мозкового індексу. Введення імунофану тваринам 

репродуктивного віку викликає менш виражені зміни, ніж при введенні 

статевонезрілим щурам [54, 58, 174, 199]. Після імуносупресії морфологічні зміни 

тимуса статевонезрілих тварин більш виражені, ніж у групі щурів 

репродуктивного періоду. Застосування імунофану викликає виражений вплив на 
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дозрівання і диференціювання тимоцитів у тимусі щурів репродуктивного віку. 

Через 1 добу після введення імуносупресора циклофосфану виявлено порушення 

проникності гематотимусного бар’єру. Вже через 30 діб після введення 

циклофосфану відмінності в будові тимуса щурів істотно нівелюються [57, 161, 

163, 170–174]. 

У загруднинній залозі щурів з опіковою травмою шкіри, яким вводили 0,9 % 

розчин хлориду натрію, через 1, 3, 7 та 14 діб екперименту виявлено набряк 

ендотеліоцитів, їхній парціальний та тотальний некроз у стінці гемокапілярів та 

венул, що призводить до трансмуральних дефектів, набряку і кровиливів [15, 21, 

24, 81, 87, 134]. Вже через добу експерименту відбувається значне порушення 

клітинного циклу – апоптоз клітин та збільшення кількості клітин у неактивному 

стані. Через 3 доби зберігається високий рівень апоптозу, а вже через 7 діб 

відбувається компенсаця опікового ураження. Через 14, 21 та 30 діб основні 

параметри такі ж, як і в контрольних тварин [103, 135, 137–141]. При розвитку 

опікової хвороби відбувалися реактивні зміни в тільцях загруднинної залози, що 

можна пов’язати з їхньою участю в пристосувально-компенсаторній реакції 

органа [136]. 

Вплив субхронічної експозиції хлориду ртуті на тимус призводить до 

збільшення середньої абсолютної та відносної маси органу, зменшення кірково-

мозкового індексу, у субкапсулярній зоні підвищувалася щільність розташування 

малих лімфоцитів, збільшився вміст великих і середніх лімфоцитів з ознаками 

деструкції [76–79].  

У білих щурів-самців, які зазнавали впливу толуолу та епіхлоргідрину, 

спостерігалося зменшення кількості клітин лімфоїдного ряду як у кірковій, так і в 

мозковій речовинах часточок тимуса [25–28]. 

При дії налоксону на морфофункціональний стан тимуса при запаленні, у 

щурів-самців лінії Вістар виявлено гальмівну дію опіоїдних пептидів на імунну 

систему при запаленні, що пов’язано з пригніченням клітинних та подальшим 

зростанням ролі гуморальних імунних реакцій, посиленням хелперної і 

супресорної активності [88, 128]. 
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1.2. Вплив опіоїдів на організм людини 

Термін наркотик (від грец. narkotiks – приводить в оціпеніння, 

одурманюючий) уперше був ужитий грецьким цілителем Гіпократом.  У 

Сполучених Штатах цей термін завжди асоціювався з опіатами і опіоїдами 

такими, як морфін і героїн та їхніми похідними, наприклад гідрокодоном. Цей 

термін, сьогодні, неточно визначений і, як правило, має неправильні  трактування 

[121]. 

Опіоїди вже давно використовуються в медицині для зняття гострого болю 

(наприклад, післяопераційного) [183]. Встановлено їхню важливу роль у 

паліативному лікуванні з метою полегшення сильного хронічного болю при 

термінальних станах, таких як злоякісні новоутворення, і дегенеративних 

захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит. У багатьох випадках використання 

опіоїдів дає позитивний результат при довгостроковому лікуванні хворих із 

хронічним болем, викликаним злоякісними новоутвореннями. Проте опіоїди слід 

використовувати з обережністю в пацієнтів із хронічним болем при відсутності 

онкозахворювання [125]. 

Опіоїди, алкоголь та лікарські препарати снодійно-седативної дії належать до 

категорії супресорів центральної нервової системи (ЦНС), і проявляють 

пригнічуючий вплив на ряд мозкових функцій. Саме знеболююча властивість 

опіоїдів визначає їхнє медико-соціальне значення і обумовлює широке 

використання цих речовин у клінічній практиці. Окрім цього, багато опіоїдів 

належать до психоактивних речовин із найбільш наркогенними властивостями 

[50]. 

При симптоматичному лікуванні хронічного болю спочатку застосовують 

менш агресивні знеболюючі засоби, у тому числі, парацетамол/ацетамінофен або 

нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен або напроксен), а вже потім 

призначають наркотичні речовини [155]. 

Опіати − природні алкалоїди опійного маку, що мають вплив на опіатні 

рецептори ЦНС. Найпоширеніші представники: морфін, кодеїн, наркотин. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%97%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Потрапляючи в організм, зв'язуються зі специфічними опіатними 

рецепторами. Викликають психологічну та фізичну залежність [19, 85, 112, 156, 

194]. Дія на організм включає такі ефекти: 

− знеболююча активність; 

− почуття ейфорії; 

− пригнічення активності дихального центру мозку; 

− активація парасимпатичної системи, звуження зіниць; 

− підвищення тонусу кишки, закрепи, спазм гладких м'язів; 

− неприємні відчуття після відміни препарату («ломка») [93]. 

Останнім часом проводиться пошук можливостей синтезу принципово нових 

речовин, альтернативних опіоїдам за силою знеболюючої дії, але таких, які не 

мають наркогенних властивостей. На жаль, поки що, цей пошук не увінчався 

успіхом. Згідно сучасних уявлень про регуляцію болю, правильність постановки 

такого питання про можливість існування лікарського засобу, який має сильну 

знеболюючу дію і не бере участі в опіоїдергічних нейрофізіологічних процесах, 

здається досить сумнівною. 

Опіоїди відомі людству з давніх часів. Історія їх медичного застосовування 

нараховує понад 6000 років. Ще в епоху древньоєгипетської і шумерської 

цивілізації ці речовини використовувалися в якості снодійних та 

болепригнічуючих засобів. Згадування про застосування препаратів снодійного 

маку з лікувальною метою зустрічаються у Теофраста і Гіпократа. У 

середньовічну Європу опіум був завезений зі Сходу хрестоносцями і отримав 

широке розповсюдження в XVI ст. У психіатричній клініці в якості 

заспокійливого засобу настойка опію використовувалася аж до початку ери 

нейролептиків. У сучасній фармакології препарати маку майже повністю 

витіснили напівсинтетичні і синтетичні аналоги [125]. 

Спектр фармакологічної дії опіоїдів обумовлює їхнє широке використання в 

медицині в якості наркотичних анальгетиків. Найчастіше ці препарати 

використовуються як знеболюючі засоби в післяопераційному періоді в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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хірургічній клініці, а також для зменшення хронічних болів, обумовлених 

злоякісним новоутвореннями. 

Опіоїди застосовуються в урології для лікування ниркової кольки. Їх також 

використовують у реанімаційній практиці як протишокові препарати і засоби, 

купіруючі кардіогенний набряк легень. Також препарати цього класу призначають 

як протикашлеві засоби (кодеїн) та засоби, що пригнічують перистальтику кишки 

(лоперамід). У багатьох державах офіційно опіоїди використовують для замісної 

терапії героїнової залежності (метадон, L-альфа-ацетилметадол (LAAM), 

бупренорфін). 

Висока концентрація опіоїдних рецепторів визначається в мозкових центрах, 

які здійснюють регуляцію болю, формування емоцій, рівень усвідомлення, 

терморегуляцію, судинний тонус, харчову і сексуальну поведінку, імунні реакції і 

багато інших функцій [184, 193, 195].  

З активністю опіоїдергічних утворень церебральної «системи 

винагородження» пов’язані різноманітні аддиктивні розлади, причому вони 

включають не тільки опіоїдну залежність, але і залежність від неопіоїдних 

психоактивних засобів (наприклад, алкоголю), а також нехімічних аддиктивних 

феноменів. 

Опіоїдні рецептори виконують дві основні функції, пов’язані з різними 

ділянками рецепторного комплексу: хімічну регуляцію і біологічну дію [125, 178]. 

Виділяють декілька типів опіоїдних рецепторів, активація яких обумовлює 

виникнення різноманітних компонентів фармакологічної дії опіоїдів: μ-, δ- і κ-

рецепторів (табл. 1.2) [125]. Кожен тип рецептора має субтипи, які розрізняються 

по функції (μ1-, μ2-, δ1-, δ2-, κ1-, κ2- і κ3- рецептори) [176, 177, 182]. 

Класифікація опіоїдів. Опіоїди класифікують за походженням (природні, 

напівсинтетичні, синтетичні) і за типом фармакологічної дії (повні і часткові 

агоністи опіоїдних рецепторів, антагоністи і препарати змішаної, агоніст-

антагоністичної, дії) (табл. 1.3) [125]. 
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Таблиця 1.2 

Класифікація опіоїдних рецепторів 

Типи рецепторів Фармакологічні ефекти, викликані дією агоністів 

μ-рецептори Спінальна і супраспінальна аналгезія; седація; супресія 

зовнішнього дихання; пригнічення гемодинаміки; 

зменшення перистальтики кишечника  

δ-рецептори Спінальна і супраспінальна аналгезія; 

психотомоміметична дія; дисфорія 

κ-рецептори Спінальна аналгезія; седація; зменшення 

перистальтики кишечника 

 

Таблиця 1.3 

Класифікація опіоїдів за походженням 

Група опіоїдів Препарати, які належать до групи 

Природні опіоїди (препарати 

снодійного маку і його 

окремі алкалоїди) 

Опій, омнопон, морфін, кодеїн, тебаїн 

Напівсинтетичні опіоїди Героїн, гідрокодон, гідроморфон, оксикодон, 

оксиморон, бупренорфін  

Синтетичні опіоїди Меперідін, метадон, LAAM, пропоксіфен, 

фентаніл, суфентаніл, алфентаніл, 

реміфентаніл, пентазоцин, леворфанол, 

бупренорфін, буторфанол, налбуфін 

 

Необхідно розуміти відмінність таких понять, як опіати і опіоїди. 

Опіати – це наркотичні речовини, які отримані безпосередньо з рослинної 

речовини, а саме – снодійного маку, і мають повністю природнє походження. До 

опіатів належать як окремі алкалоїди снодійного маку, так і первинно оброблені 

рослинні продукти, які містять суміш алкалоїдів (наприклад, ацетильований опій). 
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Опіоїди – це речовини подібні до опіатів за фармакологічною дією, але 

отримані штучним (напівсинтетичним або синтетичним) шляхом. Для української 

клінічної наркології більш звичним є термін «опіати»,  а в закордонній (особливо 

англомовній) літературі, переважно, використовують термін «опіоїди». У 

відповідності до сучасної систематики психоактивних речовин, усі ліганди 

опіоїдних рецепторів, незалежно від їхнього походження, мають назву опіоїдів 

[165, 182, 191]. 

Молочний сік снодійного маку містить понад 20 алкалоїдів, які за хімічною 

структурою поділяються на 2 групи: 

− похідні фенантрена; 

− похідні бензилізохінолона (не володіє наркотичними властивостями). 

У залежності від типу впливу на специфічні рецептори, опіоїди 

класифікуються на агоністи, антагоністи, часткові агоністи і препарати змішаної 

(агоніст-антагоністичної) дії (табл. 1.4) [125, 168]. 

 

Таблиця 1.4 

Класифікація опіоїдів за типом взаємодії з опіоїдними рецепторами 

Група опіоїдів Препарати, які належать до групи 

Агоністи опіоїдних 

рецепторів 

Морфін, кодеїн, меперідін, тримеперідін, 

метадон, LAAM (L−альфа-ацетилметадол), 

пропоксифен, фентаніл, лоперамід, гідрокодон, 

оксикодон, гідроморфон, оксиморон 

Парціальні агоністи 

опіоїдних рецепторів 

Бупренорфін 

Препарати змішаної 

(агоніст-

антагоністичної) дії 

Пентазоцин, буторфанол, налбуфін, налорфін, 

циклазоцин, дезоцин, мептазинол, пропірам, 

профадел 

Антагоністи опіоїдних 

рецепторів 

Налоксон, налтрексон, налмефен 
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Отже налбуфін належить до опіоїдів змішаної (агоніст-антагоністичної) дії. 

Справа в тому, що ці лікарські препарати проявляють агоністичну активністю по 

відношенню до одних типів опіоїдних рецепторів і антагоністичну – по 

відношенню до інших. Налбуфін є частковим агоністом κ-рецепторів і 

антагоністом  μ-рецепторів. Завдяки такій дії, налбуфін здійснює знеболюючий 

вплив, обумовлений активацією κ-рецепторів (агоністичний ефект) і при цьому 

запобігає супресії зовнішнього дихання, викликану впливом μ-агоністів 

(антагоністичний ефект). 

Опіоїди також поділяють на офіційні і заборонені. 

Офіційні опіоїди виготовляють промисловим методом. Вони відповідають 

прийнятим стандартам якості і дозволені для застосування в якості наркотичних 

анальгетиків, протикашлевих препаратів чи засобів замісної терапії в лікуванні 

наркотичної залежності. 

Заборонені опіоїди мають природне походження або їх отримують 

напівсинтетичним шляхом чи синтезують за допомогою різноманітних (від 

кустарних до складних лабораторних) технологій. Вони призначені для 

індивідуального застосування чи для розподілу у сфері незаконного обігу 

психоактивних речовин [12, 125]. 

Більшість офіційних опіоїдів мають відносно низьку нейротоксичність і 

вісцеротоксичність. Заборонені опіоїди, як правило, значно токсичніші, що 

пояснюється особливостями технологій їхнього приготування і наявністю 

домішок, які призначені для того, щоб збільшити їх товарну масу. 

Налбуфін. Налбуфін (нубаін) належить до напівсинтетичних опіоїдів, він є 

похідним фенантрена і за своєю структурою подібний до морфіну і налоксону. 

Налбуфіну характерна низька (не перевищує 10%) ентеральна 

біодоступність, що пов’язано з інтенсивним передсистемним метаболізмом. У 

зв’язку з цим, налбуфін неефективний при пероральному прийомі. Як і багато 

інших похідних фенантрена, він практично не зв’язується з альбумінами плазми. 

Умовний об'єм розподілу дорівнює 3,8 л/кг. Тривалість періоду напіввиведення 
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значно коливається, у залежності від віку пацієнтів, і в середньому дорівнює 4 

години. 

У печінці препарат піддається кон’югації з глюкуроновою кислотою в 

результаті чого утворюються фармакологічно неактивні метаболіти. Кліренс 

препарату становить (22,0±4,8) мл×хв
-1

×кг
-1

. Налбуфін виводиться з жовчю і 

сечею. До 4% препарату екскретується в незміненому вигляді. Налбуфін є 

частковим агоністом  κ-рецепторів і сильним антагоністом μ-рецепторів. Завдяки 

збуджуючому впливу на κ-рецептори препарат призводить до снодійно-

седативного ефекту, ейфорії і забезпечує сильну знеболюючу дію, за силою і 

тривалості подібну до знеболюючої дії морфіна. Завдяки «стельовому ефекту», 

збільшення дози вище аналгетичної (0,45 мг/кг) не призводить до підсилення його 

психотропної і респіраторної дії [125]. 

Подібно пентазоцину і буторфанолу, налбуфін здатний значно посилювати 

потовиділення. Суттєвого впливу на гемодинаміку на відміну від цих препаратів 

не надає. За силою снодійно-седативного впливу він поступається героїну і 

гідроморфону, еквівалентний меперидину і пентазоцину і перевершує інші 

опіоїди, включаючи морфін і метадон.  

У зв’язку з μ-антагоністичними властивостями налбуфін у дозі 6-12 мг/кг 

викликає преципітацію синдрому відміни в осіб із залежністю від морфіну, а в 

дозі 2 мг/кг провокує абстинентні симптоми в осіб із залежністю від метадону; 

обидві дози поступаються аналгетичній (10 мг) дозі препарату. Відмічена 

здатність налбуфіна, може бути використана для реверсії респіраторних ефектів 

опіоїдів, призвівших до стану передозування [125].  

Фармакологічна (у тому числі знеболююча) дія μ-агоністів, введених після 

налбуфіну, у значні мірі ослаблюється. Налбуфін також здатний усувати свербіж, 

викликаний дією героїну і опіоїдів-агоністів. 

Як і інші опіоїди змішаної фармакологічної активності, здатний викликати 

дисфорію. Цей ефект препарата, на відміну від респіраторного і 

болезаспокійливого, є дозозалежним. 
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Налбуфін застосовують в анестезіології. Завдяки змішаному профілю 

опіоїдної активності він здатний усувати дихальну супресію, викликану μ-

агоністами, при збереженні аналгезії. 

Описано застосування налбуфіна в наркологічній практиці з метою 

купірування опіоїдного абстинентного синдрома. Відмічена недостатня 

передбачуваність впливу препарату на стан хворих наркоманією. Призначення 

налбуфіна в перші дні відміни наркотика в ряді випадків провокує різке 

ускладнення абстинентного стану з вираженим больовим синдромом, 

гіпергідрозом, рідким стільцем, високим рівнем тривоги, безсонням, обтяжливим 

суб’єктивним переживанням раптово розвинувшогося психофізичного 

дискомфорту. Описані прояви, пояснюються, очевидно, його μ-антагоністичним 

впливом [198]. 

Налбуфін має помірні наркогенні властивості (за даним показником налбуфін 

поступається більшості опіоїдів-агоністів і опіоїдів змішаної активності і 

вважається еквівалентним пентазоцину) і нерідко виявляється у сфері 

незаконного обороту психоактивних речовин. 

Відмічені випадки розвитку залежності від налбуфіна у хворих опійною 

наркоманією, які намагалися за допомогою даного препарату знизити 

толерантність до «вуличних» опіоїдів. Відомі також випадки первинної 

залежності від налбуфіну в осіб із полінаркоманічними тенденціями [33, 47, 75]. 

Експериментально підтверджено на судинній оболонці очного яблука білих 

щурів, що при введенні налбуфіну упродовж двох тижнів і наступним 

двотижневим припиненням суттєвих змін на гістологічних препаратах не 

виявлено [106]. Після чотиритижневого введення налбуфіну з наступним 

двотижневим припиненням введення виявлено незначні зміни всіх структурних 

компонентів судинної оболонки. Кровоносні судини власне судинної оболонки 

розширюються, їхня стінка стоншується, просвіт заповнений елементами крові. 

Шари райдужки чітко диференціюються, але в кожному з них виявлено помірні 

зміни [110]. При шеститижневому впливі з двотижневою відміною виявлено 

глибокі структурні зміни усіх відділів судинної оболонки. Волокна власне 
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судинної оболонки розміщені досить пухко, між ними виявлено лише поодинокі 

клітинні елементи. Венули розширені, тонкостінні, навколо судин виявлено 

набряк. Стінка артеріол потовщена, склерозована, подекуди пошкоджена і 

спостерігаються мікрокрововиливи [32, 107, 109, 111, 129, 180, 189]. 

Будова структур райдужково-горівкового кута змінюється, залежно від 

тривалості дії опіоїду. Просвіт судин розширюється, порушується будова і 

цілісність стінки венул та артеріол [151, 152]. 

У літературі є дані щодо змін структурної організації шкіри щурів внаслідок 

впливу опіоїду налбуфіну [44, 162]. Через 2 тижні впливу налбуфіну виявлено 

перші ознаки порушення мікроструктури шкіри та її кровоносного русла. Складки 

епідермісу дещо згладжені, кількість волосяних цибулин помірно знижена, 

незначний набряк гіподерми, артеріоли гіподерми незначно розширені, 

повнокровні, у поодиноких венулах виявлено десквамацію ендотелію. Через 4 

тижні патологічні зміни наростають і проявляються набряком та інфільтрацією 

гіподерми і сітчастого шару дерми, деструктуризацією сальних і потових залоз, 

епідермісу.  

Також виявлені глибокі деструктивні зміни ланок гемомікроциркуляторного 

русла шкіри. Через 6 тижнів перебігу експерименту виявлено подекуди 

відшарування рогового шару епідермісу, зникнення складок епідермісу, 

зменшення кількості кератину та товщини епідермісу. Епідермоцити шипуватого 

шару стають плоскими, зернистий щар стоншується, наявна виразна 

гладком’язова гіперплазія артеріол гіподерми, навколосудинні інфільтрати [43, 

46, 162, 188]. 

Довготривалий вплив опіоїду зумовлює значні дистрофічні зміни як 

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

шкірних захворювань. Введення налбуфіну щурам упродовж шести тижнів 

призводить до значних патологічних змін, зокрема відбувається склерозування 

кровоносних судин, циркуляторна гіпоксія, порушення коагуляційної та 

фібринолітичної систем, апоптоз [45, 162]. 
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Описано морфологічні зміни в тканинах язика після хронічного опіоїдного 

впливу [100, 101]. Перші зміни на мікроструктурному рівні виникають через 14 

діб впливу опіоїду: наявність повнокровних кровоносних капілярів, 

гістіолімфоцитарної інфільтрації в слизовій оболонці язика, розширення просвіту 

лімфатичних судин [94, 95].  

Через 4 тижні впливу опіоїду у посмугованій м’язовій тканині язика наявні 

м’язові волокна з вкороченими саркомерами, а в сполучній тканині м’язового 

шару та нервових волокон язика виражений набряк [99].  

Через 42 доби впливу малими дозами опіоїду на мікроструктурному рівні 

виявили неоднорідний за товщиною епітеліальний пласт, який містить лімфоцити, 

у базальному шарі змінені клітини, у слизовій оболонці – гіперплазія та 

гіпертрофія фібробластів та колагенових волокон із частковою їхньою 

деструкцією. У просвіті судин виявлено велику кількість гранулярних та 

агранулярних лейкоцитів та десквамовані ендотеліоцити, подекуди пристінкові 

тромби. Стінка артеріол потовщена через гіперплазію колагенових волокон в 

адвентиційній оболонці. Базальна мембрана стінки капілярів розпушена з 

ділянками діапедезних крововиливів навколо капілярів. Незворотні патологічні 

зміни відбуваються через 56 діб впливу опіоїду – у просвіті артеріол наявні 

пристінкові тромби, структура нервових волокон язика порушена [97]. Через 70 

діб впливу малих доз опіоїду з’явилися вогнищево деструктуровані волокна 

м’язового шару, навколо яких розташовані макрофаги та численні еозинофіли. 

Максимальні зміни тканин язика – на 84-у добу впливу опіоїду [98]. 

Перші зміни в тканинах язика на електронномікроскопічному рівні 

виявлено через 2 тижні впливу малих доз опіоїду, а саме – ендотеліоцити 

утворюють випини цитоплазми в просвіт судини, нуклеолема ядер ендотеліоцитів 

містить численні інвагінації [62].  

Через 4 тижні впливу опіоїду зміни в тканинах язика поглиблюються – у 

базальному шарі слизової оболонки виявлено кератиноцити, в яких ядерна 

оболонка утворила чисельні інвагінації, у цитоплазмі знаходяться мітохондрії з 

просвітленим матриксом та розширеними кристами. До кінця 6-го тижня впливу 
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зміни тканин язика на ультраструктурному рівні мали прогресуючий характер. 

Через 56 діб впливу експерименту зміни посилилися – у капілярах адгезія 

еритроцитів і тромбоцитів до поверхні ендотеліоцитів, у просвітах венул адгезія 

моноцитів у ділянках ендотеліальних контактів [84]. Незворотна деструктуризація 

тканин язика наступає через 70 діб впливу [101]. 

За умов введення налбуфіну впродовж 6 тижнів у підшлунковій залозі 

зменшується діаметр артеріол, щільність сітки обмінних судин, артеріоло-

венулярний коефіцієнт, збільшується діаметр венул, коефіцієнт звивистості 

артеріол, показник трофічної активності судин, що свідчить про деструктивні 

зміни судин гемомікроциркуляторного русла [115–119, 181]. 

При 42-денному впливі налбуфіну на статевозрілі щури-самці лінії Вістар 

виявлено значні альтернативні зміни проксимальних звивистих канальців 

нефронів – від зернистої дистрофії епітеліоцитів (через 2 тижні) до некротичних 

змін (через 4 тижні) [22, 23]. 

Опіоїдний анальгетик налбуфін у результаті 7-денного впливу на організм 

статевозрілих білих щурів-самців викликає явище апоптозу кардіоміоцитів 

передсердь, що на більш пізніх термінах експерименту прискорюється [114]. 

Через 4 тижні спостерігалося помірне дифузне пошкодження мітохондріального 

апарата всіх ділянок міокарда, пов’язане зі збільшенням кількості мітохондрій 2 

типу і пригніченням активності високоенергетичних органел [113]. 

Проведене електронномікроскопічне дослідження тканини головного мозку 

показало, що в лабораторних щурів, які померли від  комбінованого отруєння 

етиловим спиртом та морфіном, виявлено деструктивні пошкодження органел 

гліальних клітин, набряк і деформація нервових волокон [12]. 

З проаналізованої літератури видно, що опіоїди викликають значні 

патологічні зміни в різних органах за умов як коротко- так і довготривалого 

впливу на організм, але відсутні дані щодо їхнього впливу на лімфоїдні (імунні) 

органи, зокрема на загруднинну залозу. Тому дослідження впливу опіоїдів на 

тимус, як на важливий первинний лімфоїдний (імунний) орган, є актуальним. 

Результати дослідження, що викладені в розділі 1 опубліковані: 
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Головацький А.С. Структурні зміни в органах і тканинах при дії на організм 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Постановка досліду і об’єкт досліджень 

Дослідження проведено на 52 білих щурах-самцях репродуктивного віку з 

початковою масою 140–150 г. 

Щура в якості експериментальної моделі нами вибрано тому, що загруднинна 

залоза в цієї тварини досить добре розвинена і має типову будову [51, 126]. 

Піддослідних тварин утримували в умовах віварію Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького [89]. 

Дослідження проводили згідно положень «Європейської конвенції щодо захисту 

хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових 

цілях (Страсбург, 1986), Директивам Ради Європи 2010/63/EU, Закону України 

№3447−IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним 

конгресом України з біоетики (2001). Комісією з питань біоетики ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» порушень морально-етичних норм під 

час проведення науково-дослідної роботи не виявлено (протокол №3 від 14.12. 

2015 р.). 

Піддослідні тварини поділені на 8 груп: 

1. щури для вивчення норми (інтактні тварини), яким не вводився 

налбуфін – 5 тварин (щури № 1, 2, 3, 4, 5); 

2. щури, яким вводили налбуфін у дозі 8 мг/кг щоденно впродовж 1-го 

тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин (0,9% NaCl) 

щоденно протягом 1 тижня – 2 тварини (контроль); 

3. щури, дозу налбуфіну яким підвищили до 15 мг/кг і вводили щоденно 

впродовж 2-го тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) щоденно впродовж 2 тижнів – 2 тварини (контроль); 



35 

 

4. щури, дозу налбуфіну яким підвищили до 20 мг/кг і вводили щоденно 

впродовж 3-го тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) щоденно впродовж 3 тижнів – 2 тварини (контроль); 

5. щури, дозу налбуфін яким підвищили до 25 мг/кг і вводили щоденно 

впродовж 4-го тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) щоденно впродовж 4 тижнів – 2 тварини (контроль); 

6. щури, дозу налбуфіну яким підвищили до 30 мг/кг і вводили щоденно 

впродовж 5-го тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) щоденно впродовж 5 тижнів – 2 тварини (контроль); 

7. щури, дозу налбуфіну яким підвищили до 35 мг/кг і вводили щоденно 

впродовж 6-го тижня – 5 тварин, та щури, яким вводили фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) щоденно впродовж 6 тижнів – 2 тварини (контроль); 

8. щури, через 1 тиждень після відміни налбуфіну – 5 тварин. 

Ін’єкції препарату «Налбуфін» проводили внутрішньом′язово щоденно 1 раз 

на добу в однаковий проміжок часу (10-11 година ранку) протягом 42 діб (6 

тижнів). Кожний тиждень дозу препарату «Налбуфін» для ін’єкції збільшували в 

послідовності, що наведена в табл. 2.1. Дозу налбуфіну обрано за методикою 

патенту «Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів» [105]. 

Контролем слугували 12 білих щурів-самців, яким замість налбуфіну вводили 0,9 

% розчин хлориду натрію (щури № 11, 12, 18, 19, 25, 26, 32, 33, 39, 40, 46, 47). 

Завдяки даній схемі відтворено вплив опіоїду на організм білих щурів-

самців репродуктивного віку як короткотривалий, так і довготривалий. Завдяки 

тому, що дозу підвищували кожні 7 діб можна проаналізувати динаміку 

морфофункціональних змін загруднинної залози протягом експерименту. Окрім 

того, забезпечується поступове тренування опіоїдних рецепторів. Аналіз 

проводився з параметрами тварин інтактної групи відповідного віку та 

контрольними тваринами, яким замість опіоїду вводили фізіологічний розчин. 

Перед забором матеріалу тварин знечулювали внутрішньоочеревинним 

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

щура). 
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Таблиця 2.1 

Дози препарату «Налбуфін», які вводилися щурам під час дослідження 

(мг/кг) 

№ 

групи 

№ 

щура 

І тиж-

день 

ІІ 

тиж-

день 

ІІІ 

тиж-

день 

ІV 

тиж-

день 

V 

тиж-

день 

VІ 

тиж-

день 

Тиждень 

після 

відміни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 6 8 − − − − − − 

2 7 8 − − − − − − 

2 8 8 − − − − − − 

2 9 8 − − − − − − 

2 10 8 − − − − − − 

3 13 8 15 − − − − − 

3 14 8 15 − − − − − 

3 15 8 15 − − − − − 

3 16 8 15 − − − − − 

3 17 8 15 − − − − − 

4 20 8 15 20 − − − − 

4 21 8 15 20 − − − − 

4 22 8 15 20 − − − − 

4 23 8 15 20 − − − − 

4 24 8 15 20 − − − − 

5 27 8 15 20 25 − − − 

5 28 8 15 20 25 − − − 

5 29 8 15 20 25 − − − 

5 30 8 15 20 25 − − − 

5 31 8 15 20 25 − − − 

6 34 8 15 20 25 30 − − 

6 35 8 15 20 25 30 − − 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 36 8 15 20 25 30 − − 

6 37 8 15 20 25 30 − − 

6 38 8 15 20 25 30 − − 

7 41 8 15 20 25 30 35 − 

7 42 8 15 20 25 30 35 − 

7 43 8 15 20 25 30 35 − 

7 44 8 15 20 25 30 35 − 

7 45 8 15 20 25 30 35 − 

8 48 8 15 20 25 30 35 − 

8 49 8 15 20 25 30 35 − 

8 50 8 15 20 25 30 35 − 

8 51 8 15 20 25 30 35 − 

8 52 8 15 20 25 30 35 − 

 

2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використані такі методи дослідження: 

1. Гістологічне дослідження загруднинної залози білих щурів-самців 

репродуктивного віку. 

2. Морфометрія структурних компонентів та судинного русла загруднинної 

залози білих щурів-самців репродуктивного віку. 

3. Електронномікроскопічне дослідження структурних компонентів та судинного 

русла загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного віку. 

4. Статистичне опрацювання результатів дослідження. 

2.2.1. Гістологічне дослідження загруднинної залози білих щурів-самців 

репродуктивного віку. Тварин виводили із експерименту шляхом 

внутрішньоочеревинного передозування тіопенталу натрію, з розрахунку 25 мг/кг 



38 

 

маси тіла щура. Після розтину вентральної стінки грудної порожнини та 

передньої поверхні шиї видаляли загруднинну залозу (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Фотографія інтактного білого щура-самця репродуктивного віку. Забір 

загруднинної залози (стрілка). 

 

Препарат поміщали у фіксуючу рідину (формалін 37−40 % розведений до 

10% фосфатним буфером із Рh 7,4−7,5). Залишали при температурі 19-20° 

протягом 12−24 год. Потім проводили дегідратацію шматочків загруднинної 

залози шляхом використання висхідного ряда спиртів, починаючи з 55 % 

етилового спирту зі зростанням по 5% до абсолютного спирту. Витримка 

шматочків у спиртах тривала, у залежності від їхнього розміру (від 5 до 30 хв). 

Після абсолютного спирту: 

суміш 100° етилового спирту і ксилолу у співвідношенні 1:1 – 30 хв; 

ксилол І – 25 хв;  

ксилол ІІ – 25 хв; 

суміш ксилолу і парафіну у співвідношенні 1:1 при температурі +37°С – 45 

хв; 

парафін І при температурі 56°С – 30 хв; 

парафін ІІ при температурі 56°С – 30 хв; 
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парафін ІІІ при температурі 56°С – 1 год; 

Заливка матеріалу в парафінові блоки. Після охолодження (максимального 

застигання) блоки поміщали в тримач мікротома МС-2 де виготовляли парафінові 

зрізи товщиною 5-7 мкм. Зрізи поміщали в теплу воду (45 °С) для того, щоб зріз 

розправився, і після цього переносили на предметне скельце. Висушування зрізів 

проводили в термостаті від 12 до 24 год при температурі 37–40 °С. 

Зафарбовування здійснювали так: 

ксилол І – 5 хв; 

ксилол ІІ – 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 

протягом декілька секунд. 

Потім зрізи промивали в таких 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 сек–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 І 1–5 хв; 

ксилол ІІ 2–5 хв. 
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Обережно виймали скло, ідентифікували з якого боку на склі є зріз. 

Гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном і еозином за загальноприйнятою 

методикою [83, 154]. Додавали 1 краплю полістиролу та покривали покривним 

склом. Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа 

MICROmed SEO SСAN при збільшеннях мікроскопа : ×80 (об’єктив ×10, окуляр 

×8); ×120 (об’єктив ×8, окуляр ×15); ×150 (об’єктив ×10, окуляр ×15); ×160 

(об’єктив ×8, окуляр ×20); ×300 (об’єктив ×20, окуляр ×15); та ×600 (об’єктив ×40, 

окуляр ×15). Фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з 

системою виводу зображення з гістологічних препаратів на кафедрі гістології та 

ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського». 

2.2.2. Морфометрія структурних компонентів та судинного русла 

загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного віку. Морфометричні 

дослідження здійснювали, використовуючи систему візуального аналізу 

гістологічних препаратів [1]. Зображення з гістологічних препаратів на монітор 

комп’ютера виводили з мікроскопу MICROmed SEO SСAN та за допомогою 

відеокамери Vision CCD Camera. Морфометричні дослідження проведені за 

допомогою програм ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft Exсel на 

персональному комп’ютері. Дослідження проводили у визначені терміни досліду 

в препаратах, забарвлених гематоксиліном і еозином. 

Морфометрично визначали відносну площу кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, відносну площу мозкової речовини часточки загруднинної 

залози, кірково-мозковий індекс (КМІ), товщину капсули, кількість (щільність) 

тимоцитів на одиницю площі в кірковій та мозковій речовинах часточки 

загруднинної залози, а також діаметр малих тимоцитів у складів кіркової та 

мозкової речовини часточки тимуса. 

Досліджували артерії м’язового типу дрібного та середнього калібру. 

Вимірювали величини зовнішнього (D1) і внутрішнього (D2) діаметрів, площу 

середньої оболонки (медії) (Sм) та площу просвіту (Sпр). Оцінку функціонального 

стану судин проводили за допомогою вирахування КВ – Коефіцієнта пропускної 
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спроможності артерій (Вогенворта), тобто відношення площі стінки до площі 

просвіту: 

КВ= (Sм/ Sпр )100 %, 

де Sм – площа медії, а Sпр – площа просвіту судини. 

Також визначали зовнішній діаметр кровоносних капілярів кіркової та 

мозкової речовин часточок загруднинної залози [29, 80, 102, 127]. 

Доцільність у проведенні морфометричних методів дослідження полягає в 

тому, що ми отримуємо кількісні показники, які є основним доказом, що дає 

можливість отримання об’єктивних стандартизованих морфологічних параметрів, 

на підставі яких може бути створена база даних для оцінки не тільки окремих 

елементів органів і систем організму, але і стан біологічної системи в цілому. 

Також ми можемо об’єктивно оцінити морфофункціональний стан гістологічних 

структур у нормі та в різні терміни експерименту. 

2.2.3. Електронномікроскопічне дослідження структурних компонентів та 

судинного русла загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного віку. 

Забір матеріалу проводили згідно загальноприйнятих правил [34, 123, 169, 186]. 

Фіксацію шматочків тимуса проводили 1,5% розчином чотириоксиду осмію в 0,2 

М розчині какодилату натрію при рН 7,2 впродовж 1,5 год. Зневоднення в 

зростаючих концентраціях етилового спирту (50
о
, 70

о
, 90

о
  і абсолютному) по 30 

хв у кожному та пропіленоксиді 10 хв. Заливали матеріал у суміш епоксидних 

смол та полімеризували 24 год у термостаті при 60
о 

С. Зрізи виготовляли на 

ультрамікротомі УМТП – 6М із допомогою алмазного ножа (DIATOM) та 

проводили подвійне контрастування за Рейнольдсом та уранілацетатом. 

Досліджували зрізи тимуса за допомогою електронного трансмісійного 

мікроскопа ТЕМ – 100. Фотодокументували досліджуваний матеріал за 

допомогою цифрової камери SONY – H9.  

Півтонкі зрізи товщиною 1–2 мкм виготовляли на ультрамікротомі LKB-3 

(Швеція). Їх забарвлювали метиленовим синім. 

2.2.4. Статистичне опрацювання результатів дослідження. Статистичний 

аналіз результатів дослідження проводили на комп’ютері за допомогою 
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програмного забезпечення «Excel» та «STATISTICA» 6.0, використовуючи 

параметричні та непараметричні методи оцінки одержаних даних. Для всіх 

показників вираховували значення середньої арифметичної (М), похибки 

середньої арифметичної (m) і стандартне відхилення (δ). Достовірність різниці 

значень між незалежними кількісними величинами визначали при нормальному 

розподілі за t-критерієм Стьюдента. Достовірними вважали відмінності при 

p<0,05 [124], який визначали для кожної експерментальної групи, у порівнянні з 

інтактною групою тварин. 

Таким чином, застосовані методи досліджень дають можливість вивчити 

структурну організацію компонентів та судинного русла загруднинної залози, 

особливості морфологічних, морфометричних та субмікроскопічних змін, їхню 

динаміку та глибину впродовж різних термінів впливу налбуфіну, а також через 

один тиждень після відміни. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЧАСТОЧОК ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ 

БІЛИХ ЩУРІВ-САМЦІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ В НОРМІ ТА ЇЇ 

ЗМІНИ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ НАЛБУФІНУ 

 

3.1. Гістологічна, морфометрична та електронномікроскопічна 

характеристика структурних компонентів часточок загруднинної залози в 

нормі (інтактні білі щури-самці репродуктивного віку) 

 

У даному підрозділі представлені результати гістолоігчних, 

морфометричних та електронномікроскопічних досліджень структурних 

компонентів часточок загруднинної залози (тимуса) інтактних білих щурів-самців 

репродуктивного віку, які необхідні для проведення порівняльного аналізу з 

показниками експериментальних даних. 

Гістологічні дослідження структури загруднинної залози показали, що вона 

вкрита сполучнотканинною капсулою (рис. 3.1) товщиною (30,71±2,03) мкм, від 

якої всередину органа відходять кіркові перегородки, що поділяють її на численні 

часточки. 

Часточка загруднинної залози побудована з периферійної частини – кіркової 

речовини загруднинної залози або кори загруднинної залози, яка на гістологічних 

препаратах завжди виглядає темнішою тому, що представлена щільно 

розташованими малими та середніми тимоцитами. Центральна ділянка часточки 

тимуса називається мозковою речовиною загруднинної залози, на гістологічних 

препаратах вона світліша, бо щільність клітин там є меншою (див. рис. 3.1).  

Встановлено морфометричним методом, що відносна площа кіркової 

речовини загруднинної залози становить (60,69±1,59) %, мозкової речовини 

загруднинної залози – (39,31±1,04) %, а кірково-мозковий індекс дорівнює 

1,54±0,11 (табл. 3.1). 

У кірковій речовині компактно розміщені малі і середні тимоцити, кількість 

яких складає 4,56±0,08 на площі 100 мкм
2
. Мозкова речовина часточки тимуса 
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утворена малими, середніми і великими тимоцитами, кількість яких значно 

менша, ніж у кірковій речовині і становить 1,32±0,05 на площі 100 мкм
2
.
 
Розмір 

малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок загруднинної залози 

дорівнює (5,27±0,15) мкм (див. табл. 3.1, рис. 3.1). 

 

А.  

Б.  

Рис. 3.1. Мікроскопічна організація загруднинної залози інтактного білого щура-

самця репродуктивного віку. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. 

Зб.: А – об. х20, ок. х8; Б – об. х10, ок. х8. Позначення: 1 – капсула; 2 – кіркова 

перегородка; 3 − кіркова речовина часточки; 4 − мозкова речовина часточки; 5 – 

міжчасточкові артерія та вени; 6 – міжчасточкова перегородка. 



45 

 

Таблиця 3.1 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози (тимуса) інтактних тварин 

  Параметр, одиниці вимірювання M±m 

Товщина капсули, мкм 30,71±2,03 

Відносна площа кіркової речовини загруднинної залози, % 60,69±1,59 

Відносна площа мозкової речовини загруднинної залози, % 39,31±1,04 

Кірково-мозковий індекс  1,54±0,11 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 
кіркової речовини  4,56±0,08 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 
мозкової речовини

 
 1,32±0,05 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах 

часточок загруднинної залози, мкм 

5,27±0,15 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 50,70±1,87 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 25,89±1,65 

Площа медіїї артерій, мкм
2
 1436,29±18,43 

Площа просвіту артерій, мкм
2
   514,70±7,41 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта), % 

  290,60±5,04 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, мкм
 

12,40±0,77 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової речовини, мкм 24,43±1,03 

 

У мозковій речовині наявні тільця загруднинної залози (тільця Гассаля) – 

колові нашарування епітеліоретикулярних клітин, які щільно оточені тимоцитами 

і макрофагами (рис. 3.2). 

Електронномікроскопічно виявлено тимоцити типової форми з чіткими 

границями плазмолеми. Ядерна оболонка рівна, без випинів. У цитоплазмі чітко 

диференціюються органели (мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична 
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сітка, рибосоми). Між тимоцитами розміщені епітеліоретикулоцити, які своїми 

відростками утворюють «каркас» органа (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.2. Тимоцити (1), епітеліоретикулоцит (2) та тільце загруднинної залози 

(тільце Гассаля) (3) в мозковій речовині часточки загруднинної залози інтактного 

білого щура-самця. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, 

ок. х15. Позначення: 4 – венула; 5 – кровоносний капіляр. 

 

Тимус білих щурів кровопостачають численні гілки загруднинної залози, 

вони галузяться на міжчасточкові і внутрішньочасточкові артерії. Від цих судин 

відходять дугові артерії, від яких формуються судини гемомікроциркуляторного 

русла. Морфометричним методом нами визначені такі параметри артерій: їхній 

зовнішній діаметр становить (50,70±1,87) мкм, внутрішній діаметр – (25,89±1,65) 

мкм, площа середньої оболонки (медії) – (1436,29±18,43) мкм
2
, площа просвіту – 

(514,70±7,41) мкм
2
, коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта) – (290,60±5,04) % (див. табл. 3.1). 

Показник зовнішнього діаметра кровоносних капілярів в часточках 

загруднинної залози дорівнює: у кірковій речовині – (12,40±0,77) мкм, а в 

мозковій речовині вдвічі більший – (24,43±1,03) мкм (див. табл. 3.1, рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Субмікроскопічна організація часточки загруднинної залози інтактного 

білого щура-самця Електронна мікрофотографія. Зб.: А х4000. Позначення: 1 – 

ядро тимоцита; 2 – цитоплазма тимоцита; 3 – ядро епітеліоретикулоцита; 4 – 

цитоплазма епітеліоретикулоцита. 

 

 

Рис. 3.4. Кіркова та мозкова речовини часточки загруднинної залози тимуса 

інтактного білого щура-самця. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. 

Зб.: об. х20, ок. х15. Позначення: 1 – кірова речовина загруднинної залози; 2 – 

мозкова речовина загруднинної залози; 3 – гемокапіляр; 4 – тимоцити. 
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3.2. Гістологічні, морфометричні та електронномікроскопічні зміни 

структурних компонентів часточок загруднинної залози білих щурів-самців 

репродуктивного віку після тривалого впливу на організм опіоїду налбуфіну 

в експерименті та через один тиждень після його відміни 

 

У цьому підрозділі представлені дані щодо мікроскопічних, 

морфометричних та субмікроскопічних змін структурних компонентів часточок 

загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного віку в динаміці до 

шести тижнів впливу опіоїду налбуфіну, а також через один тиждень після його 

відміни. 

Встановлено, що через один тиждень впливу налбуфіну збільшується 

товщина капсули тимуса, у порівнянні з інтактними тваринами до (34,93±2,86) 

мкм, що на 13,7 % більше, ніж в інтактної групи тварин (табл. 3.2, рис. 3.5). 

 

Таблиця 3.2 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через один тиждень введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

1 2 3 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 34,93±2,86 р>0,05 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

77,86±1,82 р<0,001 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

22,14±0,87 р<0,001 

Кірково-мозковий індекс  3,52±0,34 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 5,09±0,12 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

мозкової речовини 

 1,73±0,03 р<0,001 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм 

5,27±0,15 – 

 

 

Рис. 3.5. Потовщена капсула (1) тимуса білого щура-самця через один тиждень 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

х20, ок. х15. Позначення: 2 − кіркова речовина часточки загруднинної залози; 3 − 

щільно розташовані тимоцити. 

 

Кіркова речовина займає периферійну частину часточки загруднинної 

залози, а мозкова – центральну. Морфометрично встановлено, що відносна площа 

кіркової речовини часточок тимуса достовірно збільшується на 28,3 % і становить 

(77,86±1,82) % (р<0,001), а мозкова речовина достовірно зменшується на 43,7 % і 

дорівнює (22,14±0,87) % (р<0,001). Ці дані підтверджуються збільшенням в 2,3 

раза кірково-мозково індексу до 3,52±0,34 (р<0,001) (див. табл. 3.2, рис. 3.6). 

Мікроскопічний аналіз гістологічних препаратів тимуса тварин через один 

тиждень експерименту показав наявність у мозковій речовині тілець тимуса 
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(Гассаля), як і в тварин інтактної групи – характерна морфологічна ознака 

загруднинної залози (тимуса) (рис. 3.7 А). 

 

 

Рис. 3.6. Збільшення відносної площі кіркової (1) та зменшення мозкової (2) 

речовин часточки тимуса білого щура-самця через один тиждень дії налбуфіну. 

Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х8. 

Позначення: 3 – капсула; 4 – кіркова перегородка. 

 

Морфометричним методом встановлено, що через один тиждень введення 

налбуфіну достовірно збільшується кількість клітинних елементів у часточках 

загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного віку, у порівнянні з 

інтактною групою тварин: у кірковій речовині кількість тимоцитів збільшилася на 

11,6 % – до 5,09±0,12 на площі 100 мкм
2
 (р<0,001), а в мозковій речовині кількість 

клітин найбільша, на 31,1 % – до 1,73±0,03 на площі 100 мкм
2
 (див. табл. 3.2, рис. 

3.7 А,Б).  

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок 

загруднинної залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм. 

При електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що структура 

тимоцитів і епітеліоретикулоцитів не змінилася. Вони мають типову форму, 

границі плазмолеми чіткі, у цитоплазмі диференціюються органели: мітохондрії, 
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комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, рибосоми без змін. У частини 

тимоцитів ядра гіпертрофовані, нечисленні органели малозмінені. Межі ядерної 

оболонки (каріолеми) не розмиті.  

 

А.  

Б.  

Рис. 3.7. Щільно розміщені тимоцити (1) в кірковій (2) та мозковій (3) речовинах 

часточки загруднинної залози білого щура-самця через один тиждень введення 

налбуфіну. Мікрофографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: А – об. х40, ок. 

х15; Б –  об. х20, ок. х15. Позначення: 4 – тільце тимуса (тільце Гассаля) 5 – 

повнокровна венула; 6 – гемокапіляр. 
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Базальна мембрана гемокапілярів набрякла, збільшена кількість 

мікроворсинок плазмолеми ендотеліоцитів на їхній люменальній поверхні (рис. 

3.8).  

 

 

Рис. 3.8. Щільно розміщені тимоцити (1) в часточці загруднинної залози білого 

щура-самця через один тиждень дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×4000. Позначення: 2 – епітеліоретикулоцит; 3 – базальна мембрана гемокапіляра; 

4 – мікроворсинки плазмолеми ендотеліоцита; 5 – еритроцит у просвіті 

гемокапіляра; 6 – розширений міжклітинний простір. 

 

Як і в тварин інтактної групи, у загруднинній залозі тимоцити оточені 

епіеліоретикулоцитами, які утворюють довгі розгалужені відростки, що 

проникають між тимоцитами і утворюють із ними міжклітинні контакти з 

розширеними міжклітинними просторами (рис. 3. 9). 

Через два тижні введення налбуфіну у порівнянні з попереднім терміном 

спостереження, товщина капсули, кіркових перегородок і міжчасточкової 

сполучної тканини загруднинної залози збільшується, зменшується відносна 

площа кіркової та збільшується відносна площа мозкової речовин (див. табл. 3.3, 

рис. 3.10).  
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Рис. 3.9. Ядро (1) та цитоплазма (2) тимоцита, ядро (3) та цитоплазма (4) 

епітеліоретикулоцита в кірковій речовині часточки тимуса білого щура-самця 

через один тиждень введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. 

Позначення: 5 – відросток епітеліоретикулоцита. 

 

Таблиця 3.3 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через два тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

1 2 4 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 47,27±2,58 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

74,44±2,11 р<0,001 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

25,56±1,83 р<0,001 

Кірково-мозковий індекс  2,91±0,27 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 5,01±0,11 р<0,01 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 
  1,44±0,07 р>0,05 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

мозкової речовини   

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

 

Рис. 3.10. Кіркова (1) та мозкова (2) речовини часточки, потовщена капсула (3) 

тимуса білого щура-самця через два тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х8. Позначення: 4 – кіркова 

перегородка; 5 – міжчасточкова перегородка. 

 

Збільшується розмір тілець загруднинної залози (тілець Гассаля), у 

порівнянні з інтактнимим тваринами, в їхньому центрі помітне просвітлення (рис. 

3.11). 

Морфометричним методом встановлені наступні зміни структурних 

компонентів загруднинної залози. Достовірно збільшується товщина капсули 

органа до (47,27±2,58) мкм (р<0,001), що на 53,9 % перевищує цей показник в 

інтактних тварин (див. табл. 3.3, рис. 3.10).  
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Відносна площа кіркової речовини часточок тимуса, у порівнянні з 

попереднім терміном спостереження, зменшується до (74,44±2,11) %, але 

достовірно перевищує показник інтактної групи тварин на 22,7 % (р<0,001), а 

відносна площа мозкової речовини збільшується до (25,56±1,83) %, проте на 35,0 

%  достовірно менша, ніж в інтактної групи тварин (р<0,001). Ці зміни відображає 

кірково-мозковий індекс, який на даному терміні експерименту становить 

2,91±0,27, і перевищує показник інтактної групи тварин на 1,9 раза. 

 

 
Рис. 3.11. Збільшених розмірів тільце загруднинної залози (тільце Гассаля) у 

мозковій речовині загруднинної залози білого щура самця через два тижні 

введенну налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

х40, ок. х15. Позначення: 2 – тимоцити; 3 – епітеліоретикулоцит. 

 

У цей період у часточках загруднинної залози, у порівнянні з попереднім 

терміном спостереження, кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 у кірковій 

речовині зменшується до 5,01±0,11, у мозковій речовині – до 1,44±0,07, але ці 

показники достовірно перевищують параметри  інтактної групи тварин  

відповідно на 9,9 % (р<0,01) та 9,1 % (р>0,05) (див. табл. 3.3, рис. 3.12, 3.13). 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм. 
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Рис. 3.12. Розширені і повнокровні венули (1) в кірковій (2) та мозковій (3) 

речовинах часточки тимуса білого щура-самця через два тижні введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х8.  

 

 

Рис. 3.13. Збільшення відносної площі кіркової (1) та зменшення мозкової (2) 

речовин часточки тимуса білого щура-самця через два тижні впливу налбуфіну. 

Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим синім. Зб.:×200. 

 

Через два тижні щоденного введення налбуфіну в тимусі білих щурів-самців 

репродуктивного віку виявлено такі субмікроскопічні зміни: міжклітинні 
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простори розширені, контури ядер тимоцитів нерівні, дещо розмиті. Тимоцити та 

епітеліоретикулоцити зберігають притаманну їм форму, контури ядерної 

оболонки тимоцитів нерівні (рис. 3.14). У цитоплазмі спостерігається небагато 

органел, а окремі з них змінені.  

 

 

Рис. 3.14. Розширений міжклітинний простір (1), ядро (2) і цитоплазма (3) 

тимоцита в кірковій речовині часточки загруднинної залози білого щура-самця 

через два тижні введення налбуфіну. Нерівні контури ядер (стрілка). Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×4000. 

 

При мікроскопічному дослідженні встановлено, що через три тижні 

щоденного введення налбуфіну в загруднинній залозі білих щурів-самців 

репродуктивного віку збільшується кількість пухкої сполучної тканини в 

перегородках та її набряк, що зумовлює потовщення капсули, кіркових і 

міжчасточкових перегородок (рис. 3.15). 

У мозковій речовині часточки загруднинної залози наявні збільшені тільця 

загруднинної залози (тільця Гассаля), у їхньому центрі незмінені тимоцити (рис. 

3.16). 

Морфометричним методом дослідження в цей термін експерименту 

встановлено, що товщина капсули загруднинної залози збільшується вдвічі, у 
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порівнянні з попереднім терміном дії до (95,23±3,75) мкм, тобто вона в 3,1 раза є 

достовірно товщою, у порівнянні з інтактною групою тварин (р<0,001) (табл. 3.4, 

рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.15. Потовщена і набрякла міжчасточкова перегородка (1), кіркова речовина 

(2), розширені і повнокровні міжчасточкові вена і артерії (3) в загруднинній залозі 

білого щура-самця через три тижні введення налбуфіну Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х8.  

 

Відносна площа кіркової речовини часточок тимуса дещо зменшується по 

відношенню до попередньої групи, а мозкової речовини незначно збільшується. 

Морфометричними дослідженнями в даний термін експерименту встановлено, що 

середнє значення відносної площі кіркової речовини часточки тимуса становить 

(73,95±2,48) %, що достовірно (р<0,001) перевищує показник інтактної групи 

тварин на 21,8 %. Середнє значення відносної площі мозкової речовини складає 

(26,05±1,16) %, що достовірно (р<0,001) менше, ніж в інтактної групи тварин, на 

33,7 %. Відповідно зменшується кірково-мозковий індекс, який на даному терміні 

експерименту становить 2,84±0,32, але він перевищує показник інтактної групи 

тварин на 1,8 раза (див. табл. 3.4, рис. 3.17). 
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Рис. 3.16. Збільшене тільце загруднинної залози (тільце Гассаля) в мозковій 

речовині часточки тимуса білого щура-самця через три тижні введення налбуфіну. 

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

Позначення: 2 – тимоцити. 

 

Таблиця 3.4 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через три тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

1 2 3 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 95,23±3,75 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

73,95±2,48 р<0,001 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

26,05±1,16 р<0,001 

Кірково-мозковий індекс  2,84±0,32 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 4,91±0,09 р<0,01 

Кількість тимоцитів на одиницю площі 100   1,15±0,06 р<0,05 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 

мкм
2 
мозкової речовини   

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

 

Рис. 3.17. Потовщена капсула (1) та міжчасточкова перегородка (2), розширені і 

повнокровні міжчасточкові артерія і вени (3) в загруднинній залозі білого щура-

самця через три тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х8. Позначення: 4 – кіркова речовина 

часточки; 5 – мозкова речовина часточки. 

 

Кількість тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок 

загруднинної залози зменшилась, у порівнянні з попереднім терміном 

спостереження, і на площі 100 мкм
2
 складає: у кірковій речовині 4,91±0,09, що 

перевищує даний параметр інтактної групи тварин на 7,7 % (р<0,01); у мозковій 

речовині – 1,15±0,06, що менша, ніж в інтактної групи тварин, на 12,9 % (див. 

табл. 3.4, рис. 3.17, 3.18). У порівнянні з даними попереднього терміну 
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спостереження, кількість тимоцитів у мозковій речовині зменшилася на 20,1 %, 

що може свідчити про ознаки розвитку гіпофункції органу. 

 

 

Рис. 3.18. Зменшення кількості тимоцитів (1) на одиницю площі мозкової 

речовини часточки загруднинної залози білого щура-самця через три тижні дії 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15. 

Позначення: 2 – епітеліоретикулоцит. 

 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок 

загруднинної залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм. 

При електронномікроскопічному дослідженні часточок загруднинної залози 

(тимуса) експериментальних тварин через три тижні щоденного введення 

налбуфіну виявлено тимоцити з пікнотичними ядрами, у каріоплазмі яких 

міститься нерівномірно розподілений гетерохроматин, ядерна оболонка нечітко 

контурована, цитоплазма тимоцита просвітлена і набрякла, міжклітинні простори 

розширені (рис. 3.19).  

Трапляються апоптично змінені тимоцити, які оточені клітинним детритом. 

У цитоплазмі наявні великі вакуолеподібні структури та осміофільні включення. 

Збільшується кількість макрофагів (рис. 3.20). 
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Рис. 3.19. Розширений міжклітинний простір (1), нерівні контури ядра тимоцита 

(2), пікнотичне ядро тимоцита (3) та просвітлена і набрякла цитоплазма (4) 

тимоцита в кірковій речовині часточки тимуса білого щура-самця через три тижні 

дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб. ×4000. Позначення: 5 – ядро 

тимоцита з нерівномірно розподіленим гетерохроматином; 6 – ядро макрофага. 

 

 

Рис. 3.20. Осміофільне ядро та просвітлена цитоплазма тимоцита в мозковій 

речовині часточки тимуса білого щура-самця через три тижні дії налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. Позначення: 3 – вакуолеподібні 

утворення; 4 – осміофільне включення. 
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Через чотири тижні щоденного введення налбуфіну білим щурам-самцям 

репродуктивного віку в загруднинній залозі посилюються деструктивні процеси. 

У часточках чітко диференціюється кіркова та мозкова речовини і межі між ними. 

Збільшена кількість пухкої сполучної тканини в капсулі, кіркових і 

міжчасточкових перегородках, ці структури набряклі. Навколо органа 

збільшується кількість жирової тканини. 

Кровоносні судини як усередині часточки, так і в оточуючій сполучній 

тканині, розширені і повнокровні (рис. 3.21).  

 

 

Рис. 3.21. Кіркова (1) та мозкова (2) речовини часточки, потовщена капсула (3) та 

кіркова перегородка (4), жирова тканина (5), розширені і повнокровні 

міжчасточкові вена (6) і артерія (7) в загруднинній залозі (тимусі) білого щура-

самця через чотири тижні дії налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і 

еозином. Зб.: об. х10, ок. х8.  

 

У мозковій речовині формуються нові тільця загруднинної залози (тільця 

Гассаля), їхня форма дещо змінена (рис. 3.28). 

Морфометрично встановлено, що товщина капсули загруднинної залози 

білих щурів-самців репродуктивного віку через чотири тижні щоденного введення 

опіоїду налбуфіну зменшується, у порівнянні з попереднім терміном 
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спостереження, до (88,81±2,46) мкм (р<0,001), проте вона залишається достовірно 

товщою в 2,9 раза, у порівнянні з інтактною групою тварин (табл. 3.5, рис. 3.21, 

3.23). Це можна пояснити збільшенням у капсулі волокнистого компоненту та 

набряком. 

 

 

Рис. 3.22. Колові нашарування епітеліоретикулоцитів (1) навколо формування 

тільця загруднинної залози (тільця Гассаля) (2), в центрі тільця Гассаля незмінені 

тимоцити (3) в мозковій речовині часточки загруднинної залози білого щура-

самця через чотири тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

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

 

Таблиця 3.5 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через чотири тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

1 2 3 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 88,81±2,46 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

72,11±1,87 р<0,001 

Відносна площа мозкової речовини часточки  27,90±1,43 р<0,001 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 

загруднинної залози, %   

Кірково-мозковий індекс  2,58±0,27 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 5,02±0,10 р<0,001 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

мозкової речовини 

 1,14±0,03 р<0,01 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

 

Рис. 3.23. Потовщена капсула тимуса білого щура-самця через чотири тижні дії 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 2 – кіркова речовина часточки; 3 – тимоцити; 4 – жирова тканина, що 

оточує тимус. 

 

Морфометрично встановлено, що через чотири тижні щоденного введення 

налбуфіну, у порівнянні з попереднім терміном спостереження, відносна площа 

кіркової речовини загруднинної залози зменшується, а мозкової речовини 
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збільшується. У цей термін спостереження відносна площа кіркової речовини 

часточок тимуса становить (72,11±1,87) %, що достовірно (р<0,001) більше за 

показник інтактної групи тварин на 18,8 %, а відносна площа мозкової речовини 

дорівнює (27,90±1,43) %, що на 29,0 % достовірно менша даного показника в 

інтактної групи тварин (р<0,001). Ці дані підтверджує кірково-мозковий індекс, 

що дорівнює 2,58±0,27 (див. табл. 3.5, рис. 3.22). 

У порівнянні з попереднім терміном спостереження, кількість тимоцитів у 

кірковій речовині часточки загруднинної залози дещо зросла, а в мозковій 

речовині майже не змінилася. Середні значення морфометричних показників 

кількості тимоцитів (щільності) у часточках загруднинної залози на площі 100 

мкм
2
 складають: у кірковій речовині 5,02±0,10, що достовірно перевищує даний 

параметр інтактної групи тварин на 10,1 % (р<0,001); у мозковій речовині – 

1,14±0,03, що менше, ніж в інтактної групи тварин на 13,6 % (р>0,01) (див. табл. 

3.5, рис. 3.24, 3.25). Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах 

часточок загруднинної залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм (рис. 3.24).  

 

 

Рис. 3.24. Апоптоз тимоцитів (стрілка) у мозковій речовині часточки загруднинної 

залози білого щура-самця через чотири тижні дії налбуфіну. Напівтонкий зріз. 

Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: ×400. Позначення: 1 – 

тимоцити в мозковій речовині часточки загруднинної залози; 2 – гемокапіляр. 
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А.  

Б.  

Рис. 3.25. Структурні зміни в часточці загруднинної залози білого щура-самця 

через чотири тижні дії налбуфіну. 

А. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 1 – щільно розміщені тимоцити в кірковій речовині часточки; 2 – 

мозкова речовина часточки; 3 – розширена, повнокровна і деформована вена; 4 – 

венула. 

Б. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим синім. Зб.: ×400. 

Позначення: 1 – тимоцити у мозковій речовині часточки; 2  – кіркова речовина 

часточки; 3 – розширена венула, яка оточена епітеліоретикулоцитами; 4 – адгезія 

еритроцитів до ендотеліоцитів венули; 5 – епітеліоретикулоцит. 
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У даний термін експерименту досить часто трапляються тимоцити  з 

ознаками апоптозу, особливо в мозковій речовині (рис. 3.24). Це пояснює 

зменшення кількості тимоцитів на одиницю площі мозкової речовини, у 

порівнянні з інтактними тваринами. 

Електронномікроскопічно в даний термін дослідження виявлено 

розширення міжклітинних просторів, нечіткі границі між тимоцитами, розмиті 

контури ядер тимоцитів з пошкодженням цілісності, цитоплазма стоншена, 

просвітлена. Мітохондрії просвітлені, збільшені. Комплекс Гольджі 

деструктуризований. (рис. 3.26). Є ознаки пікнозу ядер епітеліоретикулоцитів, 

органели в цитоплазмі змінені, деструктуризовані, утворюються вакуолеподібні 

включення (рис. 3.26 Б). Ядра дещо набряклі, частка цитоплазми зменшена. 

Через п’ять тижнів щоденного введення налбуфіну в часточках 

загруднинної залози можливе диференціювання кіркової та мозкової речовин, 

потовщення капсули (рис. 3.27). Збільшується кількість жирової тканини як 

навколо органа, так і в міжчасточковій сполучній тканині. 

У мозковій речовині часточок тимуса білих щурів-самців у даний термін 

спостереження виявлено тільця загруднинної залози з вакуолепопібними 

«включеннями» і структурно зміненими тимоцитами в центрі (рис. 3.28). 

Капсула тимуса чітко диференціюється. Її товщина зменшилася на 3,3 %, у 

порівнянні з попереднім терміном, і через п’ять тижнів експеримента дорівнює 

(85,84±2,97) мкм, що достовірно (р<0,001) в 2,8 раза більше, ніж в інтактної групи 

тварин (табл. 3.6, рис. 3.27, 3.29 А).  

Це пов’язано зі зростанням частки волокнистого компоненту, набряком, 

розширенням і кровонаповненням судин, найчастіше вен, утворенням 

вакуолеподібних структур. 

Через п’ять тижнів  введення налбуфіну, у порівнянні з попереднім 

терміном спостереження, відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози дещо зменшилася (на 1,2 %), а мозкової речовини 

збільшилася (на 3,0 %). На вказаному етапі  дослідження відносна  площа кіркової 

речовини часточки тимуса дорівнює (71,25±2,14) %, що достовірно перевищує 
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даний показник інтактної групи тварин на 17,4 % (р<0,001). Відносна площа 

мозкової речовини часточки складає (28,75±1,19) %, що менше, у порівнянні з 

інтактною групою тварин, на 26,9 % (р<0,001).  

 

А.  

Б.  

Рис. 3.26. Ядро (1) та цитоплазма (2) тимоцита, звивиста і «розмита» ядерна 

оболонка (3), розширені міжклітинні простори між тимоцитами (4), нечіткі межі 

між тимоцитами (5), дефект ядерної оболонки (6), ядро (7) та вакуолізована 

цитоплазма епітеліоретикулоцита (8) в кірковій (А) та мозковій (Б) речовинах 

часточки тимуса білого щура-самця через чотири тижні впливу налбуфіну. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000.  
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Рис. 3.27. Потовщені і набряклі капсула (1) та кіркова перегородка (2), кіркова (3) 

та мозкова (4) речовини часточки тимуса білого щура-самця п’ять тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

х10, ок. х8.  

 

 

Рис. 3.28. Структурно змінені тимоцити (1) у центрі тільця тимуса (2) мозкової 

речовини часточки. тимуса білого щура-самця через п’ять тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15. 

Позначення: 3 – вакуолеподібне «включення»; 4 – епітеліоретикулоцит. 
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Морфометрично встановлено, що через п’ять тижнів щоденного введення 

налбуфіну кірково-мозковий індекс дорівнює 2,48±0,31, він достовірно (р<0,01) 

перевищує в 1,6 раза цей показник в інтактної групи тварин (див. табл. 3.6, рис. 

3.27, 3.29 Б). 

 

Таблиця 3.6 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через п’ять тижнів введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 85,84±2,97 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

71,25±2,14 р<0,001 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

28,75±1,19 р<0,001 

Кірково-мозковий індекс  2,48±0,31 р<0,01 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 4,75±0,07 р>0,05 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

мозкової речовини 

 1,06±0,02 р<0,001 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

Через п’ять тижнів дії налбуфіну кількість тимоцитів у кірковій речовині 

часточок загруднинної залози зменшується, у порівнянні з попереднім терміном, 

на 5,4 %, незначно зменшується кількість цих клітин і в мозковій речовині 

часточок загруднинної залози.  

Морфометрично встановлено, що кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 

кіркової речовини часточок дорівнює 4,75±0,07, що на 4,2 % перевищує цей 

показник в інтактної групи тварин. Кількість тимоцитів мозкової речовини 
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часточок дорівнює 1,06±0,02  на площі 100 мкм
2
 (р<0,001), що на 19,7 % менше, 

ніж даний показник в інтактної групи тварин (див. табл. 3.6, рис. 3.27, 3.29 Б). 

 

А.  

Б.  

Рис. 3.29. Капсула тимуса (1) потовщена і набрякла, в ній міститься 

вакуолеподібна структура (2), кіркова (3) та мозкова (4) речовини часточки, 

розширені, деформовані і повнокровні артерія (4) і вени (5) в тимусі білого щура-

самця через п’ять тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: А. об. х20, ок. х8, Б. об. х20, ок. х15. 
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Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок 

загруднинної залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм. 

При електронномікроскопічному дослідженні тимуса білих шурів-самців 

репродуктивного віку на даному терміні експерименту виявлено, що патологічні 

зміни наростають: тимоцити з пікнотично зміненими осміофільними ядрами, 

ядерна мембрана місцями пошкоджена, контури ядерної оболонки тимоцитів 

нечіткі, в ядрі переважає конденсований хроматин (рис. 3.30). 

 

А  

Рис. 3.30. Ядро тимоцита (1) з нерівними і нечіткими контурами (стрілка), 

пошкоджена ділянка плазмолеми (2), просвітлена цитоплазма тимоцита (3), 

осміофільна структура (4), ядро епітеліоретикулоцита (5), цитоплазма 

епітеліоретикулоцита (6) в мозковій речовині часточці загруднинної залози білого 

щура через п’ять тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×6000. 

 

Міжклітинні простори значно розширені з формуванням вакуолеподібних 

структур. У цитоплазмі багатьох тимоцитів наявні деструктуризовані просвітлені 

і вакуолізовані мітохондрії. Відмічається збільшення кількості деструктивно 

змінених тимоцитів, епітеліоретикулоцитів і макрофагів. Спостерігаються окремі 

тимоцити з ознаками як апоптозної трансформації, так і гідропічної дистрофії з 
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глибокою деструкцією органел та утворенням осміофільних та вакуолеподібних 

структур (рис. 3.31). 

Б.  

Рис. 3.31. Ядро тимоцита (1) з нерівними і нечіткими контурами (стрілка), 

пошкоджена ділянка плазмолеми (2), вакуолеподібна структура (3), просвітлена 

цитоплазма тимоцита (4), пікноз ядра тимоцита (5), осміофільна структура (6) в 

мозковій речовині часточки загруднинної залози білого щура через п’ять тижнів 

введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. 

 

Через шість тижнів щоденного введення налбуфіну білим щурам-самцям 

репродуктивного віку при аналізі гістологічних препаратів тимуса чітко 

диференціюється кіркова та мозкова речовини, а також межі між ними. У 

міжчасточкових перегородках велика кількість розширених і повнокровних 

судин, паренхіма світліша, що пов’язано зі зменшенням частки функціонуючого 

компоненту – тимоцитів (рис. 3.32).  

У мозковій речовині часточок тимуса тварини в даний термін експерименту 

наявні тільця загруднинної залози неправильної форми, у центрі просвітлення та 

структурно змінені тимоцити (рис. 3.33). 

Морфометричним методом дослідженням загруднинної залози (тимуса) 

експериментальних тварин встановлено, що товщина капсули зменшилася, у 
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порівнянні з попереднім терміном до (82,42±2,35) мкм, але вона в 2,7 раза 

достовірно (р<0,001) товща, ніж в  інтактної групи тварин (табл. 3.7, рис. 3.34). 

 

 

Рис. 3.32. Розширені і повнокровні міжчасточкові артерія (1) і вена (2) в тимусі 

білого щура-самця через шість тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х8. Позначення: 3 – кіркова 

речовина часточки; 4 − мозкова речовина часточки; 5 – капсула; 6 – кіркова 

перегородка. 

 

Через шість тижнів щоденного введення опіоїду налбуфіну встановлено, що 

відносна площа кіркової речовини часточок тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку надалі знижується,  а мозкової речовини – збільшується, у 

порівнянні з параметрами попереднього терміну. Відносна площа кіркової 

речовини становить (70,25±2,02) %, що на 15,8 % перевищує показник в інтактної 

групи тварин (р<0,001), а відносна площа мозкової речовини дорівнює 

(29,75±1,86) %, що на 24,3 % менше контрольного показника (р<0,001). Кірково-

мозковий індекс відповідно зменшився до 2,36±0,33 і в 1,5 раза перевищує 

контрольний показник (див. табл. 3.8, рис. 3.32). 

Морфометричним методом аналізу гістологічних препаратів тимуса тварин 

у даному терміні дослідження виявлено незначне зменшення кількості тимоцитів 
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у кірковій речовині, порівняно з попереднім терміном до 4,63±0,08 на площі 100 

мкм
2
, що на 1,5 % перевищує показник інтактної групи тварин; кількість 

тимоцитів у мозковій речовині майже не змінилася і дорівнює 1,03±0,04 на площі 

100 мкм
2
, що на 22,0 % менше показника інтактної групи тварин (див. табл. 3.7, 

рис. 3.35). 

 

 

Рис. 3.33. В центрі тільця загруднинної залози (1) світла зона клітинного детриту 

зі зміненими тимоцитами (2) в мозковій речовині часточки загруднинної залози 

білого щура-самця через шість тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15. Позначення: 3 – тимоцити; 

епітеліоретикулоцит (стрілка). 

 

Таблиця 3.7 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через шість тижнів введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m   р 

1 2 3 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 82,42±2,35 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

70,25±2,02 р<0,001 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

29,75±1,86 р<0,001 

Кірково-мозковий індекс  2,36±0,33 р<0,05 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 4,63±0,08 р>0,05 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

мозкової речовини 

 1,03±0,04 р<0,001 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

 

Рис. 3.34. Потовщена і набрякла капсула (1) та кіркова перегородка (2) в 

загруднинній залозі білого щура-самця через шість тижнів введення налбуфіну. 

Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х8. 

Позначення: 3 – кіркова речовина часточки; 4 – мозкова речовина; 5 – жирова 

тканина. 
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Вищенаведені дані свідчать про зниження функції органу, адже щільність 

тимоцитів зменшилася на 1/5, а саме з мозкової речовини тимоцити повинні 

потрапляти в кров, щоб циркулюючи з кров’ю заселити Т-залежні зони вторинних 

імунних органів. Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах 

часточок загруднинної залози не змінився і дорівнює (5,27±0,15) мкм. 

 

 

Рис. 3.35. Кіркова (1) та мозкова (2) речовини часточки, тимоцити (3), 

повнокровна вена (4) та артерія з потовщеною стінкою (5) в загруднинній залозі 

білого щура-самця через шість тижнів введення налбуфіну. Збільшується частка 

сполучнотканинного компоненту, набряк. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном 

і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

 

У даному терміні дослідження зростає кількість тимоцитів з ознаками 

апоптозу та макрофагів. Це призводить до зменшення частки лімфоїдного 

компоненту паренхіми тимуса (рис. 3.36). 

При електронномікроскопічному дослідженні тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку на даному терміні експерименту виявлено, що контури ядер 

тимоцитів та епітеліоретикулоцитів нечіткі, гетерохроматин, каріо- та гіалоплазма 

просвітлені. Тимоцити з пікнотично зміненими осміофільними ядрами. 

Відмічається збільшення кількості деструктивно змінених епітеліоретикулоцитів. 
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А.  

Б.  

Рис. 3.36. Малі, середні і великі тимоцити (1) розташовані нещільно в мозковій 

речовині часточки тимуса білого щура-самця через шість тижнів введення 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім 

Зб.: ×400. Позначення: 2 – апоптоз тимоцитів; 3 – макрофаг, в цитоплазмі якого 

залишки тимоцита; 4 – «пуста» венула; 5 –звуження просвіту капіляра, потовщена 

стінка. Вихід еритроцитів в паренхіму тимуса (стрілка). 

 

У цитоплазмі багатьох тимоцитів та епітеліоретикулоцитів наявні 

деструктуризовані просвітлені і вакуолізовані мітохондрії, пошкоджені мембрани 

ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі. Тимоцити з ознаками каріопікнозу 
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та каріолізизу. Збільшується кількість деструктивно змінених клітин (рис. 3.37). 

Міжклітинні простори розширені, плазмолема і ядерна оболонка частково 

зруйновані. Усі патологічні зміни поглиблені. 

 

А.  

Б.  

Рис. 3.37. Нерівні контури ядра (1) та просвітлення гіалоплазми (2) 

епітеліоретикулоцита, каріолізис тимоцита (3) та клітинна деструктуризація (4) у 

мозковій (А) та кірковій (Б) речовинах часточки загруднинної залози білого щура-

самця через шість тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×6000. Позначення: 5 – ядро тимоцита; 6 – цитоплазма тимоцита. 
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Мікроскопічно при аналізі гістологічних препаратів тимуса білих щурів-

самців репродуктивного віку через один тиждень після відміни налбуфіну 

виявлено, що він складається з численних деформованих часточок, у кожній з 

яких диференціюється кіркова та мозкова речовини. Капсула, кіркові та 

міжчасточкові перегородки потовщені, набряклі. Препарат «світліший», що 

свідчить про зменшення щільності лімфоїдного компоненту (рис. 3.38). Судини 

розширені і повнокровні. 

У мозковій речовині більшість тілець загруднинної залози неправильної 

форми, невеликих розмірів, у центрі просвітлення з зоною клітинного детриту та 

зміненими тимоцитами (рис. 3.39). 

 

 

Рис. 3.38. Потовщена і набрякла капсула (1) та міжчасточкова перегородка (2), 

розширені і повнокровні міжчасточкова артерія (3) та міжчасточкова вена (4) у 

загруднинній залозі білого щура-самця через один тиждень після відміни 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х8. 

Позначення: 5 – кіркова речовина часточки; 6 – мозкова речовина. 

 

Товщина капсули загруднинної залози (тимуса) білих щурів-самців 

репродуктивного віку через один тиждень після відміни препарату дещо 

зменшилася, у порівнянні з попереднім терміном спостереження (на 2,2 %), і 
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становить (80,63±2,18) мкм, але вона у 2,6 раза достовірно (р<0,001) перевищує 

цей показник інтактної групи тварин (табл. 3.8, рис. 3.38). 

 

 

Рис. 3.39. Тільце загруднинної залози (1) неправильної форми з зоною клітинного 

детриту, епітеліоретикулоцит (2) та тимоцит (3) у мозковій речовині часточки 

загруднинної залози білого щура-самця через один тиждень після відміни 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х40, ок. х15.  

 

Таблиця 3.8 

Морфометричні параметри структурних компонентів загруднинної 

залози білих щурів-самців через один тиждень після відміни налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m р 

1 2 3 

Товщина капсули загруднинної залози, мкм 80,63±2,18 р<0,001 

Відносна площа кіркової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

66,52±2,08 р<0,05 

Відносна площа мозкової речовини часточки 

загруднинної залози, % 

33,48±1,55 р<0,01 

Кірково-мозковий індекс  1,99±0,15 р<0,05 
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 Продовження табл. 3.8 

1 2 3 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

кіркової речовини
 

 4,61±0,09 р>0,05 

Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2 

мозкової речовини 

 1,09±0,05 р<0,01 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та 

мозковій речовинах часточок загруднинної 

залози, мкм. 

5,27±0,15 – 

 

Через тиждень після відміни налбуфіну, у порівнянні з попереднім терміном 

спостереження, відносна площа кіркової речовини зменшується, а мозкової – 

збільшується. Середні значення морфометричних показників відносних площ 

часточки в цей період є такими: відносна площа кіркової речовини дорівнює 

(66,52±2,08) %, що достовірно (р<0,05) перевищує цей параметр інтактної групи 

тварин на 9,6 %, а відносна площа мозкової речовини становить (33,48±1,55) %, 

але цей показник достовірно (р<0,01) менший на 14,8 %, ніж в інтактної групи 

тварин. Відповідно кірково-мозковий індекс зменшується до 1,99±0,15, проте він 

на 29,2 % достовірно перевищує (р<0,05)  даний параметр в інтактної групи 

тварин (див. табл. 3.8, рис. 3.38). 

Через тиждень після відміни налбуфіну кількість тимоцитів у кірковій і 

мозковій речовинах майже не змінилася. Морфометрично встановлено, що в цей 

період щільність тимоцитів на площі 100 мкм
2
 кіркової речовини часточок тимуса 

становить 4,61±0,09, що тільки на 1,1 % перевищує параметр контрольних тварин, 

щільність тимоцитів на площі 100 мкм
2
 мозкової речовини часточок тимуса 

дорівнює 1,09±0,05, що на 17,4 % достовірно менша (р<0,01), ніж в інтактної 

групи тварин (див. табл. 3.8, рис. 3.40). 

Діаметр малих тимоцитів у кірковій та мозковій речовинах часточок 

загруднинної залози не змінився і дорівнює, як і у попередніх термінах 

спостереження, (5,27±0,15) мкм. 
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Рис. 3.40. Зменшена щільність тимоцитів в мозковій речовині (1) часточки 

загруднинної залози білого щура-самця через один тиждень після відміни 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х10. 

Позначення: 2 – кіркова речовина часточки загруднинної залози; 3 – розширена і 

повнокровна венула. 

 

Електронномікроскопічно через один тиждень після відміни налбуфіну в 

тимусі експериментальних тварин структурні зміни подібні до змін у тварин 

попередньої групи.  

У частини тимоцитів відмічається каріопікноз та каріолізис. В їхній 

цитоплазмі спостерігається значна деструкція органел. Клітинна та ядерна 

оболонки на багатьох ділянках втрачають чіткість, частково зруйновані, численні 

ділянки міжклітинних просторів розширені (рис. 3.41). Мітохондрії 

деструктуризовані зі світлим матриксом. Відмічається пошкодження мембран 

комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки. Кількість деструктивно змінених 

клітин не зменшується (див. рис. 3.41 А). Ядра деяких епітеліоретикулоцитів 

пікнотичні з нечіткими контурами ядерної оболонки. Цитоплазма просвітлена з 

ознаками пошкодження органел (рис. 3.41 Б). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.41. Мітоз пошкодженого тимоцита (1) та просвітлена цитоплазма тимоцита 

(2) в мозковій речовині часточки загруднинної залози білого щура-самця через 

один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4000. 

Позначення: 3 – нечіткі границі між клітинами; 4 – пікнотично змінене ядро 

епітеліоретикулоцита, ядерна оболонка пошкоджена (стрілка); 5 – ядро тимоцита. 

 

Аналізуючи результати морфометричного дослідження гістологічних 

препаратів тимуса білих щурів-самців репродуктивного віку після 

шеститижневого впливу налбуфіну та через один тиждень після відміни, можна 

зробити такі висновки (рис. 3.42–3.44): 
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– товщина капсули починає збільшуватися вже через один тиждень дії 

налбуфіну, досягаючи максимуму через три тижні експерименту. Потім її 

товщина поступово зменшується, але, навіть, через один тиждень після відміни 

налбуфіну залишається товщою в 2,6 раза, у порівнянні з інтактною групою 

тварин (рис. 3.42); 

 

Рис. 3.42. Динаміка змін товщини капсули тимуса білих щурів контрольної та 

експериментальних груп (M±m). 

Де: К – контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення 

налбуфіну; 2 Т – через 2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення 

налбуфіну; 4 Т – через 4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення 

налбуфіну; 6 Т – через 6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після 

відміни налбуфіну. 

 

– відносна площа кіркової речовини тимуса максимально достовірно 

(р<0,001) збільшується через один тиждень дії налбуфіну на 28,3 % з (60,69±1,59) 

% до (77,86±1,82) %, після чого поступово зменшується впродовж експерименту 

до (66,52±2,08) % (р<0,05), але не досягає показника інтактної групи тварин. 

Відносна площа мозкової речовини навпаки зменшується через один тиждень дії 

налбуфіну до мінімуму на 43,7 % із (39,31±1,04) % до (22,14±0,87) %, після чого 

поступово збільшується протягом експерименту до (33,48±1,55) %, але не досягає 
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рівня інтактної групи тварин. Ці зміни відображає динаміка кірково-мозкового 

індексу (рис. 3.43); 

А.  

Б.  

Рис. 3.43. Динаміка змін відносних площ кіркової та мозкової речовин часточок 

(А) та  кірково-мозкового індексу (Б) тимуса білих щурів контрольної та 

експериментальних груп (M±m). 

Де: К – контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення 

налбуфіну; 2 Т – через 2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення 

налбуфіну; 4 Т – через 4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення 

налбуфіну; 6 Т – через 6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після 

відміни налбуфіну. 
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– кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 кіркової речовини часточок тимуса 

збільшується (р<0,001) максимально через один тиждень дії налбуфіну на 11,6 % 

із 4,56±0,08 до 5,09±0,12, потім кількість цих клітин поступово зменшується на 

цьому рівні  до чотирьох тижнів із незначними коливаннями, і через один 

тиждень після відміни налбуфіну коливається в межах показника інтактної групи 

тварин. Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 мозкової речовини часточок 

тимуса максимально збільшується (р<0,001) через один тиждень дії налбуфіну на 

31,1 % з 1,32±0,05 до 1,73±0,03, потім різко зменшується впродовж трьох тижнів 

до 1,14±0,03, досягає мінімальних значень через шість тижнів експерименту. 

Через один тиждень після відміни кількість тимоцитів незначно збільшується, 

залишаючись достовірно (р<0,01) меншою, ніж в інтактної групи тварин на 17,4 % 

(рис. 3.44). 

 

Рис. 3.44. Динаміка змін кількості тимоцитів на одиницю площі кіркової та 

мозкової речовин часточок тимуса білих щурів контрольної та експериментальних 

груп (M±m) 

Де: К – контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення 

налбуфіну; 2 Т – через 2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення 

налбуфіну; 4 Т – через 4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення 

налбуфіну; 6 Т – через 6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після 

відміни налбуфіну. 
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3.3. Гістологічні, морфометричні та електронномікроскопічні зміни 

судинного русла загруднинної залози білих щурів-самців репродуктивного 

віку після тривалого впливу на організм опіоїду налбуфіну в експерименті та 

через один тиждень після його відміни 

 

У цьому підрозділі представлені результати гістологічних, морфометричних 

та електронномікроскопічних змін судинного русла загруднинної залози в 

динаміці шеститижневої дії налбуфіну, а також через один тиждень після відміни 

препарату. 

Мікроскопічні дослідження гістологічних препаратів часточок тимуса білих 

щурів-самців репродуктивного віку через один тиждень щоденного введення 

налбуфіну показали, що, як і в інтактної групи тварин, гілки загруднинної залози 

розгалужуються на міжчасточкові і внутрішньочасточкові судини, від яких 

відходять дугові артерії, які формують судини гемомікроциркуляторного русла 

(рис. 3.45 А). 

Морфометрично в цей термін досліду достовірного зростання зовнішнього 

та внутрішнього діаметра артерій не виявлено: зовнішній діаметр артерій 

дорівнює (53,28±1,14) мкм, що перевищує показник інтактної групи тварин на 5,1 

% (р>0,05); внутрішній діаметр становить (26,75±1,95) мкм, який перевищує 

показник інтактної групи тварин на 3,3 % (р>0,05) (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса 

тварин через один тиждень введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m P 

1 2 3 

Зовнішній діаметр артерій , мкм 53,28±1,14 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 26,75±1,95 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2
 1571,61±16,73 р<0,001 
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 Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

546,57±6,26 р<0,01 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), %
 

287,54±5,98 р>0,05 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

15,88±0,67 р<0,01 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

28,95±1,36 р<0,05 

 

При морфометричному аналізі параметрів артерій виявлено достовірне 

зростання площі медіїї до (1571,61±16,73) мкм
2
, що на 9,4 % більше показника 

інтактної групи тварин (р<0,001). Площа просвіту дорівнює (546,57±6,26) мкм
2
, 

який на 6,2 % перевищує даний параметр інтактної групи тварин (р<0,01). 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) дорівнює 

(287,54±5,98) %, незначно (на 1,1 %) менший, ніж у тварин інтактної групи (див. 

табл. 3.9, рис. 3.45 Б). 

Морфометрично через один тиждень впливу налбуфіну виявлено достовірне 

збільшення зовнішнього діаметра кровоносних капілярів як у кірковій, так і в 

мозковій речовині часточок тимуса: зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій 

речовині становить (15,88±0,67) мкм, який на 28,1 % більше, ніж в інтактної групи 

тварин (р<0,01); зовнішній діаметр гемокапілярів у мозковій речовині становить 

(28,95±1,36) мкм, що на 18,5 % більший, ніж в інтактної групи тварин (р<0,05) 

(див. табл. 3.9, рис. 3.45 Б). 

При електронномікроскопічному дослідженні в тимусі білих щурів-самців 

репродуктивного віку через один тиждень введення налбуфіну спостерігалось 

помірне потовщення базальної мембрани та розширення просвіту кровоносних 

капілярів. На люменальній поверхні ендотеліоцитів наявні цитоплазматичні 

вирости. Ядра ендотеліоцитів видовжені, у каріоплазмі переважає еухроматин 

(рис. 3.46). Субмікроскопічно добре контурується ядерце. Ядерна оболонка 
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(каріолема) рівна, без випинів. У цитоплазмі чітко диференціюються органели. 

Мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, рибосоми без змін.  

 

А.  

Б.  

Рис. 3.45. Збільшення просвіту міжчасточкової артерії (1) та розширення і 

кровонаповнення міжчасточкової вени (2) у міжчасточковій перегородці (3); 

тимуса тварини через один тиждень дії налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. Позначення: 4 – артеріола; 5 – 

кіркова речовина часточки; 6 – мозкова речовини часточки; 7 – розширена і 

повнокровна венула; 8 – гемокапіляр. 
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Сбмікроскопічно вени та венули дещо розширені. Діаметр артерій не 

змінений. У цей термін спостереження структурна організація стінки артеріол і 

венул малозмінена, проте відмічається навколосудинний набряк. 

 

 

Рис. 3.46. Цитоплазматичні вирости на люменальній поверхні ендотеліоцита 

(стрілка), ядро ендотеліоцита (1) та потовщена базальна мембрана (2) 

гемокапіляра в кірковій речовині часточки загруднинної залози білого щура-

самця через один тиждень введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×6000. Позначення: 3 – ядро тимоцита; 4 – цитоплазма тимоцита; 5 – еритроцит в 

просвіті гемокапіляра; 6 – епітеліоретикулоцит. 

 

При мікроскопічному аналізі гістологічних препаратів тимуса 

експериментальних тварин через два тижні щоденного введення налбуфіну 

просвіт артерій помірно заповнений елементами крові. Вени заповнені кров’ю зі 

зміненою формою, розширені (рис. 3.47). 

Морфометрично встановлено, що через два тижні дії налбуфіну зовнішній 

та внутрішній діаметр артерій в часточках тимуса білих щурів-самців, порівняно з 

попередньою групою, зменшується відповідно до (52,97±1,76) мкм та (26,49±2,03) 

мкм, що на 4,5 % та 2,3 % перевищує ці параметри в інтактної групи тварин (табл. 

3.10). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.47. Розширена і кровонаповнена вена (1) у міжчасточковій перегородці (2) 

тимуса тварини через два тижні дії налбуфіну. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: А – об. х20, ок. х8; Б – об. х20, ок. х15. 

Позначення: 3 – кіркова речовина часточки; 4 – мозкова речовина часточки; 5 – 

міжчасточкова артерія; 6 – гемокапіляр; 7 – наповнена елементами крові артерія 

середнього калібру; 8 – тимоцити; 9 – епітеліоретикулоцит. 

 

Морфометричним методом дослідження встановлено збільшення площі 

середньої оболонки (медії) та площі просвіту артерій в тимусі тварин даної групи, 

порівняно з попередньою, до (1593,73±14,87) мкм
2
 та (551,75±7,54) мкм

2
, що 
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достовірно перевищує на 11,0 % та 7,2 % параметри в інтактної групи тварин 

(р<0,001). 

 

Таблиця 3.10 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса 

білих щурів-самців через два тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m P 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 52,97±1,76 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 26,49±2,03 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1593,73±14,87 р<0,001 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

551,75±7,54 р<0,001 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), % 

288,85±4,09 р>0,05 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

16,36±0,84 р<0,01 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

29,41±1,53 р<0,01 

 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) дещо 

збільшився по відношенню до попередньої групи тварин до (288,85±4,09) %, але 

він на 0,6 % менше параметра інтактної групи тварин (див. табл. 3.10, рис. 3.48 А). 

У цей термін дослідження наявні кровонаповнені вени з розширеним просвітом 

неправильної форми (рис. 3.48 Б). 

При морфометричному дослідженні гістологічних препаратів встановлено 

збільшення зовнішнього діаметра гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах 

до: (16,36±0,84) мкм у кірковій речовині часточок та (29,41±1,53) мкм у мозковій 

речовині часточок, що відповідно на 31,9 % та 20,4 % достовірно перевищують 

дані параметри інтактної групи тварин (р<0,01) (див. табл. 3.10, рис. 3.49). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.48. Збільшена площа середньої оболонки (медії) артерії (1) у 

міжчасточковій перегородці (2) тимуса білого щура-самця через два тижні дії 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим синім. Зб.: 

×400. Позначення: 3 – тимоцити; 4 – розширена і повнокровна вена; 5 – 

деформований еритроцит у просвіті вени; 

 

При електронній мікроскопії тимуса білих щурів-самців репродуктивного 

віку після двотижневого впливу налбуфіну виявлені такі ультраструктурні зміни: 

просвіти артерій, артеріол та венул незначно розширені, ядра ендотеліоцитів дещо 

збільшені, займають значну частину цитоплазми, каріолема утворює інвагінації. 
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Плазмолема люменальної поверхні ендотеліоцитів утворює численні 

мікроворсинки. Органели в цитоплазмі ендотеліоцитів втрачають контури. 

 

 

Рис. 3.49. Розширений гемокапіляр (1) у мозковій речовині часточки тимуса на 

межі з кірковою речовиною (2), тимоцити (3), епітеліоретикулоцити (4), 

розташування еритроцитів у просвіті гемокапіляра «монетним стовпчиком» (5). у 

часточці тимуса білого щура-самця через два тижні дії налбуфіну. Напівтонкий 

зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим синім. Зб.: ×400. 

 

Субмікроскопічно просвіт вен збільшений, заповнений форменними 

елементами крові. Збільшується діаметр судин гемомікроциркуляторно русла. 

Еритроцити в просвітах гемокапілярів часто розташовані «монетними 

стовпчиками». Подекуди виявлено еритроцити в міжклітинному просторі, що 

може свідчити про пошкодження стінки судин (рис. 3.50). Просвіт капілярів дещо 

звужений, що пов’язане з набряком ендотеліоцитів та випинами плазмолеми в 

просвіт. Просвіт артеріол незначно розширений. Базальна мембрана венул 

місцями потовщена. 

Через три тижні введення налбуфіну білим щурам самцям репродуктивного 

віку на гістологічних препаратах часточок тимуса виявлено, що просвіт вен і 

венул дещо розширений, вони повнокровні, навколосудинна сполучна тканина 
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набрякла, інфільтрована лімфоцитами. Стінка артерій і артеріол потовщена через 

набряк ендотеліоцитів. У просвіті деяких вен та артерій наявні адгезія та агрегація 

еритроцитів. Спостерігається навколосудинний набряк (рис. 3.51 А).  

 

 

Рис. 3.50. Ультраструктурні зміни мозкової речовини часточки тимуса білого 

щура через два тижні дії налбуфіну. Еритроцит (1) у розширеному міжклітинному 

просторі (2), ядро тимоцита (3), цитоплазма тимоцита (4), мітохондрія (5). 

Зб.:×8000. 

 

Морфометрично через три тижні введення налбуфіну зовнішній діаметр 

артерій в часточках тимуса білих щурів-самців незначно зменшується, порівняно 

з попередньою групою тварин, до (52,77±1,18) мкм, але він на 4,1 % перевищує 

показник інтактної групи тварин.  Внутрішній діаметр артерій зменшується до 

(23,17±1,52) мкм, він на 10,5 % менше показника тварин інтактної групи (табл. 

3.11, рис. 3.51 Б). 

Морфометричним дослідженням гістологічних препаратів тимуса білих 

щурів-самців репродуктивного віку в цей термін експерименту встановлено 

збільшення середнього значення площі середньої оболонки (медії) артерій до 

(1635,45±16,76) мкм
2
, що на  на 13,9 % достовірно більше параметра інтактної 

групи тварин (р<0,001). Площа просвіту артерій зменшується, порівняно з 
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попередньою групою тварин, до (540,59±4,87) мкм
2
, але вона на 5,0 % достовірно 

перевищує параметр тварин інтактної групи (р<0,01). 

 

А.  

Б.  

Рис. 3.51. Потовщена і дещо набрякла сполучна тканина міжчасточкової 

перегородки (1) та розширена і повнокровна міжчасточкова вена (2) у тимусі 

білого щура-самця через три тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: А – об. х20, ок. х8; Б – об. х20, ок. х15. 

Позначення: 3 – кіркова речовина часточки; 4 – мозкова речовина часточки; 5 – 

потовщена медія та розширений просвіт міжчасточкової артерії середнього 

калібру; 6 – навколосудинний набряк. 
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Таблиця 3.11 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса 

білих щурів-самців через три тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 52,77±1,18 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 23,17±1,52 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1635,45±16,76 р<0,001 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

540,59±4,87 р<0,01 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), % 

302,53±5,78 р>0,05 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

19,04±0,91 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

33,16±1,58 р<0,001 

 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) 

збільшується до (302,53±5,78) % і на 4,1 % перевищує даний параметр в інтакної 

групи тварин, що свідчить про зменшення пропускної спроможності артерій (див. 

табл. 3.11, рис. 3.51 Б, 3.52 А). 

Морфометричним методом дослідження встановлено достовірне збільшення 

зовнішнього діаметра кровоносних капілярів кіркової речовини часточок тимуса 

білих щурів-самців через три тижні щоденного впливу на організм налбуфіну, у 

порівнянні з попередньою групою тварин, на 16,4 % до максимального значення – 

(19,04±0,91) мкм, що на 53,5 % перевищує даний параметр тварин інтактної групи 

(р<0,001). Також достовірно збільшується зовнішній діаметр кровоносних 

капілярів мозкової речовини часточок, у порівнянні з попередньою групою 

тварин, на 12,8 % до (33,16±1,58) мкм, що на 35,7 % перевищує параметр 

інтактної групи тварин (р<0,001) (див. табл. 3.11, рис. 3.52 Б). 

Електронномікроскопічно через три тижні дії налбуфіну виявлено зміни в 

компонентах гемомікроциркуляторного русла (рис. 3.53). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.52. Мікроскопічні зміни загруднинної залози білого щура-самця через три 

тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: 

об. х20, ок. х15.  

А. Позначення: 1 – кровонаповнена міжчасточкова артерія (поздовжній розріз), 

стінка набрякла; 2 – міжчасточкова перегородка; 3 – кіркова речовина часточки; 4 

– тимоцити.  

Б. Позначення: 1 – збільшений просвіт венули (поздовжній розріз), 2 – 

гемокапіляр; 3 – мозкова речовина часточки; 4 – кіркова речовина часточки; 5 –

епітеліоретикулоцит. 
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А.  

Б.  

Рис. 3.53. Субмікроскопічні зміни в кірковій речовині часточки тимуса білого 

щура-самця через три тижні дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×6000. 

А. Змінена форма ядра (1) ендотеліоцита, розшарована базальна мембрана (2) 

гемокапіляра, випини та мікроворсинки плазмолеми ендотеліоцита (стрілка), 3 – 

цитоплазма ендотеліоцита; 4 – ядро тимоцита, 5 – цитоплазма тимоцита, 6 – 

еритроцит зміненої форми в просвіті гемокапіляра. 

Б. Збережений зв’язок перицита (1) із базальною мембраною (2) гемокапіляра. 3 – 

ядро ендотеліоцита видовженої форми; 4 – цитоплазма ендотеліоцита; 5 – ядро 

тимоцита; 6 – цитоплазма тимоцита; 7 – еритроцит у просвіті гемокапіляра. 
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Електронномікроскопічно через три тижні дії налбуфіну виявлено зміни в 

компонентах гемомікроциркуляторного русла. Спостерігається розширення 

просвіту венул, їхнє кровонаповнення. Базальна мембрана артеріол, гемокапілярів 

та венул місцями потовщена, розшарована і набрякла, збільшується кількість 

мікроворсинок на люменальній поверхні ендотеліоцитів. Ядра більшості 

ендотеліоцитів мають видовжену форму, нерівні контури каріолеми (рис. 3.53). 

Хроматин у каріоплазмі розподілений нерівномірно, наявні ділянки 

гетерохроматину біля ядерної оболонки Цитоплазма з ділянками просвітлення та 

пошкодженими органелами. Також відмічено набряк ядер перицитів, які огортає 

базальна мембрана кровоносних капілярів. Зв’язок між перицитами та базальною 

мембраною гемокапілярів не втрачений (рис. 3.53). 

Через чотири тижні дії налбуфіну в тимусі білих щурів-самців 

репродуктивного віку структурні зміни судинного русла поглиблюються. Вени та 

венули розширені та повнокровні. Базальна мембрана гемокапілярів розпушена і 

набрякла. Стінка артерій та артеріол потовщена і набрякла, колагенові волокна 

розшаровані (рис. 3.54). В їхньому просвіті багато форменних елементів, які 

подекуди прикріплені до стінки судини, ознаки тромбоутворення. Спостерігається 

навколосудинний набряк. Збільшується діаметр гемокапілярів. 

У цей термін експерименту достовірних змін зовнішнього та внутрішнього 

діаметрів артерій не виявлено: зовнішній діаметр становить (54,76±1,97) мкм, але 

він на 8,0 % більший, ніж у тварин інтактної групи, внутрішній діаметр дорівнює 

(22,97±1,23) мкм, який на 11,3 % менший за параметр тварин інтактної групи 

(табл. 3.12). 

Через чотири тижні щоденного впливу налбуфіну на організм білих щурів-

самців морфометрично встановлено подальше збільшення площі середньої 

оболонки (медії) артерій загруднинної залози до (1734,57±20,13) мкм
2
, що 

достовірно перевищує даний показник тварин інтактної групи на 20,8 % (р<0,001). 

Площа просвту артерій недостовірно незначно зменшується і дорівнює 

(532,31±5,95) мкм
2
. Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта) у цей термін експерименту максимально збільшився до (325,86±4,77) 
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%, що на 12,1 % достовірно більше параметра інтактної групи тварин (р<0,001) 

(див. табл. 3.12, рис. 3.54). Це свідчить про зменшення пропускної спроможності 

артерій. 

 

 

Рис. 3.54. Розширена та деформована повнокровна міжчасточкова вена (1), 

міжчасточкова перегородка (2), потовщена стінка міжчасточкової артерії (3), 

ознаки агрегації еритроцитів та тромбоутворення в просвіті артерії (4), 

навколосудинний набряк та інфільтрація сполучної тканини лімфоцитами (5), 

кіркова речовина часточки (6) загруднинної залози білого щура-самця через 

чотири тижні дії налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб: 

об. х20, ок. х8.  

 

Таблиця 3.12 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса білих щурів-самців 

через чотири тижні введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m р 

1 2 3 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 54,76±1,97 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 22,97±1,23 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1734,57±20,13 р<0,001 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

532,31±5,95 р>0,05 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), % 

325,86±4,77 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової 

речовини, мкм 

18,73±0,89 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

33,65±1,64 р<0,001 

 

За допомогою морфометричного дослідження гістологічних препаратів 

через чотири тижні есперименту встановлено, що зовнішній діаметр кровоносних 

капілярів кіркової речовини часточок незначно зменшився, порівняно з 

попереднім терміном спостереження, до (18,73±0,89) мкм, проте  достовірно 

перевищує параметр інтактної групи тварин на 51,0 % (р<0,001). Зовнішній 

діамететр кровоносних капілярів мозкової речовини часточок тимуса достовірно 

максимально збільшився до (33,65±1,64) мкм і на 37,7 % перевищує даний 

параметр тварин інтактної групи (р<0,001) (див. табл. 3.12, рис. 3.55). 

Субмікроскопічно виявлено, що вени і венули розширені, повнокровні, 

міжендотеліальні контакти в стінці судин розширені, базальна мембрана 

пошкоджена, що сприяє діапедезу плазми крові через стінку судини і обумовлює 

навколосудинний набряк, спостерігається вихід формених елементів крові в 

паренхіму.  

У просвіті гемокапілярів деформовані еритроцити, розміщені «монетним 

стовпчиком» (рис. 3.55 Б), часто прикріплюються до люменальної поверхні 

ендотеліоцитів. Стінка артерій та артеріол потовщена в зв’язку з набряком 

ендотеліоцитів та початковими ознаками склерозу. 

Найбільше субмікроскопічних змін на даному етапі дослідження виявлено 

саме в кровоносних капілярах. Збільшується іхній зовнішній діаметр. Базальна 
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мембрана гемокапілярів місцями значно потовщена та розшарована. В їхньому 

просвіті деформовані еритроцити часто утворюють скупчення. 

 

А.   

Б.  

Рис. 3.55. Мікроскопічні зміни часточки тимуса тварини через чотири тижні дії 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим синім. Зб.: ×400. 

А. Позначення: 1 – потовщена стінка венули, яка оточена 

епітеліоретикулоцитами; 2 – еритроцити в просвіті судини; 3 – мозкова речовина 

часточки; 4 – тимоцити; 5 – гемокапіляр. 

Б. Позначення: 1 – деформовані еритроцити, розміщені «монетним стовпчиком» в 

просвіті розширеного гемокапіляра (2); 3 – тимоцити; 4 – епітеліоретикулоцит. 
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Електронномікроскопічно через чотири тижні експерименту виявлено 

збільшені ядра ендотеліоцитів в стінці гемокапілярів, які набувають неправильної 

видовженої форми з випинами та заглибинами. Цитоплазма ендотеліоцитів 

стоншена, просвітлена. Плазмолема люменальної поверхні ендотеліоцитів 

утворює численні випини і мікроворсинки в просвіт гемокапіляра, зменшуючи 

їхній просвіт. Мітохондрії просвітлені, збільшені. Комплекс Гольджі 

деструктуризований. 

При мікроскопічному дослідженні гістологічних препаратів тимуса білих 

щурів-самців  через п’ять тижнів дії налбуфіну виявлено подальші патологічні 

структурні зміни: розширюються вени і венули в кірковій та мозковій речовинах, 

вони повнокровні. Судини деформуються. Просвіт судин щільно заповнений 

форменими елементами крові з ознаками агрегації, адгезії та тромбоутворення 

(рис. 3.56). Стінка артерій та артеріол потовщена, їх просвіт кровонаповнений. 

Навколосудинна пухка сполучна тканина з ознаками набряку, інфільтрована 

лімфоцитами. Діаметр гемокапілярів збільшений. 

При морфометричному аналізі гістологічних препаратів судинного русла 

тимуса білих щурів-самців через п’ять тижнів введення налбуфіну виявлено, що 

зовнішній діаметр артерій максимально збільшився до (56,14±1,98) мкм і на 10,7 

% перевищує даний параметр інтактної групи тварин. Внутрішній  діаметр 

артерій збільшився, порівняно з тваринами попередньої групи, до (23,75±2,02) 

мкм, проте він на 8,3 % менший за показник тварин інтактної групи (табл. 3.13). 

Морфометричним методом дослідження в цей термін експерименту 

встановлено збільшення площі медії та площі просвіту артерій відповідно до 

(1763,87±16,74) мкм
2
 та (543,68±6,15) мкм

2
, що достовірно перевищує дані 

пераметри тварин інтактної групи на 22,8 % (р<0,001) та 5,6 % (р<0,01).  

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) 

незначно зменшується, порівняно з попередньою групою, і дорівнює 

(324,43±6,89) %, але він на 11,6 % достовірно перевищує показник інтактної групи 

тварин (р<0,001) (див. табл. 3.13, рис. 3.56 Б). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.56. Мікроскопічні зміни судинного русла в часточці загруднинної залози 

білого щура-самця через п’ять тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

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

А. Позначення: 1 – розширена та деформована вена; 2 – розширена венула; 3 –

агрегація та адгезія еритроцитів в просвіті вени; 4 – навколосудинний набряк; 5 – 

кіркова речовина часточки. 

Б. Позначення: 1 – міжчасточкова перегородка потовщена, інфільтрована 

лімфоцитами; 2 – розширена, деформована та повнокровна міжчасточкова вена; 3 

– стінка міжчасточкової артерії середнього калібру потовщена; 4 – агрегація 

еритроцитів в просвіті судин; 5 –  навколосудинний набряк; 6 – кіркова речовина. 
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Таблиця 3.13 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса білих щурів самців-

репродуктивного віку через п’ять тижнів введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 56,14±1,98 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 23,75±2,02 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1763,87±16,74 р<0,001 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

543,68±6,15 р<0,01 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), % 

324,43±6,89 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

18,02±0,76 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

31,85±1,46 р<0,001 

 

Збільшення коефіцієнта пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта) свідчить про зменшення пропускної спроможності артерій, отже про 

порушення кровопостачання, що призводить до гіпоксії органа та ще більшого 

поглиблення дистрофічних та десктруктивних змін. 

У цей термін досліду зовнішній діаметр судин гемокапілярів кіркової та 

мозкової речовин часточок тимуса зменшується, порівняно з попереднім терміном 

спостереження, відповідно до (18,02±0,76) мкм та (31,85±1,46) мкм, проте ці 

показники на 45,3 % та 30,4 % достовірно більше, ніж в інтактної групи тварин 

(р<0,001) (див. табл. 3.13, рис. 3.57). 

На гістологічних зрізах тимуса білих щурів-самців репродуктивного віку 

через п’ять тижнів введення налбуфіну трапляються «порожні» судини (рис. 3.58 

А). Також наявні гемокапіляри з потовщеною стінкою, випинами плазмолеми в їх 

просвіт настільки, що він набуває щілиноподібної форми, що призводить, 

імовірно, до неможливості проходження форменних елементів крові через 
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судину. У паренхімі тимуса є поодинокі еритроцити, що свідчить про 

пошкодження стінки судини і вихід крові за її межі (рис. 3.58 Б). 

 

 

Рис. 3.57. Збільшені за діаметром судини гемомікроциркуляторно русла та вени. в 

часточці загруднинної залози білого щура-самця через п’ять тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 

Позначення: 1 – артеріола; 2 – гемокапіляр; 3 – венула; 4 – розширена та 

кровонаповнена вена в кірковій речовині часточки; 5 – скопичення 

епітеліоретикулоцитів у мозковій речовині часточки; 6 – тимоцити. 

 

Ультраструктурно в цей термін дослідження виявлено зміни всіх ланок 

судинного русла тимуса. Просвіт вен і венул розширений, судини деформовані і 

повнокровні. Стінка артерій та артеріол потовщена, їхній просвіт звужений. У 

ланках гемомікроциркуляторного русла наявні значні патологічні зміни. Венули 

повнокровні, міжендотеліальні контакти розширені, базальна мембрана 

нерівномірної товщини. Спостерігається навколосудинний набряк. Базальна 

мембрана гемокапілярів розшарована, місцями пошкоджена. У просвіті судин 

гемомікроциркуляторного русла еритроцити зміненої форми, контактують з 

ендотеліоцитами. Кровоносні капіляри також деструктивно змінені. Наявний 

набряк та просвітлення цитоплазми ендотеліоцитів, що призводить до звуження 
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просвіту капілярів, є «порожні» судини. У просвіті деяких кровоносних капілярів 

трапляються десквамовані частини органел і цитоплазми ендотеліоцитів.  

 

А.  

Б.  

Рис. 3.58. Мікроскопічні зміни часточки загруднинної залози білого щура-самця 

через п’ять тижнів введення налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: 

метиленовим синім. Зб.: А ×400, Б ×300. 

А. Позначення: 1 – деформована та розширена «порожня» венула; 2 – кіркова 

речовина; 3 – мозкова речовина; 4 – тимоцити. Апоптоз тимоцитів (стрілка). 

Б. Позначення: 1 – тимоцити; 2 – епітеліоретикулоцит. Еритроцити в паренхімі 

тимуса (стрілка). 
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Також субмікроскопічно через п’ять тижнів введення налбуфіну виявлено, 

що велика кількість ендотеліоцитів мікросудин деструктуризована, їхні ядра 

часто пошкоджені, з ознаками пікнозу та каріорексису, порушена цілісність 

нуклеолеми. В окремих ендотеліоцитах відбувається лізис цитоплазми. Ядро 

темніше через накопичення і переважання гетерохроматину. Люменальна 

поверхня ендотеліоцитів містить велику кількість випинів і мікроворсинок, між 

якими є заглибини. Мітохондрії збільшені за розмірами та просвітлені, містять 

преципітати, їхня мембрана розпушена. Є деструктивні зміни комплексу Гольджі 

та ендоплазматичної сітки – розширення, відсутність чітких контурів. Базальна 

мембрана розшарована, потовщена, місцями пошкоджена. Міжендотеліальні 

контакти розширені, частково пошкоджені і утворюють наскрізні дефекти стінки. 

Це призводить до виходу формених елементів крові в паренхіму органа. 

При мікроскопічному аналізі гістологічних препаратів тимуса білих щурів-

самців репродуктивного віку через шість тижнів щоденного введення налбуфіну 

виявлено подальше пошкодження стінки розширених вен з виходом елементів 

крові в паренхіму органа (рис. 3.59).  

Відбувається набряк не тільки навколосудинних структур, але і паренхіми. 

Стінка артерій потовщена, набрякла та склерозована. Артеріоли, венули та 

гемокапіляри розширені, повнокровні, їхня стінка пошкоджена. Навколосудинна 

пухка сполучна тканина інфільтрована лімфоцитами і макрофагами, набрякла. 

Деякі мікросудини «порожніі», їх просвіт майже непомітний.  

Морфометричним методом дослідження гістологічних препаратів часточок 

тимуса білих щурів-самців через шість тижнів щоденного введення налбуфіну 

виявлено, що зовнішній діаметр артерій незначно зменшився, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, до (55,83±1,16) мкм, але він достовірно 

більший за показник інтактної групи тварин на 10,1 % (р<0,05). Внутрішній 

діаметр артерій зменшився до (22,11±1,87) мкм, він на 14,6 % є меншим за 

параметр тварин інтактної групи (табл. 3.14). 

У цей період дещо зменшується середнє значення площі медії та площі 

просвіту артерій, у порівнянні з попереднім терміном експерименту, відповідно 
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до (1742,73±14,78) мкм
2
 та (538,78±5,32) мкм

2
, які відповідно на 21,3 % (р<0,001) 

та 4,7 % (р<0,05), достовірно перевищують показники інтактної тварин групи. 

 

 

Рис. 3.59. Розширена вена (1) з пошкодженою стінкою (стрілка), формування  

тромба (2) в просвіті вени, навколосудинний набряк (3) та набряк кіркової 

речовини (4) часточки загруднинної залози білого щура-самця через шість тижнів 

введення налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. 

х40, ок. х15.  

 

Таблиця 3.14 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса білих щурів-самців 

через шість тижнів введення налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m  p 

1 2 3 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 55,83±1,16 р<0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 22,11±1,87 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1742,73±14,78 р<0,001 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

538,78±5,32 р<0,05 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій  323,46±5,32 р<0,001 

Продовження табл. 3.14 



113 

 

1 2 3 

(коефіцієнт Вогенворта), %   

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

17,94±0,97 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової речовини, 

мкм 

30,21±1,42 р<0,01 

 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) 

незначно зменшується, у порівнянні з попереднім терміном спостереження, до 

(323,46±5,32) %, і достовірно більше на 11,3 % (р<0,001) показника інтактної 

групи тварин (див. табл. 3.14, рис. 3.60). 

 

 

Рис. 3.60. Розширена і повнокровна вена (1) з агрегацією еритроцитів в її просвіті, 

вена з пошкодженою стінкою (2), потовщена стінка артерії (3), навколосудинний 

набряк та інфільтрація лімфоцитами пухкої сполучної тканини міжчасточкової 

перегородки (4), кіркова речовина (5) часточки загруднинної залози (тимуса) 

білого щура-самця через шість тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. 

Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15. 
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Морфометрично виявлено, що зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової 

речовини часточок тимуса в цей термін експерименту незначно зменшився, у 

порівнянні з попереднім терміном спостереження, до (17,94±0,97) мкм, але він на 

44,7 % більший (р<0,001) за показник тварин інтактної групи. Зовнішній діаметр 

гемокапілярів мозкової речовини часточок зменшився до (30,21±1,42) мкм, який 

на 23,7 % достовірно (р<0,01) більше, у порівнянні з тваринами інтактної групи 

(див. табл. 3.14, рис. 3.61). 

 

 

Рис. 3.61. Розширені та повнокровні судини гемомікроциркуляторного русла у 

часточці загруднинної залози білого щура-самця через шість тижнів введення 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х10, ок. х15. 

Позначення: 1 – кіркова речовина часточки; 2 – мозкова речовина часточки; 3 – 

артеріола; 4 – венула; гемокапіляр (стрілка). 

 

На гістологічних препаратах часточок тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку через шість тижнів щоденного введення налбуфіну 

виявлено вихід форменних елементів крові в паренхіму залози, що свідчить про 

пошкодження цілісності стінки судин (рис. 3.62). Наявні численні жирові 

включення в паренхімі тимуса, збільшується кількість колагенових волокон 

навколо судин та в їхній стінці (рис. 3.63 А). 
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Рис. 3.62. Розширена артеріола (1) в міжчасточковій перегородці, вихід 

еритроцитів (стрілка) в паренхіму тимуса білого щура-самця через шість тижнів 

введення налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. Заб.: метиленовим 

синім. Зб.: ×300. Позначення: 2 – кіркова речовина часточки; 3 – мозкова 

речовина часточки. 

 

Виявлено значний навколосудинний набряк та паренхіми загруднинної 

залози. Багато артерій, вен і судин гемомікроциркуляторного русла не містять 

формених елементів, а інші, навпаки, заповнені деформованими та злиплими 

еритроцитами, які прикріплюються до люменальної поверхні ендотеліоцитів та 

між собою, розташовуються у вигляді «монетного стовпчика» (рис. 3.63 Б). Вени і 

венули розширені, повнокровні. Артерії та артеріоли з потовщеною 

склерозованою стінкою. Гемокапіляри розширені, із наскрізними дефектами 

стінки. 

При електронномікроскопічному дослідженні тимуса білих щурів-самців 

через шість тижнів щоденного введення налбуфіну виявлено подальші структурні 

патологічні зміни всіх ланок гемомікроциркуляторного русла, вони є 

незворотними. Вени і венули розширені, деформовані, повнокровні. Просвіт 

судин заповнений деформованими еритроцитами з ознаками агрегації та адгезії. 
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А.  

Б.  

Рис. 3.63. Мікроскопічні зміни часточки тимуса білого щура-самця через шість 

тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Напівтонкий зріз. Заб.: 

метиленовим синім. Зб.: ×300.  

А. Позначення: 1 – жирова тканина; 2 –набряк сполучної тканини міжчасточкової 

перегородки; 3 – «порожній» капіляр; 4 – дегрануляція мастоцитів. 

Б. Позначення: 1 – деформована «порожня» артеріола; 2 – фагоцитоз макрофагом 

уламків тимоцитів; 3 – розташування еритроцитів «монетним стовпчиком» в 

просвіті гемокапіляра; 4 – деформована венула; 5 – міжклітинний набряк. 
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Субмікроскопічно у стінці кровоносних капілярів, венул та артеріол наявні 

набряк ендотеліоцитів, локальне стоншення базальної мембрани та часткова її 

руйнація, що призводить до утворення наскрізних дефектів. Це сприяє 

периваскулярному набряку та навколосудинним крововиливам (рис. 3.64). Стінка 

артерій та артеріол потовщена, а їхній просвіт звужений. Переважна більшість 

судин «порожні».  

 

 

Рис. 3.64. Деформований еритроцит (1) у паренхімі та деструктивні тимоцити (2) 

навколо еритроцита в часточці загруднинної залози білого щура-самця через 

шість тижнів введення налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. 

Позначення: 3 – ядро тимоцита; 4 – цитоплазма тимоцита.  

 

У ланках гемомікроциркуляторного русла глибокі деструктиво-дегенаритвні 

зміни. Наявний набряк та просвітлення цитоплазми ендотеліоцитів, що сприяє 

звуженню просвіту капілярів. Просвіт звужений також в зв’язку з численними 

випинаннями люменальної поверхні плазмолеми ендотеліоцитів, на перетині 

просвіт має зірчасту форму. Деякі ділянки капілярів настільки звужені, що не 

пропускають клітин крові. Плазмолема ендотеліоцитів пошкоджена, їхні ядра 

мають ознаки каріорексису. Люменальна поверхня ендотеліоцитів містить 

численні мікроворсинки. Мітохондрії вакуолізовані, їхній матрикс просвітлений. 
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Виявлено деструктивні зміни елементів комплексу Гольджі, руйнуються їхні 

мембранні структури. Подібні деструктивні зміни виявлено в гранулярній 

ендоплазматичній сітці – зменшується кількість канальців, вони менші за 

розмірами.  

Міжендотеліальні контакти розширені, частково пошкоджені і утворюють 

наскрізні дефекти стінки. Це призводить до виходу формених елементів крові в 

паренхіму органа (рис. 3.64). 

Плазмолема гемокапілярів утворює численні куполоподібні випини і 

мікроворсинки в їхній просвіт (рис. 3.65). На багатьох ділянках  базальна 

мембрана гемокапілярів нечітко контурована, місцями пошкоджена і 

розшарована. Втрачений зв’язок перицитів із базальною мембраною 

гемокапілярів. 

 

 

Рис. 3.65. Капіляр у кірковій речовині часточки тимуса білого щура-самця через 

шість тижнів дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6000. Позначення: 

1 – деформоване ядро ендотеліоцита, ядерна оболонка утворює випини та 

заглибини; 2 – ядерна частина ендотеліоцита виступає в просвіт гемокапіляра; 3 – 

множинні мікроворсинки та випини плазмолеми на люмінальній поверхні 

ендотеліоцита; 4 – базальна мембрана потовщена, набрякла і розшарована.  
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При мікроскопічному аналізі гістологічних препаратів тимуса білих щурів-

самців через один тиждень після відміни налбуфіну виявлено зміни, подібні до 

попередньої групи тварин. Вени розширені, повнокровні, у багатьох із них 

цілісність стінки порушена. Спостерігається адгезія та агрегація еритроцитів крові 

в просвіті судин, вихід форменних елементів крові в паренхіму загруднинної 

залози. Діаметр артерій дещо збільшений, стінка потовщена, склерозована, 

просвіт помірно заповнені кров’ю (рис. 3.66). Є ділянки гемокапілярів з 

розшаруванням та відшаруванням базальної мембрани. Судини 

гемомікроциркуляторного русла розширені. Трапляються як переповені кров’ю 

так і «порожні» судини з зіркоподібним просвітом. Є багато пошкоджених 

капілярів, що сприяє крововиливам у паренхіму тимуса. 

 

 

Рис. 3.66. Розширена і повнокровна міжчасточкова вена (1), міжчасточкова 

артерія з потовщеною стінкою (2), навколосудинний набряк та інфільтрація 

лімфоцитами (3), кіркова (4) та мозкова (5) речовини часточки, потовщена і 

набрякла міжчасточкова перегородка (6) в загруднинній залозі білого щура-самця 

через один тиждень після відміни налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х8.  
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При морфометричному дослідженні гістологічних препаратів тимуса в цей 

термін експерименту встановлено, що зовнішній діаметр артерій, порівняно з 

попереднім терміном спостереження, зменшився до (52,88±1,53) мкм, але він на 

4,3 % більший за цей показник у тварин інтактної групи. Внутрішній діаметр 

артерій майже не змінився і становить (22,07±1,57) мкм, але він на 14,8 % менше 

за параметри в інтактної групи тварин (табл. 3.15).  

Морфометрично в тимусі білих щурів-самців встановлено незначне 

зменшення площі медії та площі просвіту артерій, у порівнянні з попереднім 

терміном спостереження, відповідно до (1686,34±15,72) мкм
2
 та (535,30±4,65) 

мкм
2
, що відповідно на 17,4 % (р<0,001) та 4,0 % (р<0,05) перевищує дані 

параметри інтактної групи тварин. Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта) зменшується до (315,03±4,67) %, проте він достовірно 

переважає на 8,4 % цей показник у інтактної групи тварин (р<0,001) (див. табл. 

3.15, рис. 3.67).  

 

Таблиця 3.15 

Морфометричні параметри судинного русла тимуса білих щурів-самців 

через один тиждень після відміни налбуфіну 

Параметр, одиниці вимірювання M±m p 

Зовнішній діаметр артерій, мкм 52,88±1,53 р>0,05 

Внутрішній діаметр артерій, мкм 22,07±1,57 р>0,05 

Площа медіїї артерій, мкм
2 

1686,34±15,72 р<0,001 

Площа просвіту артерій, мкм
2 

535,30±4,65 р<0,05 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій 

(коефіцієнт Вогенворта), % 

315,03±4,67 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової речовини, 

мкм 

16,33±0,79 р<0,001 

Зовнішній діаметр гемокапілярів мозкової 

речовини, мкм 

29,06±1,47 р<0,05 
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Рис. 3.67. Розширена і повнокровна міжчасточкова вена (1) з агрегацією 

еритроцитів в її просвіті, міжчасточкова артерія (2) з потовщеною стінкою, 

навколосудинний набряк (3) та інфільтрація лімфоцитами міжчасточкової 

перегородки, кіркова речовина часточки (4), потовщена і набрякла міжчасточкова 

перегородка (5) у тимусі білого щура-самця через один тиждень після відміни 

налбуфіну. Мікрофотографія. Заб.: гематоксиліном і еозином. Зб.: об. х20, ок. х15.  

 

При морфометричному аналізі гістологічних препаратів тимуса білих 

щурів-самців через один тиждень після відміни налбуфіну виявлено незначне 

зменшення зовнішнього діаметра гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах 

часточок, у порівнянні з попереднім терміном спостереження, відповідно, до 

(16,33±0,79) мкм та (29,06±1,47) мкм, але ці параметри залищаються більшими, 

відповідно, на 31,7 % (р<0,001) та 19,0 % (р<0,05) за показники тварин інтактної 

групи (див. табл. 3.15). 

На гістологічних препаратах тимуса білих щурів-самців у цей термін 

дослідження виявлено зміни подібні до попередньої групи тварин – вихід 

формених елементів крові в паренхіму загруднинної залози, що свідчить про 

пошкодження цілісності стінки судин, збільшується кількість колагенових 

волокон навколо судин та в їхній стінці (рис. 3.68 А). 
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А.  

Б.  

Рис. 3.68. Мікроскопічні зміни часточки загруднинної залози білого щура самця 

через один тиждень після відміни налбуфіну. Напівтонкий зріз. Мікрофотографія. 

Заб.: метиленовим синім. Зб.: А ×300, Б ×400. 

А. Позначення: вихід еритроцитів (стрілка) в кіркову речовину (1) часточки; 2 – 

розширена артеріола; 3 – випинання ядерної частини ендотеліоцита в просвіт 

артеріоли; 4 – набряк кіркової речовини часточки. 

Б. Позначення: 1 – набряк ендотеліоцитів у стінці гемокапіляра, майже повне 

закриття просвіту; 2 – «пустий» гемокапіляр з випинами ядерної частини 

ендотеліоцитів в його просвіт; 3 – макрофаг з фрагментами тимоцитів в 

цитоплазмі; 4 – апоптоз тимоцитів. 
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Також виявлено набряки навколо судин та в паренхімі залози. Венули і вени 

розширені, повнокровні. Артерії та артеріоли мають потовщену склерозовану 

стінку. Гемокапіляри розширені, із наскрізнимим дефектами стінки. Трапляються 

як «порожні» артеріоли, венули та гемокіпіляри, так і заповнені деформованими 

еритроцитами, та їхня адгезія до люменальної поверхні ендотеліоцитів (рис. 3.68 

Б). 

При електронній мікроскопії часточок тимуса білих щурів самців через 

один тиждень після відміни налбуфіну виявлено подібні структурні зміни як і в 

попередній експериментальній групі тварин. Вени розширені і деформовані. 

Міжендотеліальні контакти венул, гемокапілярів та артеріол розширені, базальна 

мембрана нерівномірно потовщена, спостерігається навколосудинний набряк. Для 

гемокапілярів характерно зменшення їхнього просвіту, набряк цитоплазми 

ендотеліальних клітин та локальне пошкодження плазмолеми. Виявляється 

венозне повнокрів’я. Наявні наскрізні дефекти стінки капіляра. В їхньому просвіті 

еритроцити зміненої форми з ознаками агрегації, адгезії та тромбоутворення. 

Стінка артерій та артеріол залишається потовщеною, наявні склеротичні зміни. Є 

багато «порожніх» судин. У ланках гемомікроциркуляторного русла глибокі 

деструктиво-дегенаритвні зміни. Часто трапляються судини з наскрізними 

дефектами стінки, що призводить до виходу форменних елементів крові та плазми 

в паренхіму залози, що призводить до набряків та крововиливів (рис. 3.69).  

Цитоплазма ендотеліоцитів у гемокапілярах стоншена, просвітлена, містить 

преципітати. Просвіт гемокапілярів звужений через численні випини і 

мікроворсинки цитолеми ендотеліоцитів, на поперечному розрізі він має зірчасту 

форму. Деякі ділянки гемокапілярів настільки звужені, що не пропускають клітин 

крові. У деяких гемокапілярах плазмолема ендотеліоцитів утворює величезні 

випини в просвіт, в інших пошкоджена, без чітких контурів. Ядра в одних 

випадках збільшені, випуклі, в інших, часто, пошкоджені, з ознаками 

каріорексису. Плазмолема люмінальної поверхні ендотеліоцитів містить 

величезну кількість випинів, заглибин та мікроворсинок. Мітохондрії 

вакуолізовані. Мембрана їх розпушена. Є деструктивні зміни комплексу Гольджі, 
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а саме руйнування мембрани, та ендоплазматичної сітки – менша кількість 

канальців, менші розміри. 

 

 

Рис. 3.69. Деформований еритроцит (1) в паренхімі часточки тимуса білого щура-

самця через один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: ×6000. Позначення: 2 – ядро тимоцита; 3 – цитоплазма тимоцита. 

 

Аналізуючи результати морфометричного дослідження гістологічних 

препаратів судинного русла тимуса білих щурів-самців після шеститижневого 

впливу налбуфіну та через один тиждень після відміни, можна зробити такі 

висновки: 

– зовнішній діаметр артерій впродовж усього дослідження дещо 

збільшується, достовірно найбільшим він стає через п’ять тижнів експерименту і 

становить (56,14±1,98) мкм. Через один тиждень після відміни налбуфіну він 

зменшується, але перевищує параметр інтактних тварин лише на 4,3 %. 

Внутрішній діаметр артерій через один тиждень дослідження незначно 

збільшується до (26,75±1,95) мкм, потім поступово зменшується впродовж 

наступних термінів і через тиждень після відміни налбуфіну дорівнює 

(22,07±1,57) мкм, який на 14,8 % менший ніж у інтактної групи тварин (рис. 3.70); 
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Рис. 3.70. Діаграма: динаміка змін зовнішнього та внутрішнього діаметрів артерій 

часточок тимуса білих щурів-самців після тривалого введення налбуфіну, де: К – 

контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення налбуфіну; 2 Т – через 

2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення налбуфіну; 4 Т – через 

4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення налбуфіну; 6 Т – через 

6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після відміни налбуфіну. 

 

– площа середньої оболонки (медії) артерій від початку дослідження 

поступово достовірно збільшується, досягаючи максимальних значень через п’ять 

тижнів введення налбуфіну – (1763,87±16,74) мкм
2
, яка на 22,8 % більша за 

показник інтактної групи тварин. Надалі цей параметр зменшується і через один 

тиждень після відміни становить (1686,34±15,72) мкм
2
, яка на 17,4 % більша 

(p<0,001) за такий параметр інтактної групи тварин.  

Площа просвіту артерій коливається упродовж всього дослідження, але є 

найбільшою (p<0,001) через два тижні – (551,75±7,54). Повторно ця площа 

збільшується до (543,68±6,15) мкм
2
 через п’ять тижнів дії налбуфіну (p<0,01). 

Через один тиждень після відміни площа просвіту артерій дещо зменшується, у 

порівнянні з показником попередньої групи тварин, і становить (535,30±4,65) 
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мкм
2
, що на 4,0 % більше (p<0,05) за цей показник в інтактної групи тварин (рис. 

3.71); 

 

 
Рис. 3.71. Діаграма: динаміка змін площі медії та площі просвіту артерій часточок 

тимуса білих щурів-самців після тривалого введення налбуфіну, де: К – 

контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення налбуфіну; 2 Т – через 

2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення налбуфіну; 4 Т – через 

4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення налбуфіну; 6 Т – через 

6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після відміни налбуфіну. 

 

– коефіцієнт Вогенворта, який відображає пропускну спроможність артерій, 

фазово змінюється і через один тиждень дії налбуфіну незначно зменшується до 

(287,54±5,98) %, після чого починає різко збільшуватися, досягаючи 

максимального значення через чотири тижні введення препарату – (325,86±4,77) 

%. Потім поступово зменшується і через один тиждень після відміни становить 

(315,03±4,67) %, який на 8,4 % більший за такий параметр інтактної групи тварин 

(рис. 3.72). Тобто, пропускна спроможність артерій впродовж перших чотирьох 

тижнів експерименту зменшується, а в наступні два тижні спостереження, а також 

через тиждень після відміни дещо збільшується; 
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Рис. 3.72. Діаграма: динаміка змін коефіцієнта Вогенворта артерій часточок 

тимуса білих щурів-самців після тривалого введення налбуфіну, де: К – 

контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення налбуфіну; 2 Т – через 

2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення налбуфіну; 4 Т – через 

4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення налбуфіну; 6 Т – через 

6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після відміни налбуфіну. 

 

– зовнішній діаметр кровоносних капілярів у кірковій та мозковій речовинах 

часточок тимуса в першій половині досліду поступово достовірно збільшується, 

досягаючи максимальних значень, відповідно, через три та чотири тижні і 

дорівнює (19,04±0,91) мкм та (33,65±1,64) мкм, який, відповідно,  на 53,5 % і 37,7 

% більший за показники інтактної групи тварин. Потім зовнішній діаметр цих 

судин поступово зменшується та через один тиждень після відміни налбуфіну, 

відповідно, дорівнює (16,33±0,79) мкм і (29,06±1,47) мкм, ці показники відповідно 

на 31,7 % та 19,0 % більші за параметри інтактної групи тварин (рис. 3.73). 
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Рис. 3.73. Діаграма: динаміка змін зовнішнього діаметра гемокапілярів кіркової та 

мозкової речовин часточок тимуса білих щурів-самців після тривалого введення 

налбуфіну, де: К – контрольна інтактна група; 1 Т – через 1 тиждень введення 

налбуфіну; 2 Т – через 2 тижні введення налбуфіну; 3 Т – через 3 тижні введення 

налбуфіну; 4 Т – через 4 тижні введення налбуфіну; 5 Т – через 5 тижнів введення 

налбуфіну; 6 Т – через 6 тижнів введення налбуфіну; 7 В – через 1 тиждень після 

відміни налбуфіну. 

 

Підсумовуючи результати розділу 3, можна зробити такі висновки:  

1. Встановлено зв’язок між глибиною змін компонентів судинного русла 

тимуса білих щурів-самців та тривалістю опіоїдного впливу. 

2.  Перші ультраструктурні ознаки дії налбуфіну виявлено через 1 тиждень, а 

саме – помірне потовщення базальної мембрани та розширення просвіту 

гемокапілярів. У частини тимоцитів ядра гіпертрофовані, нечисленні органели 

малозмінені. 

3. Через 2 тижні – просвіт гемокапілярів дещо звужений, що пов’язане з 

набряком ендотеліоцитів та випинами плазмолеми в просвіт. Просвіт артеріол та 

венул незначно розширений. Виявлено розширення міжклітинного простору, 

нерівні контури ядер тимоцитів 
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4. Упродовж наступних трьох тижнів патологічні зміни наростають – судини 

розширені та кровонаповнені, відзначається набряк ендотеліоцитів та 

навколосудинний набряк. У просвіті гемокапілярів деформовані еритроцити, 

розміщені «монетним стовпчиком». Виявляються тимоцити з пікнотичними 

ядрами, у каріоплазмі яких міститься гетерохроматин, ядерна оболонка нечітко 

контурована. У цитоплазмі наявні великі вакуолеподібні структури та осміофільні 

включення, пошкоджені мітохондрії, в яких просвітлений матрикс. Базальна 

мембрана гемокапілярів місцями значно потовщена, міжендотеліальні контакти 

розширені. 

5. Через 6 тижнів експерименту та через тиждень після відміни налбуфіну 

виникають глибокі незворотні зміни ланок судинного русла − наскрізні дефекти 

стінки гемокапілярів, вихід рідкої частини крові та еритроцитів в оточуючі 

тканини. Збільшується кількість деструктивно змінених тимоцитів, 

епітеліоретикулоцитів і макрофагів із пікнотичними ядрами та в стані апоптозу. 

Через один тиждень після відміни препарату є деякі морфометричні покращення, 

але гістологічно та електронномікроскопічно майже всі характеристики подібні 

до попереднього терміну. Наявні численні деструктивно змінені тимоцити і 

епітеліоретикулоцити та клітини в стані апоптозу. 

 

Результати дослідження, що викладені в розділі 3 опубліковані: 

1. Гарапко Т.В. Морфофункціональний стан тимуса щурів за умов 

тритижневого та п’ятитижневого впливу на організм налбуфіну / А.С. 

Головацький, Т.В. Гарапко // Вісник морфології. – 2016. – № 1 (Т. 22). – С. 75–79; 

2. Гарапко Т.В. Особливості мікроструктурних змін часточок загруднинної 

залози щурів після чотиритижневого впливу на організм опіоїду / Т.В. Гарапко // 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. – № 1 (93). – С. 19–

23; 

3. Головацький А.С. Зміни структурних компонентів часточок загруднинної 

залози після однотижневого впливу налбуфіну / А.С. Головацький, Т.В. Гарапко // 
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Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2016. – Вип. 1 
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4. Гарапко Т.В. Структурні зміни мозкової речовини часточок тимуса білих 

щурів при шеститижневій дії опіоїду налбуфіну / Т.В. Гарапко // Проблеми 

клінічної педіатрії. – 2016. – № 1–2 (31–32). – С. 19–25; 

5. Harapko T.V. The features of arterial thymus at nalbuphine action // T.V. 

Harapko, A.S. Holovatsky // Eureka: Health Sciences. – 2016. – № 2. – P. 30–37; 

6. Гарапко Т.В. Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса 

щурів при дії налбуфіну / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький, К.С. Волков, З.М. 

Небесна, С.Б. Крамар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія 

«Медицина». – 2016. – Вип. 2 (54). – С. 5–13; 

7. Гарапко Т.В. Мікроскопічні зміни тимуса щурів за довготривалим впливом 

опіоїду / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький // Клінічна анатомія та оперативна 

хірургія. – 2016. – Т. 15, № 2 (56). – С. 55–59; 

8. Гарапко Т.В. Структурна реорганізація кіркової речовини часточок тимуса 

щурів при дії налбуфіну / Т.В. Гарапко, А.С. Головацький, К.С. Волков, З.М. 

Небесна // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 3, Т 1 (131). – С. 

177–182; 

9. Гарапко Т.В. Структурні зміни кіркової речовини загруднинної залози при 

дії на організм опіоїда налбуфіну // Збірник матеріалів ІІ науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Природничі читання» (Чернівці, 14–17 

травня 2015 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2015. – С. 99; 

10. Гарапко Т.В. Динаміка змін щільності лімфоїдних клітин мозкової 

речовини часточок загруднинної залози при дії на організм опіоїду налбуфіну / 

Т.В. Гарапко / Збірник тез доповідей VІ конгресу анатомів, гістологів, ембріологів 

і топографоанатомів України, «Актуальні питання анатомії, гістології, 

ембріології, топографічної анатомії» (Запоріжжя, 16−18 вересня 2015 р.). – 

Запоріжжя: Вид. ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України», 2015. – С. 25; 
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впливі налбуфіну / Т.В. Гарапко / Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Протягом останніх років важливішою соціальною та медичною проблемою 

стала наркоманія [96, 107, 162]. Окрім того, що спостерігається «омолодження» 

наркоманії, зростає кількість людей, які зловживають наркотичними та 

психотропними речовинами, особливо жінок. Це призводить до народження 

фізично неповноцінних дітей, що є прямою загрозою генофонду України [121]. 

Одними з «найпопулярніших» наркотичних засобів серед молоді є опіоїди та 

опіати. Окрім того, засоби даної групи почали широко використовуватися в 

медицині для зняття гострого болю та лікування хронічного, наприклад у 

пацієнтів з онкозахворюваннями [38, 183, 190]. Прикладом є опіоїдні анальгетики, 

а саме налбуфін. Питання їхньої дії на органи і системи організму зараз є дуже 

актуальним [8, 60, 84, 97, 106, 151, 180]. 

Стан імунної системи завжди викликає цікавість, адже це сукупність 

органів, тканин і клітин, що забезпечують захист організму, гомеостаз, стійкість 

до екзо- і ендоантигенів [6, 13, 55, 103, 144, 153]. Тому вивчення впливу опіоїдів 

на органи імунної (лімфоїдної) системи, а саме загруднинну залозу (тимус), як 

первинний імунний орган, є дуже актуальним [82].  

Оскільки є багато питань щодо впливу опіоїдів на загруднинну залозу, 

адекватним їхнім вирішенням є проведення експериментального дослідження з 

використанням морфометричних, гістологічних, електронномікроскопічних 

методик.  

У дисертаційній роботі представлені дані щодо структурних змін 

загруднинної залози білих щурів-самців при тривалому (шеститижневому) впливі 

на організм налбуфіну, а також через тиждень після його відміни. 

Дана робота основана на аналізі результатів експериментальних досліджень 

загруднинної залози (тимуса) 52 білих щурів-самців репродуктивного віку з 

початковою масою 140–150 г. Зважаючи на варіабельність сучасних методів 

дослідження, нами обрано ті, за допомогою яких можливе вирішення поставлених 

завдань. А саме: виготовлення гістологічних препаратів тимуса інтактних білих 
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щурів-самців репродуктивного віку, та тварин через 1, 2, 3, 4, 5 та 6 тижнів 

щоденного введення налбуфіну, а також через один тиждень після відміни 

препарату; морфометрія структурних компонентів часточок загруднинної залози 

та її кровоносного русла (відносна площа кіркової речовини часточок 

загруднинної залози, відносна площа мозкової речовини часточок загруднинної 

залози, кірково-мозковий індекс (КМІ), товщина капсули, кількість тимоцитів на 

одиницю площі в кірковій та мозковій речовинах часточок загруднинної залози, 

діаметр малих тимоцитів у складі кіркової та мозкової речовин часточок, 

зовнішній та внутрішній діаметр артерій, площа медії та площа просвіту артерій, 

коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта), зовнішній 

діаметр гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах) за допомогою програм 

ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft Exсel, фотографування 

структурних компонентів часточок загруднинної залози та її кровоносного русла з 

мікроскопа MICROmed SEO SСAN та за допомогою відеокамери Vision CCD 

Camera; електронномікроскопічні дослідження компонентів та судин 

загруднинної залози, які дали можливість оцінити динаміку якісно-кількісних 

змін упродовж всього експерименту; статистичні – з’ясування достовірності і 

закономірності змін, залежно від тривалості введення та дози налбуфіну.  

Дослідження впливу опіоїдів на організм різної тривалості, а також через 

один тиждень після відміни препарату, було проведено на біологічній моделі – 

білих щурах-самцях репродуктивного віку [105]. Під час аналізу гістологічних 

препаратів загруднинної залози інтактних тварин жодних видових особливостей 

органа нами не виявлено. 

В інтактної групи тварин відносна площа кіркової речовини часточок 

загруднинної залози становить (60,69±1,59) %, відносна площа мозкової речовини 

– (39,31±1,04) %, коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта) – (290,60±5,04) %, зовнішній діаметр кровоносних капілярів кіркової 

речовини – (12,40±0,77) мкм, зовнішній діаметр кровоносних капілярів мозкової 

речовини дорівнює (24,43±1,03) мкм. 
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Через один тиждень впливу налбуфіну в загруднинній залозі 

ексеприментальних тварин спостерігаються зміни. Збільшується товщина капсули 

тимуса на 13,7 %, у порівнянні з інтактною групою тварин, до (34,93±2,86) мкм. У 

своїх працях В.М. Волошин [26, 27]. описує подібні зміни, а саме потовщення 

капсули загруднинної залози пов’язане з  розволокненням колагенових структур, 

після інгаляційного впливу епіхлоргідрину На гістологічних препаратах чітко 

диференціюється межа між кірковою та мозковою речовинами часточок. Відносна 

площа кіркової речовини тимуса максимально достовірно (р<0,001) збільшується 

через один тиждень дії налбуфіну на 28,3 % до (77,86±1,82) %, а мозкової 

речовини навпаки зменшується через один тиждень дії налбуфіну до мінімуму на 

43,7 % – до (22,14±0,87) %. Кірково-мозковий індекс збільшується в 2,3 раза до 

3,52±0,34. Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 кіркової речовини збільшилася 

на 11,6 % – до 5,09±0,12 (р<0,001), а в мозковій речовині – на 31,1 % до 1,73±0,03. 

Субмікроскопічно, як і в тварин інтактної групи в загруднинній залозі 

тимоцити оточені епіеліоретикулоцитами, які утворюють довгі розгалужені 

відростки, що проникають між тимоцити і утворюють з ними міжклітинні 

контакти. У частини тимоцитів ядра гіпертрофовані, нечисленні органели 

малозмінені. Структурна організація стінки артеріол і венул малозмінена, проте 

відмічається периваскулярний набряк. 

Діаметр артерій не змінений: їхній зовнішній діаметр збільшується не 

достовірно на 5,1 % до (53,28±1,14) мкм, внутрішній діаметр – на 3,3 % до 

(26,75±1,95) мкм (р>0,05). Простежується помірне потовщення базальної 

мембрани та розширення просвіту гемокапілярів. Зовнішній діаметр 

гемокапілярів у кірковій речовині достовірно зростає на 28,1 % до (15,88±0,67) 

мкм, а в мозковій речовині – на 18,5 % до (28,95±1,36) мкм. Зміни судинного 

русла є неспецифічними для даного органа, оскільки вони описуються в інших 

працях при дії налбуфіну на на шкіру [81, 162], око [32, 106, 107, 129], 

підшлункову залозу [115–119]. На люменальній поверхні ендотеліоцитів наявні 

цитоплазматичні вирости. Ядра ендотеліоцитів видовжені, у каріоплазмі 

переважає еухроматин. Добре контурується ядерце. Ядерна оболонка рівна, без 
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випинів. У цитоплазмі чітко диференціюються органели. Мітохондрії, комплекс 

Гольджі, ендоплазматична сітка, рибосоми без змін.  

Через два тижні щоденного введення налбуфіну товщина капсули  органа 

збільшується до (47,27±2,58) мкм, що на 53,9 % достовірно більше параметра 

інтактної групи тварин (р<0,001). Це пов’язано з набряком та розшаруванням 

колагенових волокон. Кіркові перегородки теж дещо потовщені. Така різка зміна 

товщини капсули може бути обумовлена тим, що вона містить судини, по яким 

надходить кров до органа, і вперше контактує з антигенами, які знаходяться в 

крові.  Поділ часточки на кіркову та мозкову речовини чіткий, відносна площа 

кіркової речовини часточок зменшується, порівняно з попереднім терміном, і 

дорівнює (74,44±2,11) %, але достовірно перевищує показник інтактної групи 

тварин на 22,7 % (р<0,001), а відносна площа мозкової речовини збільшується до 

(25,56±1,83) %, проте на 35,0 %  менше, ніж в інтактної групи тварин (р<0,001). 

Це підтверджує кірково-мозковий індекс, який становить 2,91±0,27 і перевищує 

показник інтактної групи тварин в 1,9 раза. 

Субмікроскопічно в тимусі білих щурів-самців репродуктивного віку 

виявлено розширення міжклітинних просторів, тимоцити та епітеліоретикулоцити 

мають характерну форму, контури ядерної оболонки тимоцитів нерівні. Кількість 

тимоцитів на площі 100 мкм
2
 достовірно змінюється лише в кірковій речовині і 

становить 5,01±0,11,  перевищує цей параметр в інтактної групи тварин  на 9,9 %. 

Просвіт артерій та артеріол незначно розширений, це є свідченням 

вазодилатації [137, 138]. Достовірні зміни зовнішнього та внутрішнього діаметра 

артерій в цей період не виявлено, він відповідно дорівнює (52,97±1,76) та 

(26,49±2,03) мкм. Площа середньої оболонки (медії) та площа просвіту артерій у 

тимусі тварин даної групи становить відповідно (1593,73±14,87) мкм
2
 та 

(551,75±7,54) мкм
2
, що перевищує на 11,0 % та 7,2 % відповідно параметри групи 

інтактних тварин (р<0,001). Просвіт гемокапілярів дещо звужений, що пов’язане з 

набряком ендотеліоцитів та випинами плазмолеми в просвіт. Просвіт артеріол 

незначно розширений, а просвіт вен та венул збільшений, ці судини повнокровні. 

Базальна мембрана венул місцями потовщена. Встановлено збільшення 
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зовнішнього діаметра гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах відповідно 

до (16,36±0,84) мкм та (29,41±1,53) мкм, що на 31,9 % та 20,3 % достовірно 

перевищують дані параметри в інтактної групи тварин (р<0,01). Еритроцити в 

просвіті гемокапілярів часто розташовані «монетним стовпчиком». По 

відношенню до цитоплазми ендотеліоцитів, їхні ядра займають велику частину, є 

ознаки набряку. На люменальній поверхні ендотеліоцитів зростає кількість 

мікроворсинок, ядерна оболонка нерівна, утворює випини. Органели в цитоплазмі 

ендотеліоцитів втрачають чіткість контурів. Подекуди виявлено еритроцити в 

міжклітинному просторі, що може свідчити про пошкодження стінки окремих 

судин. Пошкодження стінок мікросудин та вихід крові з розвитком 

навколосудинного набряку в часточках загруднинної залози щурів при 

експериментальній опіковій хворобі описані в працях Е.В. Черкасова [134, 137, 

138, 142]. 

Через три тижні щоденного введення налбуфіну в загруднинній залозі 

білих щурів-самців репродуктивного віку збільшується кількість пухкої сполучної 

тканини, а також її набряк, це зумовлює потовщення капсули, кіркових і 

міжчасточкових перегородок. У мозковій речовині часточок загруднинної залози 

наявні збільшені тільця загруднинної залози (тільця Гассаля). Морфометрично 

підтверджено, що товщина капсули загруднинної залози в 3,1 раза достовірно 

перевищує цей показник в інтактної групи тварин (р<0,001) і досягає максимума – 

(95,23±3,75) мкм. Середнє значення відносної площі кіркової речовини часточки 

тимуса зменшується, у порівнянні з попереднім терміном, але перевищує 

показник інтактної групи тварин на 21,8 % (р<0,001) і становить (73,95±2,48) %. 

Середнє значення відносної площі мозкової речовини збільшується по 

відношенню до попереднього терміну і складає (26,05±1,16) %, що достовірно 

(р<0,001) менше, ніж в інтактної групи тварин на 33,7 %. Відповідно, кірково-

мозковий індекс дорівнює 2,84±0,32 і перевищує показник інтактної групи тварин 

в 1,8 раза. Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 у мозковій речовині становить 

1,15±0,06, що менше ніж в інтактної групи тварин на 12,9 %. 
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При електронномікроскопічному дослідженні часточок загруднинної 

залози виявлено тимоцити з пікнотичними ядрами, у каріоплазмі яких міститься 

гетерохроматин, ядерна оболонка нечітко контурована. У цитоплазмі наявні 

великі вакуолеподібні структури та осміофільні включення. Збільшується 

кількість макрофагів. Трапляються апоптично змінені епітеліоретикулоцити, які 

оточені тимоцитами.  

Мікроскопічно виявлено значні зміни судинного русла. Просвіт вен і венул 

дещо розширений, заповнений елементами крові. Стінка артерій і артеріол 

потовщена завдяки набряку ендотеліоцитів. У просвіті деяких вен адгезія та 

агрегація еритроцитів. Спостерігається навколосудинний набряк  

Морфометрично встановлено, що середнє значення площі медії артерій 

збільшується у порівнянні з попереднім терміном, а площа просвіту зменшується і 

становить відповідно (1635,45±16,76) мкм
2
 та (540,59±4,87) мкм

2
, що на 13,9 % 

(р<0,001) та 5,0 % (р<0,01) достовірно перевищує параметри інтактної групи 

тварин. Зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах 

збільшується і достовірно перевищує параметри інтактної групи тварин 

відповідно на 53,6 % та 35,7 %, дорівнює (19,04±0,91) мкм та (33,16±1,58) мкм 

(р<0,001). 

Електронномікроскопічно також виявлено зміни в компонентах судинного 

русла. Змінюється  форма і розміри судин, що пов’язано з розширенням просвіту. 

Базальна мембрана артеріол, гемокапілярів місцями потовщена, розшарована. 

Ядра ендотеліоцитів мають видовжену неправильну форму з нерівними 

контурами ядерної оболонки – випинами і заглибинами. Хроматин розподілений 

неоднорідно, із більш компактним його розташуванням біля ядерної оболонки. 

Простежуються ділянки з просвітленням цитоплазми та пошкодженими 

органелами. Також відмічено набряк ядер перицитів, які огортає базальна 

мембрана гемокапілярів. Зв’язок між перицитами та базальною мембраною 

гемокапілярів не втрачений. 

Через чотири тижні в загруднинній залозі посилюються деструктивні 

процеси. У часточках диференцюється кіркова та мозкова речовина і межа між 
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ними. Збільшена кількість пухкої сполучної тканини в капсулі, кіркових і 

міжчасточкових перегородках, ці структури набряклі. Навколо органа 

збільшується кількість жирової тканини. Кровоносні судини як усередині 

часточки, так і в оточуючій сполучній тканині розширені і повнокровні. У 

мозковій речовині формуються нові тільця загруднинної залози (тільця Гассаля).   

Товщина капсули загрудинної залози зменшується, у порівнянні з 

попереднім терміном, але в 2,9 раза товща ніж в інтактної групи тварин і 

дорівнює (88,81±2,46) мкм (р<0,001). Ми пов’язуємо це зі збільшенням у капсулі 

волокнистого компоненту та набряком. Відносна площа кіркової речовини 

часточок тимуса зменшується до (72,11±1,87) %, але достовірно (р<0,001) 

перевищує показник інтактної групи тварин на 18,8 %, а відносна площа мозкової 

речовини збільшується, порівняно з попереднім терміном, до (27,90±1,43) %, що 

на 29,0 % менша даного показника в інтактної групи тварин (р<0,001). Це 

підтверджує кірково-мозковий індекс, який дорівнює 2,58±0,27. Середнє значення 

кількості тимоцитів площі 100 мкм
2
 у кірковій речовині (їх щільність) становить 

5,02±0,10, що перевищує даний параметр інтактної групи тварин на 10,1 % 

(р<0,001); у мозковій речовині – 1,14±0,03, яка на 13,6 % (р>0,01) менша, ніж в 

інтактної групи тварин. 

Електронномікроскопічно в даний термін дослідження виявлено 

розширення міжклітинних просторів, нечіткі границі між тимоцитами, розмиті 

контури ядер тимоцитів, ознаки пікнозу ядер епітеліоретикулоцитів. 

Деструктивні зміни судинного русла через чотири тижні поглиблюються. 

Вени і венули розширені, повнокровні. Базальна мембрана розшарована, 

набрякла. Стінка артерій та артеріол потовщена, набрякла, колагенові волокна 

розшаровані. В їхньому просвіті багато формених елементів, які подекуди 

прикріплені до стінки судини, ознаки тромбоутворення. Спостерігається 

навколосудинний набряк. Збільшується діаметр гемокапілярів. 

Морфометрично встановлено, що середнє значення площі середньої 

оболонки (медії) артерій тимуса збільшується до (1734,57±20,13) мкм
2
, що 

перевищує даний показник інтактної групи тварин на 20,8 % (р<0,001). Площа 



139 

 

просвіту артерій, у порівнянні з попереднім терміном, зменшується до 

(532,31±5,95) мкм
2
 і лише на 3,4 % більше показника інтакної групи тварин. 

Коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) у цей 

термін експерименту збільшується до максимуму і дорівнює (325,86±4,77) %, що 

на 13,3 % більше вихідного параметра (р<0,001). Це свідчить про зменшення 

пропускної спроможності артерій. Зовнішній діаметр кровоносних капілярів у 

кірковій та мозковій речовинах часточок тимуса відповідно дорівнює (18,73±0,89) 

мкм та (33,65±1,64) мкм, що на 51,0 % і 37,7 % перевищує дані параметри 

інтактної групи тварин (р<0,001). 

Субмікроскопічно вени і венули розширені, повнокровні, міжендотеліальні 

контакти розширені, базальна мембрана гемокапілярів пошкоджена, що сприяє 

діапедезу плазми крові через стінку судини і обумовлює периваскулярний набряк. 

В їхніх просвітах еритроцити часто утворюють скупчення. Стінка артерій, 

артеріол потовщена. Іноді спостерігається вихід крові в паренхіму, що свідчить 

про пошкодження стінки деяких судин.  

Найбільше змінені гемокапіляри. Збільшується іхній зовнішній діаметр. 

Базальна мембрана гемокапілярів місцями значно потовщена. У просвіті 

гемокапілярів деформовані еритроцити, розміщені «монетним стовпчиком». Ядра 

ендотеліоцитів набувають неправильної видовженої форми з випинами та 

заглибинами, збільшені в розмірах. Цитоплазма стоншена, просвітлена. 

Плазмолема утворює численні випини в просвіт гемокапіляра, зменшуючи площу 

просвіту. Мітохондрії просвітлені, збільшені. Комплекс Гольджі 

деструктуризований. Зміни судинного русла в загруднинній залозі нагадують 

зміни в інших органах при дії налбуфіну [44, 98, 100, 108, 111, 117]. 

Через п’ять тижнів у мозковій речовині часточок тимуса білих щурів-самців 

виявлено тільця загруднинної залози з вакуолепопібними «включеннями» і 

структурно зміненими тимоцитами в центрі. Схожі зміни описані в літературі при 

експериментальній опіковій хворобі [136]. Капсула тимуса чітко 

диференціюється. Товщина її зменшується, порівняно з попереднім терміном, і 

дорівнює (85,84±2,97) мкм, але вона достовірно (р<0,001) у 2,8 раза більша ніж в 
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інтактної групи тварин. Це пов’язано зі зростанням частки волокнистого 

компоненту, розширенням і кровонаповненням судин, утворенням 

вакуолеподібних структур. Відносна площа кіркової речовини часточки тимуса 

дорівнює (71,25±2,14) %, що достовірно перевищує даний показник інтактної 

групи тварин на 17,4 % (р<0,001). Відносна площа мозкової речовини часточки 

складає (28,75±1,19) %, що менше, у порівнянні з інтактною групою тварин, на 

26,9 % (р>0,001). Це підтверджує кірково-мозковий індекс, який дорівнює 

2,48±0,31. Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 достовірно змінюється лише в 

мозковій речовині і становить 1,06±0,02  (р>0,001), що на 19,7 % менше ніж даний 

показник в інтактної групи тварин. Отже зменшується не тільки площа мозкової 

речовини часточки, але і кількість клітин на одиницю площі. Як і інші автори, ми 

можемо зробити висновок, що такі зміни свідчать про гіпофункцію органа [88, 

140].  

При елетронномікроскопічному досліджені встановлено, що патологічні 

зміни наростають: контури ядерної оболонки тимоцитів нечіткі, в ядрі переважає 

конденсований хроматин, збільшується кількість тимоцитів із пікнотично 

зміненими осміофільними ядрами. У цитоплазмі багатьох тимоцитів наявні 

деструктуризовані просвітлені і вакуолізовані мітохондрії. Відзначається 

збільшення кількості деструктивно змінених епітеліоретикулоцитів. Окремі 

тимоцити мають ознаки як апоптозної трансформації, так і гідропічної дистрофії з 

глибокою деструкцією органел та утворенням осміофільних та вакуолеподібних 

структур. Міжклітинні простори місцями значно розширені, плазмолеми клітин 

локально зруйновані. 

При мікроскопічному досліженні судинного русла тимуса тварини через 

п’ять тижнів дії налбуфіну виявлено подальше розширення вен і венул у кірковій 

та мозковій речовинах, вони деформуються. Просвіт судин заповнений 

форменними елементами крові з ознаками агрегації, адгезії та тромбоутворення. 

Артерії та артеріоли з потовщеною стінкою, кровонаповнені, зі звуженим 

просвітом. Сполучна тканина, яка оточує судини, набрякла та інфільтрована 

лімфоцитами. Діаметр усіх гемокапілярів збільшений. 
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Площа медії та площа просвіту артерій, у порівнянні з попереднім 

терміном, збільшуються відповідно до (1763,87±16,74) мкм
2
, досягаючи 

максимуму, та (543,68±6,15) мкм
2
, що перевищує дані пераметри інтактної групи 

тварин на 22,8 % (р<0,001) та 5,6 % (р<0,01). Коефіцієнт Вогенворта становить 

(324,43±6,89) % і на 11,6 % перевищує показник інтактної групи тварин (р<0,001). 

Отже крім вазодилатації прогресують склеротичні зміни в стінці артерій. 

Збільшення коефіцієнта Вогенворта свідчить про зменшення пропускної 

спроможності артерій, отже про порушення кровопостачання, що призводить до 

гіпоксії органа та ще більшого поглиблення дистрофічних та десктруктивних 

змін. Зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової та мозкової речовин часточок 

тимуса, у порівнянні з попереднім терміном, зменшується відповідно до 

(18,02±0,76) мкм та (31,85±1,46) мкм, але перевищує показники інтактної групи 

тварин відповідно на 45,3 % та 30,4 % (в обох випадках р<0,001). 

При гістологічному дослідженні встановлено, що більшість кровоносних 

судин є «порожніми». Наявні гемокапіляри з потовщеною стінкою, великі випини 

плазмолеми ендотеліоцитів звужують їхній просвіт настільки, що він набуває 

щілиноподібної форми, що призводить, імовірно, до неможливості проходження 

форменних елементів крові через судину. У паренхімі тимуса є поодинокі 

еритроцити, що свідчить про пошкодження стінки судини і вихід крові за її межі. 

Ультраструктурно в цей термін дослідження виявлено зміни всіх ланок 

судинного русла тимуса. Вени розширені, деформовані. Базальна мембрана 

гемокапілярів розшарована, місцями пошкоджена. У просвіті судин 

гемомікроциркуляторного русла еритроцити зміненої форми, контактують з 

ендотеліоцитами. Артерії незначно розширені, проте стінка потовщена, просвіт 

звужений, є «порожні» судини. У стінці ознаки склерозу. Базальна мембрана 

гемокапілярів нечітко контурована, місцями пошкоджена. Наявний набряк та 

просвітлення цитоплазми ендотеліоцитів, що призводить до звуження просвіту 

капілярів. Міжендотеліальні контакти розширені, частково пошкоджені й 

утворюють наскрізні дефекти стінки [134]. Це призводить до виходу формених 

елементів крові в паренхіму органа. Зменшується відносна площа цитоплазми 
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ендотеліоцитів. Просвіт гемокапілярів звужений, що зумовлено випинаннями 

цитоплазматичної мембрани, а саме ядерної зони ендотеліоцитів. У деяких 

ендотеліоцитах відбувається лізис цитоплазми, а в просвіті гемокапілярів 

трапляються десквамовані частини органел цитоплазми ендотеліоцитів. Велика 

кількість ендотеліоцитів мікросудин деструктуризована, їхні ядра часто 

пошкоджені, з ознаками пікнозу та каріорексису, порушена цілісність мембрани 

ядра. Ядра темніші через накопичення і переважання гетерохроматину. 

Люменальна поверхня ендотеліоцитів містить велику кількість випинів і 

мікроворсинок, між якими є заглибини. Мітохондрії збільшені за розмірами та 

просвітлені, містять преципітати, їхня мембрана  розпушена. Є деструктивні зміни 

комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки – розширення, відсутність чітких 

контурів.  

Через шість тижнів щоденного введення налбуфіну мікроскопічно чітко 

диференціюється кіркова та мозкова речовини, і межа між ними. У 

міжчасточкових перегородках велика кількість розширених і повнокровних 

судин, паренхіма світліша, що пов’язано зі зменшенням частки функціонуючого 

компоненту – тимоцитів. У мозковій речовині часточок тимуса тварин у даний 

термін експерименту наявні тільця загруднинної залози неправильної форми, які у 

центрі містять просвітлення та структурно змінені тимоцити. 

Товщина капсули, у порівнянні з попереднім терміном, зменшується і 

становить (82,42±2,35) мкм, що в 2,7 раза більше ніж в інтактної групи тварин 

(р<0,001). Відносна площа кіркової речовини, порівняно з попереднім терміном, 

зменшується до (70,25±2,02) %, але на 15,8 % перевищує показник тварин 

інтактної групи (р<0,001), а відносна площа мозкової речовини збільшується  і 

дорівнює (29,75±1,86) %, проте на 24,3 % менше контрольного показника 

(р<0,001), а кірково-мозковий індекс відповідно дорівнює 2,36±0,33.  

На гістологічних препаратах тимуса тварин наявні численні тимоцити з 

ознаками апоптозу та макрофаги. Це призводить до зменшення частки 

лімфоїдного компоненту паренхіми тимуса. Кількість тимоцитів на площі 100 
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мкм
2
 мозкової речовини часточок тимуса зменшується до мінімуму і становить 

1,03±0,04, що на 22,0 % менше ніж в інтактної групи тварин. 

При електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що в цитоплазмі 

багатьох тимоцитів та епітеліоретикулоцитів наявні деструктуризовані 

просвітлені і вакуолізовані мітохондрії, пошкоджені мембрани ендоплазматичної 

сітки та комплексу Гольджі. Виявлено тимоцити з ознаками каріопікнозу та 

каріолізизу. Міжклітинні простори розширені, плазмолема і ядерна оболонка 

частково зруйновані. Усі патологічні зміни поглиблені.  

Щодо судинного русла, то мікроскопічно виявлено пошкодження стінки 

розширених вен із виходом елементів крові в паренхіму органа. Відбувається 

набряк не тільки структур навколосудинного простору, але і паренхіми. Стінка 

артерій потовщена, набрякла та склерозована. Артеріоли, гемокапіляри та венули 

розширені, повнокровні, їхня стінка пошкоджена. Навколосудинна пухка 

сполучна тканина інфільтрована лімфоцитами і макрофагами. Деякі мікросудини 

«порожні», їхній просвіт майже непомітний.  

Морфометрично зовнішній діаметр артерій, у порівнянні з попереднім 

терміном, зменшується і дорівнює (55,83±1,16) мкм, але він на 10,1 % достовірно 

перевищує показник інтактної групи тварин (р<0,05). Середнє значення площі 

середньої оболонки (медії) артерій зменшується і становить (1742,73±14,78) мкм
2
 

(р<0,001), але на 21,3 % перевищує інтактний показник. Коефіцієнт Вогенворта 

підтверджує дані і становить (323,46±5,32) %, на 11,3 % більше ніж в інтактної 

групи тварин (р<0,001). Зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій та мозковій 

речовинах зменшується, у порівнянні з попереднім терміном, і становить 

відповідно (17,94±0,97) мкм та (30,21±1,42) мкм, але він достовірно перевищує на 

44,7 % (р<0,001) та 23,7 % (р<0,01) показники інтактної групи тварин. 

На гістологічних препаратах часточок тимуса білих щурів-самців 

репродуктивного віку через шість тижнів щоденного введення налбуфіну 

виявлено вихід формених елементів крові в паренхіму залози, що свідчить про 

пошкодження цілісності стінки судин. Наявні численні жирові включення, 

збільшується кількість колагенових волокон навколо судин та в їхній стінці. 
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Виявлено значний навколосудинний набряк та паренхіми загруднинної залози. 

Багато артерій, вен і судин гемомікроциркуляторного русла не мість формених 

елементів, а інші, навпаки, заповнені деформованими та злиплими еритроцитами, 

які прикріплюються до люменальної поверхні ендотеліоцитів та між собою, 

розташовуються у вигляді «монетного стовпчика». Вени і венули розширені, 

повнокровні. Артерії та артеріоли з потовщеною склерозованою стінкою. 

Гемокапіляри розширені, із наскрізнимим дефектами стінки. 

При електронномікроскопічному дослідженні тимуса білих щурів-самців 

через шість тижнів щоденного введення налбуфіну виявлено подальші 

патологічні структурні зміни всіх ланок гемомікроциркуляторного русла, які 

набувають незворотності. Вени і венули розширені, деформовані, повнокровні. У 

стінці кровоносних капілярів, венул та артеріол відзначається набряк 

ендотеліоцитів, локальне стоншення базальної мембрани та часткова її руйнація, 

що призводить до утворення наскрізних дефектів. Це сприяє периваскулярному 

набряку та навколосудинним крововиливам. Просвіт судин заповнений 

деформованими еритроцитами з ознаками агрегації та адгезії. Встановлено 

потовщення стінки артерій та артеріол та звуження їхнього просвіту. Численні 

судини «порожні». У ланках гемомікроциркуляторного русла глибокі 

деструктивно-дегенеративні зміни.  

Наявний набряк та просвітлення цитоплазми ендотеліоцитів, що сприяє 

звуженню просвіту капілярів. Просвіт звужений також у зв’язку з численними 

випинаннями плазмолеми,на перетині має зірчасту форму. Деякі ділянки 

капілярів настільки звужені, що не пропускають клітин крові. Плазмолема 

ендотеліоцитів пошкоджена, їхні ядра мають ознаки каріорексису. Люменальна 

поверхня ендотеліоцитів містить величезну кількість мікроворсинок. Мітохондрії 

вакуолізовані, їхній матрикс просвітлений. Виявлено деструктивні зміни 

елементів комплексу Гольджі, руйнуються їхні мембранні структури. Подібні 

деструктивні зміни виявлено в гранулярній ендоплазматичній сітці – зменшується 

кількість канальців, вони менші за розмірами. У стінці кровоносних капілярів, 

венул та артеріол відмічається набряк ендотеліоцитів, локальне стоншення 
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базальної мембрани та часткова її руйнація, що призводить до утворення 

наскрізних дефектів. Це сприяє навколосудинному набряку та навколосудинним 

крововиливам. 

Мікроскопічно через тиждень після відміни налбуфіну часточки зміненої 

форми, деформовані. Капсула та міжчасточкові перегородки потовщені, набряклі. 

Препарат світліший, що свідчить про зменшення щільності лімфоїдного 

компоненту. Судини розширені і повнокровні. У мозковій речовині більшість 

тілець загруднинної залози неправильної форми невеликих розмірів, у центрі 

просвітлення з зоною клітинного детриту та зміненими тимоцитами. 

Морфометрично товщина капсули зменшується, порівняно з попереднім 

терміном дослідження, і дорівнює (80,63±2,18) мкм, але вона в 2,6 раза достовірно 

(р<0,001) перевищує цей показник інтактної групи тварин. Відносна площа 

кіркової речовини, у порівнянні з попереднім терміном, зменшується до 

(66,52±2,08) %, але перевищує цей параметр інтактної групи тварин на 9,6 % 

(р<0,05), а відносна площа мозкової речовини навпаки  збільшується і становить 

(33,48±1,55) %, але на 14,8 % менше ніж в інтактної групи тварин (р<0,01). Це 

підкреслює кірково-мозковий індекс, який становить 1,99±0,15 і на 29,2 % 

перевищує норму. Кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 кіркової речовини 

часточок тимуса становить 4,61±0,09, що тільки на 1,1 % перевищує параметр 

інтактної групи тварин, кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 мозкової речовини 

часточок тимуса, у порівнянні з попереднім терміном, збільшується до 1,09±0,05, 

але на 17,4 % достовірно менша ніж в інтактної групи тварин (р<0,01). 

Електронномікроскопічно через один тиждень після відміни налбуфіну в 

тимусі експериментальних тварин структурні зміни подібні до змін у тварин 

попередньої групи. Ядра частини тимоцитів пікнотично змінені, осміофільні, 

ядерна оболонка утворює інвагінації, місцями пошкоджена. Цитоплазма клітин 

просвітлена, містить змінені органели. Наявні деструктуризовані з світлим 

матриксом мітохондрії. Простежується пошкодження мембран комплексу 

Гольджі та ендоплазматичної сітки. 
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Щодо судинного русла то мікроскопічно спостерігається адгезія та агрегація 

крові в просвіті судин, вихід елементів крові в паренхіму залози. Вихід плазми, 

що призводить до набряку. Стінка артерій та артеріол залишається потовщеною, 

наявні склеротичні зміни. Є ділянки розшарування та відшарування базальної 

мембрани. Судини гемомікроциркуляторного русла розширені. Трапляються як 

переповені кров’ю так і пусті судини з зіркоподібним просвітом. Є багато 

пошкоджених гемокапілярів, що сприяє крововиливам у паренхіму.  

Морфометрично встановлено що середні значення площі середньої 

оболонки (медії) та площі просвіту артерій зменшуються, у порівнянні з 

попереднім терміном, і становлять відповідно (1686,34±15,72) мкм
2
 та 

(535,30±4,65) мкм
2
, але на 17,4 % (р<0,001) та 4,0 % (р<0,05) перевищує дані 

параметри в інтактної групи тварин. Тому коефіцієнт Вогенворта також 

достовірно більший на 8,4 % і становить (315,03±4,67) % (р<0,001), що свідчить 

про знижену пропускну спроможність артерій. Виявлено зменшення зовнішнього 

діаметра кровоносних капілярів у кірковій та мозковій речовинах часточок, 

порівняно з попередньою групою, відповідно, до (16,33±0,79) мкм та (29,06±1,47) 

мкм, але ці показники на 31,7 % (р<0,001) та 19,0 % (р<0,05) перевищують 

параметри інтактної групи тварин. 

На гістологічних препаратах тимуса тварин у цей термін дослідження 

виявлено зміни подібні до попередньої групи тварин – вихід форменних елементів 

крові в паренхіму загруднинної залози, що свідчить про пошкодження цілісності 

стінки судин, збільшується кількість колагенових волокон навколо судин та в 

їхній стінці. Також виявлено набряки навколо судин та в паренхімі залози. Венули 

і вени розширені, повнокровні. Артерії та артеріоли мають потовщену 

склерозовану стінку. Гемокапіляри розширені, із наскрізнимими дефектами 

стінки. Трапляються як «порожні» артеріоли, венули та гемокіпіляри, так і 

заповнені деформованими еритроцитами, та їхня адгезія до люменальної поверхні 

ендотеліоцитів. 

При електронній мікроскопії часточок тимуса білих щурів самців через 

один тиждень після відміни налбуфіну виявлено подібні структурні зміни, як в 
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попередній експериментальній групі тварин. Вени розширені і деформовані. 

Міжендотеліальні контакти венул, гемокапілярів та артеріол розширені, базальна 

мембрана нерівномірно потовщена, спостерігається навколосудинний набряк. Для 

гемокапілярів характерно зменшення їх просвітів, набряк цитоплазми 

ендотеліальних клітин та локальне пошкодження плазмолеми. Виявляється 

венозне повнокрів’я. Наявні наскрізні дефекти стінки капіляра. В їхньому просвіті 

еритроцити зміненої форми з ознаками агрегації, адгезії та тромбоутворення. 

Стінка артерій та артеріол залишається потовщеною, наявні склеротичні зміни. Є 

багато «порожніх» судин. У ланках гемомікроциркуляторного русла глибокі 

деструктивно-дегенеративні зміни. Міжендотеліальні контакти венул, 

гемокапілярів та артеріол розширені, базальна мембрана нерівномірно потовщена, 

спостерігається навколосудинний набряк. Часто трапляються судини з 

наскрізними дефектами стінки, що призводить до виходу формених елементів 

крові та плазми в паренхіму залози, що призводить до набряків та крововиливів. 

Цитоплазма ендотеліоцитів у гемокапілярах стоншена, просвітлена, містить 

преципітати.  

Просвіт гемокапілярів звужений через численні випини і мікроворсинки 

цитолеми ендотеліоцитів, на поперечному розрізі він має зірчасту форму. Окремі 

ділянки гемокапілярів настільки звужені, що не пропускають клітин крові. У 

деяких гемокапілярах плазмолема ендотеліоцитів утворює великі випини в 

просвіт, в інших пошкоджена, без чітких контурів. Ядра в одних випадках 

збільшені, випуклі, в інших – часто пошкоджені, з ознаками каріорексису. 

Плазмолема люменальної поверхні ендотеліоцитів містить величезну кількість 

випинів, заглибин та мікроворсинок. Мітохондрії вакуолізовані, мембрана їх 

розпушена. Є деструктивні зміни комплексу Гольджі, а саме руйнування 

мембрани, та ендоплазматичної сітки – менша кількість канальців, менші розміри.  

Вищенаведені дані підтверджують те, що тривала дія на організм опіоїдів 

негативно впливає на лімфоїний компонент тимуса, який зменшується, отже 

менше Т-лімфоцитів надходить у кров, страждає важлива ланка клітинного 

імунітету, що може призвести до імунної недостатності. 
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Клітинні зміни в структурі тимуса при дії налбуфіну подібні до змін при 

інших патологічних впливах на організм, тобто мають неспецифічний характер 

[78, 103, 134–142]. Проте в роботі підтвержені та доповнені закономірності 

динаміки змін при дії наркотичних препаратів. Зміни судинного русла 

узгоджуються з такими при тривалому впливі налбуфіну на інші органи [52, 62, 

96, 98, 101, 106, 108].  

За допомогою комплексного дослідження загруднинної залози білих щурів-

самців репродуктивного віку з використання найбільш обгрунтованих та 

взаємодоповнюючих методик, виявлено чітку залежність глибини та 

закономірність динаміки змін структурних компонетів клітинного складу та 

судинного русла від тривалості та дози введення налбуфіну. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подано нове вирішення актуального наукового 

завдання щодо структурної організації та судинного русла загруднинної залози 

(тимуса) білих щурів-самців репродуктивного віку в нормі і закономірності їхньої 

перебудови при тривалій шеститижневій дії на організм налбуфіну, а також через 

тиждень після його відміни. Ці дані є основою для теоретичного обґрунтування 

безпечності застосування опіоїдів.  

1. Загруднинна залоза (тимус) інтактних білих щурів-самців має типову 

будову. Відносна площа кіркової речовини часточок дорівнює (60,69±1,59) %, а 

мозкової речовини – (39,31±1,04) %. Кірково-мозковий індекс становить 

1,54±0,11, товщина капсули складає (30,71±2,03) мкм. Площа середньої оболонки 

(медії) артерій дорівнює (1436,29±18,43) мкм
2
, а коефіцієнт пропускної 

спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта) становить (290,60±5,04) %. 

Зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій речовині часточок дорівнює 

(12,40±0,77) мкм, а в мозковій удвічі більший – (24,43±1,03) мкм.  

2. У ранні терміни дії налбуфіну (впродовж 1 тижня) у тимусі тварин 

виявлено перші достовірні (р<0,001) структурні зміни: відносна площа кіркової 

речовини часточок збільшується на 28,3 %, а мозкової речовини зменшується на 

43,7 %, максимально збільшується в 2,3 раза кірково-мозковий індекс; кількість 

тимоцитів на площі 100 мкм
2
 достовірно (р<0,001) збільшується, у порівнянні з 

контролем, у кірковій речовині на 11,6 %, а в мозковій речовині збільшується 

максимально на 31,1 %; зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій речовині 

достовірно (р<0,001) збільшується на 28,1 %, а в мозковій речовині – на 18,5 %. 

Помірно потовщується базальна мембрана гемокапілярів та розширюється їхній 

просвіт. 

3. Через 2 тижні щоденного введення налбуфіну структурні зміни в тимусі 

достовірно (р<0,001) поглиблюються. Просвіт вен та венул збільшується, вони 

стають повнокровними. У порівнянні з інтактними тваринами: збільшується 

товщина капсули органа в 1,5 раза; площа медії артерій зростає на 11,0 %, а площа 
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їх просвіту максимально збільшується на 7,2 %; збільшується зовнішній діаметр 

гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах часточок відповідно на 31,9 % та 

20,4 %. Субмікроскопічно виявлено розширені міжклітинні простори, нерівність 

контурів ядер тимоцитів, незначне звуження просвіту капілярів та розширення 

просвіту артеріол, потовщення базальної мембрани венул. 

4. При дії налбуфіну впродовж 3–4 тижнів поступово виникають значні 

достовірні (р<0,001) деструктивно-дегенеративні зміни в тимусі та його 

судинному руслі. Збільшується кількість пухкої сполучної тканини в 

міжчасточкових перегородках та навколо судин, виникає її набряк, товщина 

капсули максимально збільшується в 3,1 раза. Стінка артерій і артеріол 

потовщена, а вени і венули розширені, повнокровні. У часточках переважає 

кіркова речовина – кірково-мозковий індекс у 1,8 раза більший у порівнянні з 

контролем. Кількість тимоцитів у мозковій речовині зменшується на 12,9 %. 

Пропускна спроможність артерій є найменшою. У кірковій і мозковій речовині 

часточок максимально збільшується зовнішній діаметр гемокапілярів, відповідно, 

на 51,1 % і 37,7 %. Зростає кількість апоптично змінених тимоцитів, особливо в 

мозковій речовині. Субмікроскопічні зміни: частина тимоцитів має пікнотичні 

ядра, а ядерна оболонка нечітко контурована, в цитоплазмі наявні великі 

вакуолеподібні структури та осміофільні включення; базальна мембрана 

гемокапілярів місцями значно потовщена, міжендотеліальні контакти розширені. 

5. При тривалій дії налбуфіну впродовж 5–6 тижнів у тимусі виникають  

глибокі достовірні (р<0,001) деструктивні зміни. Вени та венули розширені і 

повнокровні, стінка артерій та артеріол значно потовщена, а їхній просвіт 

звужений, наявний навколосудинний набряк. У розширених міжклітинних 

просторах часточок міститься багато деформованих еритроцитів. У порівнянні з 

інтактними тваринами: кірково-мозковий індекс часточок більший в 1,6 раза; 

кількість тимоцитів у мозковій речовині є найменшою – на 22,0 %; площа медії 

артерій є найбільшою – на 22,8 %; пропускна спроможність артерій є низькою; 

зовнішній діаметр гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах є більшим, 

відповідно, на 44,7 % та 23,7 %. Субмікроскопічні зміни: частина тимоцитів і 
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епітеліоретикулоцитів мають пікнотичні осміофільні ядра, збільшується кількість 

деструктивно змінених тимоцитів, епітеліоретикулоцитів і макрофагів із 

пікнотичними ядрами та в стані апоптозу, ядерна оболонка і плазмолема місцями 

пошкоджена; стінка мікросудин потовщена, наявний набряк ендотеліоцитів; 

плазмолема ендотеліоцитів гемокапілярів утворює численні мікроворсинки і 

випини, які заповнюють просвіт, місцями базальна мембрана стоншена і 

зруйнована, наявні наскрізні дефекти стінки гемокапілярів. 

6. Через 1 тиждень після відміни налбуфіну деструктивно-дегенеративні 

зміни тимуса та його судинного русла не зменшуються, що свідчить про глибокі 

незворотні зміни в органі внаслідок тривалої дії опіоїду. Вени і венули розширені 

і повнокровні, стінка артерій та артеріол потовщена і склерозована. Усі 

морфометричні параметри структурних компонентів тимуса достовірно 

відрізняються від показників інтактних тварин: кірково-мозковий індекс більший 

в 1,3 раза; кількість тимоцитів на площі 100 мкм
2
 мозкової речовини часточок 

менша на 17,4 %; коефіцієнт Вогенворта більший на 8,4 %; зовнішній діаметр 

гемокапілярів у кірковій та мозковій речовинах часточок більший, відповідно, на 

31,7 % та 19,0 %. Субмікроскопічні зміни: наявні численні деструктивно змінені 

тимоцити і епітеліоретикулоцити та клітини в стані апоптозу, ядерна мембрана і 

плазмолема місцями пошкоджені; ендотеліоцити гемокапілярів набряклі, 

міжендотеліальні контакти розширені, місцями базальна мембрана розшарована і 

зруйнована, наявні наскрізні дефекти стінки гемокапілярів.  

7. При тривалому застосуванні налбуфіну впродовж 6 тижнів виникають 

фазові зміни структурної організації тимуса білих щурів-самців репродуктивного 

віку та його судинного русла. Доведена залежність цих структурних змін від 

тривалості дії налбуфіну. Встановлено, що при нетривалому впливі налбуфіну на 

організм упродовж 2 тижнів не відбувається значних структурних змін у тимусі і 

ці процеси є компенсаторними. При дії налбуфіну впродовж 3–4 тижнів 

виникають деструктивно-дегенеративні зміни структурних компонентів та 

судинного русла тимуса. При тривалій дії налбуфіну впродовж 5–6 тижнів 
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настають глибокі деструктивно-дегенеративні зміни, що навіть через тиждень 

після відміни препарату не відновлюються. 
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