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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Наркоманія в Україні впродовж останніх років набула 

стрімкого поширення (Чемерис Н.М., 2017). У 2016 році зареєстровано 115 170 

осіб, яким уперше діагностовано психічні та поведінкові розлади, пов’язані   

з вживанням психоактивних речовин, що на 1,3 % більше, ніж у 2015 році. 

Щорічно в Україні кількість наркозалежних осіб збільшується на 8-9 %. 

Негативним показником є і те, що 70-75 % наркоманів становить  молодь 

віком до 25 років. Аналіз показника у гендерному розрізі свідчить, що хлопці 

частіше, ніж дівчата вживають наркотики. 73% споживачів наркотиків – 

міські мешканці, однак частка сільської молоді поступово збільшується. 97 

% наркоманів уперше спробували наркотики у віці з 12 до 19 років, а кожен 

п’ятий наркоман – жінка (Вієвський А.М. та ін., 2012; Кононов І.Ф., 2012; 

Радченко Т.М., 2016). 

На сьогодні група опіоїдних анальгетиків широко використовується при 

лікуванні синдрому хронічного болю (Кобеляцкий Ю.Ю., 2012; Barbosa- 

Leiker C. et al., 2016; Novick T. et al., 2016). Для вирішення цього складного 

завдання розроблено цілий ряд медикаментозних шляхів та методів впливу на 

таке страждання, найефективнішим з яких є фармакотерапія із застосуванням 

наркотичних (опіоїдних) анальгетиків (Арбух Д.М. и др., 2018; Воронцов С.А. 

и др., 2016; Губський Ю.І., 2013; Радомский В.Т. и др., 2014). 

Значне використання наркотичних речовин, зростання їхнього обігу та 

поширення наркоманії зумовлює необхідність детального вивчення впливу 

опіоїдів на організм людини. 

Дані фахової літератури частіше торкаються питання впливу опіоїдів на 

нервову, гепатобіліарну системи, тимус, селезінку, нирки (Бекесевич А.М., 

2015; Вільхова І.В., 2015; Зінько А.В., 2016; Гарапко Т.В., 2016; Валько О.О., 

2017). Багатьма дослідниками описані також морфологічні зміни серця 

наркоспоживачів як на мікро-, так і на ультраструктурному рівні, проте 

залишається незрозумілим остаточно ні патогенез впливу опіоїдів на міокард 

та його ГМЦР, ні те, які мофологічні зміни викликають саме опіоїди, оскільки 

багато дослідників пов’язують зміни у внутрішніх органах наркоманів із 

способом життя та супутніми токсичними речовинами, які часто утворюються 

внаслідок самостійного виготовлення наркоречовини  (Пиголкин  Ю.И.  и  

др., 2012). Більшість висновків щодо впливу наркотичних середників на 

організм ґрунтуються на клінічному використанні препаратів без достатнього 

експериментального дослідження, що є неприпустимим. 

Отож, беручи до уваги фахову літературу можна зробити висновок, що існує 

ціла низка невирішених питань  щодо  морфологічної  перебудови  міокарда 

за умов впливу опіоїду. Недостатньо вивченими залишаються і питання 

особливостей макро-, мікро- та ультраструктури гемомікроциркуляторного 
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русла міокарда. Тому дослідження морфологічних змін міокарда та його ГМЦР 

під впливом опіоїдів в експерименті є надзвичайно актуальним. 

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

напрямок дослідження є частиною планової наукової роботи кафедр 

нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

«Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні особливості 

органів у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку, за умов впливу 

екзо- та ендогенних факторів», № державної реєстрації 0115U000041, яка 

виконується у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького згідно з державним планом та програмою  впродовж  

2015 – 2020 років. Здобувач є співвиконавцем цієї роботи. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої Ради медичного факультету №1 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 

8 від 18 травня 2016 року). 

Мета дослідження. Встановити особливості структурної організації 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла у різні терміни впливу 

налбуфіну в експерименті. 

Завдання дослідження: 

1. Провести морфометричний аналіз мікро- й ультраструктури та 

гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура за умов фізіологічної 

норми. 

2. Встановити особливості міокарда та рельєфу камер серця білого щура на 

сканограмах. 

3. Виявити морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла та 

структурної організації міокарда білого щура під впливом опіоїду на 

мікроскопічному рівні. 

4. Дослідити морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла та 

структури міокарда білого щура під впливом опіоїду на ультраструктурному 

рівні. 

5. Провести морфометричний аналіз змін ангіоархітектоніки та кількісних 

параметрів кардіоміоцитів міокарда білого щура під впливом опіоїду на мікро- 

та ультраструктурному рівнях. 

Об’єкт дослідження – морфологічні особливості міокарда білого щура у 

нормі та за умов впливу налбуфіну. 

Предмет дослідження – морфологічна перебудова міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла впродовж 6-тижневого впливу налбуфіну в 

експерименті. 

Методи дослідження: У дисертації використано морфологічні методи: 

гістологічні та електронномікроскопічні – для вивчення мікро- та 

ультраструктури міокарда білого щура в нормі та за умов впливу опіоїду, 

метод скануючої електронної мікроскопії, за допомогою якого вивчали 
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поверхневу структуру міокарда; морфометричні та статистичні методи 

дослідження, які дозволили об’єктивізувати результати дослідження 

особливостей гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури 

міокарда в нормі та закономірностей його змін у різні терміни тривалого 

впливу опіоїду. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексне 

морфологічне дослідження міокарда та його гемомікроциркуляторного русла 

за допомогою гістологічного, електронномікроскопічного, морфометричного 

методів та методу скануючої електронної мікроскопії за умов перебігу 

шеститижневої експериментальної опіоїдної інтоксикації. Новими є дані про 

морфологічні зміни, які виникають у гемомікроциркуляторному руслі міокарда 

в різні терміни (впродовж 6-ти тижнів) при щоденному внутрішньом’язовому 

введенні налбуфіну в експерименті. Отримані нові морфометричні дані 

ангіоархітектоніки міокарда. Уперше встановлено залежність між тривалістю 

введення  налбуфіну  та  глибиною  змін  структурної  організації  міокарда  

та його гемомікроциркуляторного русла в експерименті. Проведений 

статистичний аналіз дозволив систематизувати отримані експериментальні 

дані і подати порівняльну характеристику структурної організації та 

гемомікроциркуляторного русла міокарда в нормі та за умов впливу опіоїду в 

експерименті. Встановлено, що перші ознаки порушення структури міокарда 

та його гемомікроциркуляторного русла спостерігаються вже через тиждень 

введення наркотичного середника. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження міокарда та його гемомікроциркуляторного 

русла впродовж 6-ти тижнів впливу опіоїду мають важливе значення не 

лише для морфологів, а й для клініцистів. Отримані результати дають  

змогу вирішити питання щодо  впливу  опіоїду  на  структуру  серця  та 

його гемомікроциркуляторне русло, що створює морфологічне підґрунтя 

для розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних методів 

діагностики, профілактики і лікування кардіологічних захворювань у 

пацієнтів, які змушені тривалий час вживати опіоїди, а також у 

наркозалежних осіб. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу кафедри 

анатомії людини (затв. 12 березня 2018 р.) та кафедри патологічної анатомії   

і судової медицини (затв. 31 січня 2018р.) ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», кафедри анатомії людини (затв. 01 березня 2018    

р.), кафедри гістології, цитології та ембріології (затв. 20 лютого 2018 р.), 

кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії (затв. 17 лютого 2018 р.) 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедри 

патологічної та топографічної анатомії (затв. 12 березня 2018 р.) та кафедри 
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судової медицини (затв. 12 березня 2018 р.) НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедри 

нормальної анатомії (затв. 14 березня 2018р.), кафедри патологічної анатомії 

та судової медицини (затв. 1 березня 2018 р.), кафедри оперативної хірургії    

з топографічною анатомією (затв. 28 лютого 2018 р.), кафедри гістології, 

цитології та ембріології (затв. 25 січня 2018 р.) Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, кафедри анатомії людини 

(затв. 7 березня 2018 р.), кафедри гістології та ембріології (затв. 2 березня 

2018 р.) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України», кафедри клінічної анатомії і оперативної 

хірургії (затв. 22 березня 2018р.), кафедри гістології, цитології та ембріології 

(затв. 20 березня 2018р.) та кафедри патологічної анатомії з секційним 

курсом (затв. 28 березня 2018р.) ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено етапи 

планування, інформаційно-патентний пошук, формулювання мети й завдань 

дослідження. Завдяки опанованим методикам здійснено відтворення моделі 

експериментального дослідження, забір матеріалу та всі морфологічні 

дослідження здобувачем особисто. Написання всіх розділів дисертаційної 

роботи, основні наукові положення належать здобувачу, формулювання 

висновків здійснено за участі наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення  

дисертації висвітлено та обговорено на засіданнях кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, V міжнародній конференції молодих вчених (Вінниця, 2014), 

міжнародній науково-практичній конференції «International scientific 

conference» (Ужгород, 2015), міжнародній науковій конференції «Innovation 

technology in medicine: experience of Poland and Ukraine» (Люблін, 2017), ІІІ 

міжнародній науковій конференції «New trends in education end practice of 

health protection employеes» (Ostrowiec Swietokrzyski, 2017), IV науковій 

конференції (Lublin, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з 

яких 7 статей опубліковано у фахових наукових виданнях, 1 стаття – у фаховому 

науковому виданні Німеччини, 5 робіт – у матеріалах і тезах конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено українською мовою 

на 194 сторінках друкованого тексту, з них 121 сторінка основного тексту. 

Дисертація містить такі розділи: вступ, аналітичний огляд літератури, матеріали 

та методи дослідження, два розділи з результатами власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів досліджень, висновки, список використаних 

джерел, додатки (17). Робота ілюстрована 8 таблицями, 79 рисунками. Список 

використаних джерел літератури складається з 221 джерела, з яких 150 

кирилицею і 71 латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 106 

статевозрілих білих щурах-самцях масою 180 – 200 г. Усіх тварин утримували 

в умовах віварію Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Експерименти проведені відповідно до положення 

Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують 

в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986), Директиви 

Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону України № 3447-IV «Про захист 

тварин від жорстокого поводження». 

Ангіоархітектоніку міокарда білих щурів, його мікро- та ультраструктурні 

особливості в нормі досліджено на 10 інтактних тваринах. Перша серія 

дослідів (16 щурів) дозволила вивчити стан гемомікроциркуляторного русла 

серця та його структурних компонентів на 7 добу перебігу експерименту. 

Друга серія дослідів (16 щурів) проведена з метою встановлення змін 

ангіоархітектоніки серця, його мікро- та ультраструктури через 14 діб 

перебігу експерименту. Третя серія дослідів (16 щурів) дозволила вивчити 

стан гемомікроциркуляторного русла серця та його структурних компонентів 

на 21 добу перебігу експерименту. Четверта серія дослідів (16 щурів) 

проведена з метою встановлення змін ангіоархітектоніки серця, його мікро- 

та ультраструктури через 28 діб перебігу експерименту. П’ята серія дослідів 

(16 щурів) дозволила вивчити стан гемомікроциркуляторного русла серця та 

його структурних компонентів на 35 добу перебігу експерименту. Шоста серія 

дослідів (16 щурів) проведена з метою встановлення змін ангіоархітектоніки 

серця, його мікро- та ультраструктури через 42 доби перебігу експерименту. 

Контролем слугували 36 щурів, яким вводили 0,9% розчин хлориду натрію в 

об’ємі 1мл. Евтаназію проводили з використанням диетил ефіру. 

Для моделювання тривалого впливу опіоїду вводили наркотичний 

анальгетик щоденно (1 раз на добу в однаковий проміжок часу) (Пат. № 76564 

U Україна, Онисько Р. М. та ін., 2013). Налбуфін вводили внутрішньом’язово за 

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

мг/кг, ІV тиждень – 25 мг/кг, V тиждень – 30 мг/кг, VI тиждень – 35 мг/кг. 

Як матеріал для гістологічного дослідження використовували зрізи серця 

щура. Фіксували матеріал у 10% розчині нейтрального формаліну впродовж 24 

годин. Матеріал заливали в парафінові блоки, з яких виготовляли гістологічні 

зрізи на санному мікротомі моделі МС – 1 товщиною 5-7 мкм. Гістологічні зрізи 

забарвлювали гематоксиліном та еозином за загальноприйнятою методикою 

та фуксилін-пікрофуксином (за методикою Вейгерта), азаном. Гістологічні 

препарати аналізували на  світлооптичному  мікроскопі  Meiji  MT4300  LED 

з імерсійним об’єктивом х100, та об’єктивами х40, х20 та х10 серії «план 

ахромат», окуляр х10. Фотографували гістологічні зразки камерою Canon EOS 
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550D із перехідником MA150/50 та адаптером МА986 із збільшенням х1.9, 

калібрування для проведення морфометрії проводили за допомогою слайду 

Meiji MA285 з визначенням коефіцієнту співвідношення пікселя до мікрометра 

для кожного збільшення. 

Для проведення морфометричного аналізу структурної організації міокарда 

серця білого щура здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів, товщини 

стінки артеріол, показника співвідношення площі перерізу мітохондрій до 

площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита. Із цією метою було використано 

тестову сітку на 100 тестових точок. Для проведення морфометричного 

дослідження артеріол та капілярів міокарда щура було отримано серію 

фотографій гістологічних препаратів. Ділянки для фотографування обирали 

випадково-систематичним методом. Для проведення замірів товщини стінки 

артеріол та їхнього внутрішнього діаметра використовували фотографії, 

отримані при збільшенні х400, для проведення замірів діаметра капілярів 

використовували фотографії зі збільшенням х1000. Усі заміри проводили із 

використанням виключно первинних, не редагованих фотографій роздільною 

здатністю 5184х3456 пікселів. Для проведення замірів використовували 

програмне забезпечення ImageJ v.1.48u із застосуванням інструменту «straight 

line». Фотографії зі збільшенням х400 калібрували з коефіцієнтом 12,53 пікселя 

на мікрометр, фотографії зі збільшенням × 1000 калібрували з коефіцієнтом 

31,32 пікселя на мікрометр. 

Електронномікроскопічне дослідження міокарда білих щурів за умов 

тривалого впливу налбуфіну проводили на електронному мікроскопі УЕМВ– 

100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і збільшеннях х4000 – × 12000. 

Зразки для скануючої електронної мікроскопії фіксували в 2 % 

глутаральдегіді в какодилатному буфері, промивали в буфері  і зневоднювали 

в серії градуйованих розчинів етанолу. Зразки для видалення залишків рідини 

осушували в сушарці Bal-ТЕС CPD030 до критичної точки, встановлювали на 

алюмінієвих підставках покритих золотом для покриття розпиленням Denton  

і досліджували в скануючому електронному мікроскопі FEI XL30 SEM при 

збільшеннях 200, 500, 1000, 2000. 

Отримані морфометричні дані конвертували в електронні таблиці для 

подальшого аналізу. Оскільки дані отриманої вибірки за характеристиками 

ексцесу та асиметрії, а також за формою розподілення гістограми відрізнялися 

від нормального розподілення, дані представляли у вигляді Me (25 %; 75 %), 

крім того, вказували та аналізували міжквартильний розмах (IQR). Для 

аналізу достовірності різниці результатів між групами було використано 

непараметричні критерії – U-критерій Мана-Уітні (для порівняння двох 

вибірок) та H-критерій Крускала-Уолліса (для порівняння декількох вибірок). 

Для проведення статистичного дослідження було використане програмне 

забезпечення Stepanizer V1.0. 
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Результати досліджень та їх обговорення. Результати наших досліджень 

підтвердили, що серце білого щура – чотирикамерний м’язовий орган. 

Міокард щура складався із скоротливих (типових), провідних (атипових)    

і секреторних передсердних кардіоміоцитів. Кардіоміоцити на поперечному 

зрізі мали прямокутну форму.  М’язові  волокна  міокарда  утворені  одно-  

або двоядерними м’язовими клітинами, які контактували між собою у  

вигляді ланцюжків. Кардіоміоцити шлуночків мали циліндричну форму, а 

кардіоміоцити передсердь – відростки. Ядра кардіоміоцитів овоїдної або 

веретеноподібної форми і, зазвичай, розміщувалися по центру клітини. 

Кардіоміоцити шлуночків містили багато саркоплазми, незначну кількість 

міофібрил. Саркоплазматична сітка розвинена слабко і не утворювала великих 

термінальних цистерн. Т-трубочки кардіоміоцитів заходили всередину на рівні 

Z-ліній. Між  кардіоміоцитами  спостерігали  прошарки  сполучної  тканини, 

в товщі якої візуалізувалися судини різного діаметра з невеликою кількістю 

еритроцитів. Внутрішня оболонка артеріальних судин подекуди мала 

звивистий характер, представлена стоншеними ендотеліоцитами з витягнутими 

гіперхромними ядрами. Окрім скоротливих (типових) кардіоміоцитів ми 

розрізняли і другий вид клітин міокарда – провідні (атипові) кардіоміцити, 

які утворювали провідну систему серця і поділялися на 3 типи. Перший тип – 

Р-клітини (пейсмейкерні клітини) невеликих розмірів, багатокутної форми, 

мали багато піноцитозних пухирців та кавеол, Т-система в них була відсутня, 

саркоплазматична сітка розвинена слабко. Другий тип – перехідні клітини – 

невеликі клітини витягнутої форми, за діаметром менші, ніж типові скоротливі 

кардіоміоцити. Із боку інтерстицію, уздовж бічної поверхні м’язових клітин, 

містили множинні тонкі фібрили, один кінець яких вплітається в базальну 

мембрану кардіоміоцита, а інший – у базальну мембрану ендотеліоцита капіляра 

або сусіднього кардіоміоцита. У просторах між м’язовими волокнами міокарда 

виявляли колагенові фібрили. На поверхні кардіоміоцитів спостерігали значну 

кількість дрібних везикул. У кардіоміоцитах передсердь – безліч мітохондрій 

і міофібрил. Найбільш щільне розташування міофібрил спостерігали на 

периферії кардіоміоцитів, а в центральній зоні – локалізувалося ядро, канальці 

агранулярної ендоплазматичної сітки, комплекс Гольджі, мітохондрії та 

секреторні гранули. 

Міофібрили складалися з низки саркомерів, обмежених Z-лініями. 

Міофібрили займали найбільшу площу кардіоміоцита – близько 60-70 %. 

Кардіоміоцити передсердь мали добре розвинену гранулярну ендоплазматичну 

сітку, канали якої прослідковували між Z-лініями сусідніх саркомерів, виразний 

комплекс Гольджі, незначну кількість мітохондрій та міофібрил. Спостерігали 

мітохондрії різних типів та розмірів, серед яких переважали мітохондрії з 

чіткими контурами. На кожен саркомер з обох боків в середньому припадало 

2-3 мітохондрії, які розташовалися колонами між пучками мікрофіламентів і 
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займали 15-20% площі кардіоміоцита. Переважно вони мали подовгасту форму, 

а їх довжина досить часто співпадала з висотою саркомерів. У саркоплазмі 

кардіоміоцитів розрізняли 3 типи мітохондрій. Мітохондрії 1 типу видовженої 

форми, мали відносно великий об’єм та добре розвинутий комплекс крист. 

Мітохондрії 2 типу круглої форми і по відношенню до мітохондрій 1 типу 

мали менший об’єм і меншу кількість крист. Мітохондрії 3 типу дуже малого 

об’єму, проте містили велику кількість крист. У просторах між мітохондріями 

розташовані елементи агранулярної ендоплазматичної сітки, апарату Гольджі і 

численні секреторні гранули. 

На кінцях контактуючих кардіоміоцитів були пальцеподібні випини і 

заглиблення (інтердигітації). Випин однієї клітини заходив у заглиблення іншої. 

Таким чином кардіоміоцити з’єднуються між собою з утворенням вставних 

дисків, які чітко помітні у вигляді темних смужок. На ультраструктурному 

рівні видно, що вони розташовані впоперек волокна. Вставні диски щільні, 

впорядковані, охоплювали все волокно по ширині. Результати наших 

досліджень підтверджують дані фахової літератури, проте, що особливістю 

вставного диска міокарда є його східчастість. У поперечних ділянках вставного 

диску (на кінці виступів кардіоміоцитів) розрізняли 2 типи міжклітинних 

контактів: 1 тип – десмосоми, 2 тип – адгезивні контакти. На бічній поверхні 

виступу наявні множинні контакти – нексуси. До кардіоміоцитів досить щільно 

прилягали кровоносні капіляри. Кровоносні капіляри мали тонку стінку, 

утворену ендотелієм, базальною мембраною та перицитами. Уздовж поверхонь 

ендотеліальнихклітин(внутрішньоїтазовнішньої)розташовувалисяпіноцитозні 

пухирці. У просвіті деяких капілярів містилися один-два еритроцити. Більша 

ж частина капілярів мала щілиноподібний просвіт, в якому містилася тільки 

плазма крові. Кардіоміоцити передсердь, які виконують функції секреторного 

ендокринного апарату серця (секреторні  передсердні  кардіоміоцити), 

містили осміофільні гранули. Секреторні передсердні кардіоміоцити містили 

багато саркоплазми, мало міофібрил, великі мітохондрії, виразний комплекс 

Гольджі. Секреторні гранули досить часто розташовувалися ланцюжками в 

просторі між міофібрилами або скупчувалися невеликими групами в ділянках 

комплексу Гольджі та поблизу ядра. Проте інколи спостерігалися і поодинокі 

секреторні гранули, які розміщувалися і в інших частинах цитоплазми. При 

скануючій електронній мікроскопії встановлено, що внутрішня поверхня 

камер серця щура відрізнялася за своїми морфологічними характеристиками 

в залежності від їхньої належності до передсердь або шлуночків. У правому 

передсерді в ділянці пазухи порожнистих вен внутрішня поверхня гладка, на 

відміну від правої та краніальної ділянки, де розташовані гребенясті м’язи. 

На поверхні ендотеліальних клітин були виявлені численні ниткоподібні 

утворення – короткі та довгі, які вільно  виступали  у просвіт порожнини,   

так звані мікроворсинки, що з’єднували між собою поверхні навколишніх 
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ендотеліоцитів. Мікроворсинки тонкі, мали паличкоподібну форму, прямий 

хід. Поодинокі мікроворсинки розгалужувалися. Еритроцити, які прилягали 

до поверхні передсердя двоякоувігнутої форми з гладкою поверхнею без 

рельєфних утворень. Окремими нечисленними структурними утвореннями, 

які також виступали у просвіт камери серця, були ламелоподібні утворення, що 

на сканограмах мали вигляд «зірочок». Внутрішня поверхня лівого передсердя 

мала більш виражену рельєфність. У порожнинах правого та лівого шлуночків 

серця внутрішній рельєф переважно сформований численними м’ясистими 

перекладками та сухожилковими струнами. У шлуночках поверхня мала 

переважно вигляд «гофри» за рахунок складок, гребенеподібних випинів, 

сферичних утворень  та  заглибин.  Неперервна  внутрішня  оболонка  серця, 

а саме ендокард, покривав структури, які виступали у просвіт шлуночків та 

передсердь, а саме сосочкові та гребенясті м’язи. 

Нами вперше досліджено закономірності перебудови структури міокарда 

серця білого щура в різні терміни перебігу експериментального опіоїдного 

впливу. Так, у щурів, яким протягом тижня вводили внутрішньом’язово опіоїд 

«Налбуфін» у дозі 8мг/кг ваги тіла при ультраструктурному дослідженні 

виявляли зміни у вигляді мозаїчного пошкодження кардіоміоцитів: поряд 

розміщені збережені кардіоміоцити і пошкоджені. Збережений кардіоміоцит 

мав ознаки внутрішньоклітинного набряку з випинами ядерної оболонки, 

маргінальним розміщенням ядерця і ознаками конденсації хроматину. У 

пошкодженому кардіоміоциті міофібрили розволокнені. Виявлено набряк 

сполучнотканних прошарків між пучками кардіоміоцитів. М-лінії, Z-лінії 

збережені, проте Т-трубочки розширені та частково деструктуровані. 

Мітохондрії різні за формою та розмірами, поодинокі з них із ознаками часткової 

деструкції, просвітленням їхнього матриксу, а також зменшенням гранул 

глікогену. Сарколема через тиждень експерименту збережена, виявлено лише 

поодинокі деструктивні зміни в мітохондріях у ділянці їхнього прилягання до 

сарколеми. Між кардіоміоцитами наявний набряк, що, на нашу думку, свідчить 

про порушення кровообігу в ділянці кардіоміоцитів. Характерним було щільне 

прилягання судин до кардіоміоцитів. У ділянці контакту стінки капіляра із 

кардіоміоцитами спостерігали потовщення базальної мембрани. Дані зміни 

характерні для ранніх ішемічних проявів у кардіоміоцитах передсердь та 

судинах, що його кровопостачають. У просвіті судин спостерігали сладж- 

синдроми. У цитоплазмі ендотеліоцитів відмічали помірний набряк, велику 

кількість лізосом, рибосом. У  просвіт  судин  випиналися  різні  за  формою 

та розмірами ендотеліоцити. Ядра ендотеліоцитів із ознаками апоптозу: 

маргінальне розміщення хроматину, інвагінації та випини ядерної оболонки, 

ядерця  частково  зруйновані.  Плазмолема  з   пальцеподібними   випинами 

та інвагінаціями. Утворювалися тромбоцитарно-еритроцитарні згустки. 

Спостерігали  незначний  навколосудинний  набряк.  На  базальній  поверхні 
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ендотеліоцитів – складки, випини, цитоплазма вакуолізована, незначне 

збільшення піноцитозних пухирців. На люменальній поверхні ендотеліоцитів 

були випини, але без складок. Пальцеподібні випини цитоплазми ендотеліоцитів 

у просвіт судин, на нашу думку, може свідчити про наявність ознак кисневого 

голодування. Мітохондріальний матрикс переважно збережений. У просвіті 

розширених гемокапілярів знаходилися еритроцити різної електронної 

щільності, адгезовані до стінки гемокапілярів. В цитоплазмі ендотеліоцитів – 

піноцитозні пухирці. Базальна мембрана частково розволокнена. 

Через 7 діб дослідження в білих щурів експериментальної групи виявлено 

тенденцію до збільшення показника співвідношення кількості всіх типів 

мітохондрій до цитоплазми кардіоміоцита. Показник співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита становив 

24,44 (19,75; 27,84) %, при чому переважно цей показник зростав за рахунок 

мітохондрій І типу, показник яких збільшувався до 16,00 (10,71; 19,15) %.  

Хоч при перевірці статистичної достовірності при порівнянні показників із 

контрольною групою в усіх випадках р>0,05. 

При гістологічному дослідженні виявили, що об’єм строми незначно 

збільшений унаслідок навколосудинного набряку, а також виявлено 

фрагментацію поодиноких кардіоміоцитів. Навколо дрібних судин – слабко 

виражена інфільтрація лімфоцитами та нейтрофільними лейкоцитами. У 

судинах дрібного калібру спостерігали помірно виражене повнокров’я. 

Прошарки сполучної тканини між пучками кардіоміоцитів розширені. 

Через 7 діб введення налбуфіну рельєф внутрішньої поверхні камер 

серця збережений, поверхня гладка, проте, виявлено значне вкорочення 

мікроворсинок, а подекуди вони відсутні, спостерігали ламелоподібні 

утворення, активовані тромбоцити, формування мікротромбів. У шлуночках 

виразні складки, гребенеподібні випини і заглибини. Відмічали згладженість 

ендотеліальних клітин, збільшення кількості тромбоцитів, набряк 

сухожилкових струн. Еритроцити набували сферичної форми, виявлено 

багато ехіноцитів, поверхню камер серця вкривала сітка, сформована нитками 

фібрину, характерним є формування сладжів еритроцитів та мікротромбів. 

Указане вище свідчило, що через 7 діб введення налбуфіну зміни є зворотними. 

Через 14 діб перебігу експерименту на ультраструктурному рівні 

спостерігали наростаючі зміни структурних органел міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла. Зокрема, виявлено внутрішньоклітинний 

набряк, частково збережені гранули глікогену, розширення саркоплазматичної 

сітки, частково розволокнену сарколему кардіоміоцитів. У саркоплазмі – 

піноцитозні пухирці та вакуолі. Міофібрили розволокнені, пошкоджені. Z-лінії 

та М-лінії пошкоджені, проте траплялися кардіоміоцити, в яких Z-лінії та М-

лінії частково збережені. Маргінальне розміщення хроматину в ядрі було 

однією з ознак апоптозу. Ядерце зруйноване. У цитоплазмі – вакуолізація, 
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багато лізосом. Мітохондрії різні за формою та розмірами, подекули зруйновані 

з просвітленим матриксом і пошкодженими кристами. Характерним було 

крайове розміщення мітохондрій. Так, показник співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита зростав до 26,74 

(18,18; 31,87) % і це зростання було  статистично достовірним, в порівнянні   

із контрольною групою (U=132, p<0,05). І хоча переважали мітохондрії І типу 

із показником  16,28 (12,79; 20,45) %, однак на 14 добу найбільше зростання   

в порівнянні із контрольною групою, було виявлено у мітохондрій ІІІ типу – 

показник становив 3,49 (2,22; 4,55) % при показнику контрольної групи 1,58 

(1,28; 3,49) %. Різниця статистично достовірна, U=54, p<0,05. У цей термін 

експеременту міофібрили розволокнені. Виявлено значний навколосудинний 

набряк в ділянці гістогематичного бар’єру. Колагенові волокна набряклі, 

деякі зруйновані (руйнування сполучнотканинного компоненту міокарда 

передсердь). Дрібні судини м’язового типу (артеріоли) з потовщеною та 

зруйнованою стінкою, піноцитозні пухирці і вакуолі різної форми та розмірів. 

Стінка гемокапілярів  зруйнована,  потовщена,  з  піноцитозними  пухирцями 

і великими вакуолями. Ядра ендотеліоцитів деформовані з маргінально 

розміщеним хроматином та з інвагінаціями ядерної оболонки. На люменальній 

поверхні ендотеліоцита – інвагінації, випини. Виявлено також розволокнення 

базальної мембрани. Люменальна поверхня ендотеліоцита деформована. 

На 14 добу експерименту спостерігали помірно виражену фрагментацію 

кардіоміоцитів. Об’єм сполучнотканинних прошарків незначно збільшений 

унаслідок набряку та розвитку фіброзу. У стромі, переважно навкруги 

дрібних судин, більш виражена поліморфна інфільтрація лімфоцитами та 

нейтрофільними лейкоцитами. Спостерігали дистрофічні зміни кардіоміоцитів, 

гіаліноз стінки артеріоли. У судинах дрібного калібру – помірно виражене 

повнокров’я, периваскулярний фіброз. 

Через 14 діб експерименту рельєф внутрішньої поверхні передсердь 

характеризувався виразністю випинів, заглибин, потовщеннями, внаслідок 

набряку ендотеліоцитів та кардіоміоцитів, спостерігали кровонаповнення 

мікросудин з інфільтрацією їхніх стінок та діапедезом. Внутрішньоорганні 

судини серця розширені, звивисті, майже вся поверхя камер серця вкрита 

нитками фібрину, які перепліталися у вигляді сітки, а також скупченням 

видозмінених еритроцитів (ехіноцити, сферичні, куполоподібні, кільцеподібні) 

та активованих тромбоцитів. 

У щурів, яким упродовж 28 діб експерименту вводили внутрішньом’язово 

опіоїд «Налбуфін», при ультрамікроскопічному дослідженні виявлено, що 

сарколема кардіоміоцитів набрякла, розволокнена, подекуди зруйнована. 

Ядра кардіоміоцитів просвітлені, зміненої форми, з інвагінаціями ядерної 

оболонки, ознаками апоптозу, ядерця не виявлялися. Міофібрили частково 

зруйновані. Спостерігали інтрацелюлярний набряк та руйнування 
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міофібрил, Z-ліній та М-ліній. Т-трубочки розширені, зруйновані. 

Маргінальне розміщення зруйнованих та змінених за формою та розмірами 

мітохондрій. Збережені мітохондрії були змінені за розміром та формою, а 

їхній матрикс був ущільнений. На 28-му добу дослідження виявлено багато 

зруйнованих мітохондрій, що призвело до подальшого зменшення показника 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі переізу цитоплазми 

кардіоміоцита, який становив 19,48 (12,74; 28,70) %. Це зниження відбулося 

переважно внаслідок різкого падіння показника мітохондрій І типу до 13,33 

(6,66; 23,03) %. Однак, показники мітохондрій ІІІ типу залишалися високими, 

у порівнянні із контрольною групою, і становили 4,12 (2,49; 7,93) %. Ця 

різниця була статистично достовірною (U=13, p<0,05). Виявлено значне 

пошкодження саркоплазматичної сітки між міофібрилами. Відсутні гранули 

глікогену, що може свідчити про декомпенсаторні процеси в клітинах міокарду. 

Більшість вставних дисків зберігали східчастий профіль, проте, виявлено 

розриви  вставних  дисків,  пошкодження  міжклітинних  сполучень,  зокрема 

в поперечних ділянках вставних дисків – деформація десмосомоподібних 

контактів, у поздовжніх ділянках вставних дисків – щілинних контаків. У 

ділянці гістогематичного бар’єру гемокапіляри щільно прилягали до сусідніх 

кардіоміоцитів. На люменальній поверхні ендотеліоцитів спостерігали 

інвагінації та виступи цитоплазми. У просвіті гемокапілярів змінені за формою 

та розміром еритроцити, між якими виявляли адгезовані до люменальної 

поверхні ендотеліоцитів тромбоцити. Базальна мембрана більшості капілярів 

розшарована, подекуди зруйнована. У цей термін експерименту просвіт 

мікросудин заповнений лапатими масами плазми крові. Люменальна поверхня 

ендотеліоцитів видозмінена, що представлено численними складками та 

інвагінаціями. У цитоплазмі ендотеліоцитів наявні численні піноцитозні 

пухирці і лізосоми та руйнування мітохондрій. На люменальній поверхні 

ендотеліоцитів – складки, що в 3-4 рази більші, ніж за умов фізіологічної 

норми. Саме в ділянці деструкції капілярів спостерігалися глибокі зміни 

кардіоміоцитів. 

На 28 добу перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації спостерігали 

«мозаїчне» порушення гістологічної структури міокарда: ділянки ушкоджених 

кардіоміоцитів чергуються з ділянками збережених кардіоміоцитів.  

Подекуди – виражена фрагментація кардіоміоцитів. Спостерігали виражений 

навколосудинний набряк, як дрібних, так і більш крупних судин, виражену 

дифузну поліморфну інфільтрацію. На даному терміні експерименту 

спостерігали ознаки вираженого фіброзу та розвитку склерозу. У просвітах 

мікросудин відбувалася адгезія еритроцитів, «сладж-синдром». 

Через 28 діб експерименту рельєф внутрішньої поверні камер серця 

деформований, ендотеліальний шар ендокарда перервний, пучки кардіоміоцитів 

розшаровані, проміжки між ними розширені, внаслідок набряку. Уся поверхня 
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вкрита кров’яними згустками і аморфними масами, утвореними залишками 

ендотеліальних клітин ендокарда. Серед клітин крові переважали ехіноцити та 

куполоподібні еритроцити. 

При експериментальному дослідженні міокарда щура та його 

гемомікроциркуляторного русла на 42 добу спостерігали виражену 

фрагментацію м’язових волокон, виражений навколосудинний набряк, 

дифузний склероз. У судинах дрібного діаметра – виражене повнокров’я. 

Візуалізувалася дифузна поліморфна інфільтрація навколосудинних просторів. 

У цей термін експерименту виявляли розширення міжклітинного простору 

внаслідок набряку, деформацію сарколеми, між волокнами міофібрил – 

набряк із руйнуванням саркоплазматичної сітки, зруйновані мітохондрії. У 

ділянках поодиноких збережених кардіоміоцитів спостерігали розширені 

міжклітинні простори. Руйнування частини мітохондрій призвело до того, що 

значення морфометричних показників співвідношення мітохондрій кожного 

типу окремо, як і показника співвідношення всіх типів разом зменшувалися. 

Між міофібрилами і під сарколемою спостерігали вакуолізацію, деструкцію 

мітохондрій. У ділянках центральних частин кардіоміоцитів спостерігали 

розшарування міофібрил, руйнування Z-ліній, М-ліній та крист мітохондрій. 

У ділянці гістогематичного бар’єру – значний периваскулярний набряк, 

сарколема кардіоміоцитів зруйнована, між міофібрилами Z-лінії зруйновані. 

Сарколема кардіоміоцита складчаста, з ознаками набряку, гранули глікогену 

відсутні, кристи мітохондрій зруйновані. Особливістю цього терміну 

експерименту було «ворсинчасте» пошкодження  сарколеми  кардіоміоцитів. 

У просвіті судини – залишки ендотеліоцитів, видозмінені за формою та 

розміром еритроцити. Гемокапіляри з потовщеною складчастою базальною 

мембраною. Стінка судин набрякла, розшарована, спостерігали складчастість 

внутрішнього листа базальної мембрани, пальцеподібні випини цитоплазми. 

Міжендотеліальні контакти пошкоджені. У ділянці гістогематичного бар’єру 

виявлено також значне розширення інтерстиційного простору, набряк і 

часткове руйнування внутрішнього листка базальної мембрани. Просвіт судин 

заповнений видозміненими еритроцитами і залишками інших формених 

елементів крові. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення  наукового  завдання  щодо  встановлення  особливостей  будови  

та гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура в нормі та у різні 

терміни тривалого впливу опіоїду, що дасть можливість створити морфологічну 

основу для розробки методів профілактики структурних змін міокарда при 

застосуванні наркотичних середників. 
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1. Установлено наступні значення морфометричних показників судин 

гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура: внутрішній діаметр 

артеріол міокарда білого щура становив (13,36 ± 6,34) мкм, товщина стінки 

артеріол – (2,98 ± 0,82) мкм, діаметр капілярів – (4,40 ± 1,64) мкм. Міофібрили 

складалися з низки саркомерів, обмежених Z-лініями, на кожен із яких 

припадало 2-3 мітохондрії усіх 3-ох типів. Установлено наступні показники 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита: I типу – 10,96 (6,94; 16,30) %, II типу – 5,68 (3,49; 6,90) % , III 

типу – 1,58 (1,28; 3,49) %. 

2. При скануючій електронній мікроскопії встановлено, що внутрішня 

поверхня камер серця білого щура відрізнялася за своїми морфологічними 

характеристиками в залежності від її приналежності до передсердь або 

шлуночків. Внутрішня поверхня лівого передсердя мала більш виражену 

рельєфність. У порожнинах правого та лівого шлуночків серця внутрішній 

рельєф переважно сформований численними м’ясистими перекладками та 

сухожилковими струнами. У шлуночках поверхня мала переважно вигляд 

«гофри» за рахунок складок, гребенеподібних випинів, сферичних утворень 

та заглибин. 

3. Перші ознаки порушення мікроструктури міокарда помітні  через  7  

діб введення налбуфіну білим щурам. Упродовж наступних 35 діб у процесі 

перебігу експерименту патологічні зміни наростали і проявлялися порушенням 

чіткої структурності міокарда, фрагментацією м’язових волокон, вираженим 

навколосудинним набряком, дифузним склерозом; у судинах дрібного діаметру 

– виражене повнокров’я, у просвіті мікросудин спостерігали сладж-синдром. 

Внутрішній діаметр артеріол міокарда на 21 добу експерименту був достовірно 

більшим і становив 28,41 (19,32; 33,32) мкм, а товщина стінки артеріол 

міокарда на 35 добу експерименту – 10,86 (9,46; 14,41) мкм. Візуалізувалася 

дифузна поліморфна інфільтрація навколосудинних просторів лімфоцитами та 

нейтрофільними лейкоцитами. 

4. При електронномікроскопічному дослідженні через 7 діб щоденного 

введення налбуфіну виявлено набряк між пучками міофібрил кардіоміоцита, 

набряк між сусідніми кардіоміоцитами, у просвіті мікросудин – тромбоцитарно- 

еритроцитарні сладжі, ядра ендотеліоцитів із ознаками апоптозу.  Через 14  

діб перебігу експерименту виявлено часткове розволокнення сарколеми та 

міофібрил, маргінальне розміщення хроматину в ядрі, інвагінації ядерної 

оболонки; навколосудинний набряк, наявність лапатих мас плазми крові у 

просвіті судин, деформацію люменальної поверхні ендотеліоцита. Через 28 

діб виявлено ділянки зруйнованої сарколеми, просвітлені ядра кардіоміоцитів, 

зруйновані мітохондрії, що підтверджувалося зниженням показників 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита до 19,48 (12,74; 28,7) %, р<0,05. На 42 добу експерименту 
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виявлено розширення міжклітинного простору внаслідок набряку, мозаїчне 

ушкодження  кардіоміоцитів,  де  поряд  із  збереженими  наявні  зруйновані  

з ворсинчастою деформацією сарколеми кардіоміоцити з зруйнованими Z-

лініями та М-лініями, фрагментованими міофібрилами, розривами вставних 

дисків. 

5. При скануючій електронній мікроскопії серця білого щура впродовж 

перебігу експерименту виявлено зміни рельєфу внутрішньої поверхні камер 

серця: вкорочені мікроворсинки на початкових стадіях експерименту, а в 

подальшому і їхня відсутність, ламелеподібні утворення. На внутрішній 

поверхні камер серця виявлено відкладення ниток фібрину, різні еритроцитарні 

фігури. Уся внутрішня поверхня камер серця вкрита активованими 

тромбоцитами та скупченням видозмінених еритроцитів (ехіноцити, сферичні, 

куполоподібні, кільцеподібні). Характерним було формування сладжів 

еритроцитів та мікротромбів. 

6. Через 7 діб дослідження у білих щурів експериментальної групи 

виявлено тенденцію до збільшення показника співвідношення площі перерізу 

мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита до 24,44 (19,75; 27,84) 

%, контроль – 17,44 (12,16; 25,00) %. При цьому, переважно, цей показник був 

більший за рахунок мітохондрій І типу. Через 14 діб експерименту показник 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми 

кардіоміоцита зріс до 26,74 (18,18; 31,87) %. Було виявлено найбільше 

значення, в порівнянні з контрольною групою, показника мітохондрій ІІІ типу 

(р < 0,05). Відмічено різке падіння показника мітохондрій І типу. Через 35 діб 

показник співвідношення площі перерізу мітохондрій І та ІІ типів до площі 

перерізу цитоплазми кардіоміоцита достовірно знизився до 12,5 (9,09; 15,58) 

% та 5,49 (2,34; 8,12) % відповідно. 
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АНОТАЦІЯ 

Покотило В.Ю. Морфологічні зміни міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла за умов впливу опіоїду в експерименті. – 

Рукопис. 

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук   

за спеціальністю 14.03.01  нормальна анатомія. Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Дослідження виконані на 106 статевозрілих білих щурах-самцях. У науковій 

роботі використано комплекс морфологічних методів дослідження. 

У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо встановлення особливостей будови ігемомікроциркуляторного русла 

міокарда білого щура в нормі та в різні терміни тривалого впливу опіоїду. Отримані 

дані щодо особливостей ангіоархітектоніки міокарда білого щура є морфологічним 

підгрунтям для розробки методів профілактики структурних змін міокарда при 

застосуванні наркотичних середників. Результати мікро- та ультраструктурного 

дослідження міокарда дозволяють встановити етапи патогенезу мікроангіопатії з 

наступною кардіопатією, зумовлених застосуванням налбуфіну. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

морфологічної основи для розуміння патогенезу та подальшого пошуку 

оптимальних методів лікування кардіологічних захворювань у пацієнтів, 

змушених упродовж тривалого часу застосовувати опіоїди. 

Ключові слова: міокард, гемомікроциркуляторне русло, білий щур, 

налбуфін. 

 
АННОТАЦИЯ 

Покотило В.Ю. Морфологические изменения миокарда и его 

гемомикроциркуляторного русла в условиях воздействия опиоида в 

эксперименте. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. Ивано-Франковский 
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национальный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

Исследования выполнены на 106 половозрелых белых крысах-самцах. В 

научной работе использован комплекс морфологических методов исследования. 

В диссертации изложены теоретическое обобщение и новое решение научной 

задачи по установлению особенностей строения и гемомикроциркуляторного 

русла миокарда белой крысы в норме и в разные сроки воздействия опиоида. 

Полученные данные об особенностях ангиоархитектоники миокарда белой крысы 

служат морфологическим основанием для разработки методов профилактики 

структурных изменений миокарда при применении наркотических препаратов. 

Результаты микро- и ультраструктурного исследования миокарда позволяют 

установить этапы патогенеза микроангиопатии с последующей кардиопатией, 

обусловленных применением налбуфина. 

Практическое значение полученных результатов заключается в создании 

морфологической основы для понимания патогенеза и дальнейшего поиска 

оптимальных методов лечения кардиологических заболеваний у пациентов, 

вынужденных в течение длительного времени применять опиоиды. 

Ключевые слова: миокард, гемомикроциркуляторное русло, белая крыса, 

налбуфин. 

 

ANNOTATION 

Pokotylo V. Yu. Morphological peculiarities of the myocardium and its 

hemomicrovasculature (YMV) under the effect of the opioid in the experiment. – 

Manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the candidate (PhD) of medical sciences 

in the speciality 14.03.01 – General Anatomy. Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

This study was conducted on 106 mature white male rats. A complex of 

morphological methods of study was used in this scientific work. 

This dissertation presents a theoretical summary and a new solution of the 

scientific task to establish peculiarities of the structure and hemomicrovasculature 

of white rat’s myocardium under normal conditions and under the  prolonged  

effect of an opioid, which will provide the opportunity to create the morphological 

basis for determination of the methods of prevention of the structural changes in 

the myocardium in case of the use of narcotic agents. Application of the optical  

and electron microscopy confirmed, that the white rat’s  myocardium is formed    

by muscle fibers that branch out and intertwine between themselves thus forming   

a peculiar reticulum. The myocardium muscle fibers are formed by mono- or 

binuclear cardiomyocytes that in their cross-section have a rectangular form and 

are called contractile cardiomyocytes, formed by the bundles of located in parallel 
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myofibrils restricted by sarcolemma. Myofibrils in their turn consist of a chain of 

sarcomeres restricted by Z-lines, each containing 2-3 mitochondria of all the 3 types. 

Cardiomyocytes are interconnected with the aid of the intercalated disks. Fissures 

between cardiomyocytes are filled with the loose connective tissue with the nerves 

and hemomicrovasculature components. Presence of the conductive and secretory 

cardiomyocytes has been confirmed as well. The first signs of impairment of the 

myocardium microstructure are noticeable after 7 days of nalbuphine injections to 

the white rats. During the following 35 days of the experiment pathological changes 

increase and are manifested through impairment of the well-defined structure of  

the myocardium, fragmentation of the muscle fibers, evident perivascular swelling, 

diffuse sclerosis; the small caliber vessels are characterized by the evident hyperemia 

with the “sludge syndrome” observed in the lumens of microvessels. Diffuse 

polymorphous infiltration is visualized of perivacscular spaces by lymphocytes, 

macrophages and neutrophils. After 7 days of daily nalbuphine injections electron 

microscopy showed edemas between the bundles of cardiomyocyte myofibrils, 

between the neighboring cardiomyocytes and platelet-erythrocytic sludges, nuclei 

of endotheliocytes with the signs of apoptosis in the microvessels’ lumens. After  

14 days of the experiment there was found a partial separation of sarcolemma     

and myofibrils, marginal location of chromatin in the nucleus, invagination of the 

nuclear membrane; perivascular edema, presence of spreading masses of blood 

plasma in the vessels’ lumen, deformation of endotheliocyte luminal surface. After 

28 days there were found areas of the destroyed sarcolemma, translucent nuclei    

of cardiomyocytes, destroyed mytochondria, Z-lines and M-lines, fragmented 

myofibrils, ruptured intercalated disks. On the 42-nd day of the experiment there was 

found expansion of the intercellular space caused by the swelling, mosaic damages 

of cardiomyocytes, where along with the preserved cardiomyocytes there are present 

destroyed sarcolemmas with villous deformation. Scanning electron microscopy of 

the white rat’s heart in the course of the experiment showed changes in the relief of 

the interior surfaces of the heart chambers: shortened microvilli at the initial stages of 

the experiment and their absence, laminiform formations at the later stages. Deposits 

of fibrin strings, various erythrocytic figures and cholesterol crystals have been 

found on the interior surfaces of the heart chambers. The entire interior surface of 

the heart chambers is covered with activated platelets and accumulations of altered 

erythrocytes (echinocytes, spherical, cupola-shaped, anular). Characteristic is the 

formation of erythrocytes and microthrombi sludges. After 7 days of the experiment 

the white rats of the experimental group showed a tendency towards the increase of 

the index of the ratio of mitochondria section area and the area of cardiomyocyte 

cytoplasm to 24,44 (19,75; 27,84) %, the control group showed 17,44 (12,16; 

25,00) % with this index growing mainly owing to type 1 mitochondria. After 14 

days of the experiment index of the ratio of mitochondria section area and the area of 

cardiomyocyte cytoplasm grew up to 26,74 (18,18; 31,87) % with greatest growth, 
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compared with the control group, of type 3 mitochondria index. After 28 days of the 

experiment destruction of mitochondria had led to a drop of the indices of the ratio of 

mitochondria section area and the section area of cardiomyocyte cytoplasm to 19,48 

(12,74; 28,70) %. Such a drop occurred mainly owing to the abrupt fall of the ratio 

of type 1 mitochondria. After 35 days indices of the ratio of the section area of type 

1 and type 2 mitochondria and section area of cardiomyocyte cytoplasm fell to 12,50 

(9,09; 15,58) % and 5,49 (2,34; 8,12) % respectively. Index of the ratio of type 3 

mitochondria section area and section area of cardiomyocyte cytoplasm attained its 

maximum during the experiment and made up 5,68 (3,23; 12,79) %. 

Key words: myocardium, hemomicrovasculature, white rat, nalbuphine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлюємо подяку за допомогу при проведенні скануючої 

електронної  мікроскопії  серця  щура  лабораторії   доктора   

Дж. Врани при Маунт Сінай Госпіталі (Торонто, Канада), 

зокрема п. Ірині Шніцар. 
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