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У статті наведено та проаналізовано дані дос-
лідження, що проводилось на білих щурах самках 
та самцях репродуктивного віку. У світі збільшуєть-
ся тенденція до використання опіоїдів, що сприяє 
покращенню стану при соматичному, вісцерально-
му і невропатичному болю. Проте не варто забува-
ти про відсутність "граничного ефекту" та лінійну 
залежність доза–відповідь більшості опіоїдних пре-
паратів. Їх призначення супроводжується такими 
побічними реакціями як: нудота, блювота, седація, 
дисфорія, галюцинації, сухість в роті, порушення 
роботи шлунково–кишкового тракту та системи 
дихання. Проблема адекватного знеболення зали-
шається невирішеною та знаходиться в центрі ува-
ги спеціалістів. 

Мета дослідження – установити особливості 
мікроорганізації тристулкового клапана серця біло-
го щура при тривалому введенні опіоїду в експери-
менті. 

Матеріал дослідження представлений гістопре-
паратами тристулкового клапана серця білого щу-
ра. Дослідження виконано на 30 статевозрілих бі-
лих щурах репродуктивного віку масою 160–220 г. 
Експериментальним тваринам вводили внутріш-
ньом'язово 1 раз на добу в однаковий проміжок 
часу протягом 42 днів (6 тижнів) опіоїдний нарко-
тичний анальгетик "Налбуфін". Тварин виводили з 
експерименту через 2, 4 та 6 тижнів з моменту вве-
дення опіоїду. 

Через 2 тижні введення налбуфіну на гістологі-
чних препаратах тристулкового клапана спостері-
гається: у внутрішньому (ендотеліальному) шарі 
ендокарду – незначне зменшення кількості ендоте-
лійних клітин на базальній мембрані, зміна їх фор-
ми з полігональної у круглясту. У поверхневому 
волокнистому підендотеліальному шарі зменшу-
ється кількість фібробластів, пучки колагенових 
волокон стають рідшими, збільшується кількість 
основної речовини. У м'язово–еластичному шарі 
спостерігається зменшення кількості гладких міо-
цитів та еластичних волоком, колагенові та ретику-
лярні волокна напрямлені хаотично, але структура 
збережена. Через 4 тижні введення налбуфіну гіс-
тологічно спостерігається: у внутрішньому ендоте-

лійному шарі відшарування клітин ендотелію у про-
світ шлуночка, стоншення базальної мембрани, 
зменшення кількості мікроворсинок. На зовнішній 
поверхні клапанів (оберненій до порожнини перед-
сердя) ендотелійні клітини поступово втрачають 
зв’язок з базальною мембраною. У поверхневому 
волокнистому шарі спостерігається значне змен-
шення пучків колагенових волокон, велика кількість 
основної речовини та поодинокі тіла фібробластів, 
стоншення фіброзної пластинки стулки клапана. У 
м'язово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та стоншеними пучками кола-
генових і еластичних волокон, поодинокі фібробла-
сти розташовані в товщі основної речовини. Через 
6 тижнів введення налбуфіну спостерігаються гли-
бокі деструктивні зміни: у внутрішньому шарі ендо-
теліоцити не прикріплені до базальної мембрани, 
неправильної форми та без відростків. У підендо-
теліальному шарі спостерігається невелика кіль-
кість різнонапрямлених пучків колагенових воло-
кон, велика кількість основної речовини та фібро-
цитів. Пучки колагенових волокон стали тоншими 
та фрагментованими. У м'язово–еластичному шарі 
втратився контакт між гладкими міоцитами, тонки-
ми пучками колагенових та еластичних волокон. 
Проміжки між структурними компонентами займає 
основна речовина.  

Таким чином, тристулковий клапан серця пiсля 
6–тижневого введення налбуфiну знаходиться на 
стадiї декомпенсацiї, коли зовнішній та внутрішній 
ендотеліальні шари зруйновані, підендотеліальний 
шар представлений поодинокими пучками різнона-
прямлених та знищених колагенових волокон. У 
м'язово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та фрагментованими і стон-
шеними колагеновими і еластичними волокнами. 

Ключові слова: гістологічна будова, тристул-
ковий клапан, білий щур, налбуфін, опіоїд. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено в рам-
ках виконання фрагменту планової комплексної 
науково–дослідної роботи «Структурна організація, 
ангіоархітектоніка та антропометричні особливості 
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органів у внутрішньо– та позаутробному періодах 
розвитку, за умов екзо– та ендопатогенних факто-
рів», № державної реєстрації 0115U000041. 

Вступ. Щороку спостерігається тенденція до 
неухильного зростання чисельності осіб, які страж-
дають від больового синдрому, що гостро ставить 
питання як перед вузькими спеціалістами, так і 
лікарями загальної практики, щодо ефективного 
знеболення [1]. Однією з основних соціальних і 
медичних проблем сучасності залишається нарко-
манія [2]. За результатами дослідження ESPAD 
серед підлітків 15–17 років, яке проводилось у  
2011 році, 25,4 % учнів мають досвід вживання 
наркотичних речовин [3]. Знеболення є важливим 
завданням в роботі лікаря, адже біль є головною 
причиною страждань і звернень пацієнтів за меди-
чною допомогою [4, 5, 8]. У світі збільшується тен-
денція до використання опіоїдів, що сприяє покра-
щенню стану при соматичному, вісцеральному і 
невропатичному болю [6, 7, 15]. Проте не варто 
забувати про відсутність "граничного ефекту" та 
лінійну залежність доза–відповідь більшості опіоїд-
них препаратів [9, 16]. Їх призначення супроводжу-
ється такими побічними реакціями як: нудота, блю-
вота, седація, дисфорія, галюцинації, сухість в ро-
ті, порушення роботи шлунково–кишкового тракту 
та системи дихання [10, 11]. Проблема адекватно-
го знеболення залишається невирішеною та знахо-
диться в центрі уваги спеціалістів [12, 13, 14]. Ве-
лика частина досліджень розглядає патологію сер-
ця, пов'язану з ушкодженням клапана [18], проте 
даних щодо морфологічних змін клапанного апара-
ту серця під дією опіоїдних препаратів є недостат-
ньо. І хоча морфологічні зміни органів наркоспожи-
вачів описані багатьма дослідниками як на мікро-
структурному [19], так і на ультраструктурному рів-
ні, залишається незрозумілим, які зміни в органах 
викликають саме опіоїди, оскільки багато дослідни-
ків пов'язують зміни у внутрішніх органах зі спосо-
бом життя і супутніми токсичними речовинами, які 
часто утворюються внаслідок неправильного виго-
товлення наркоречовини [20]. У статті наведено та 
проаналізовано дані дослідження, що проводилось 
на білих щурах самках та самцях репродуктивного 
віку. 

Мета дослідження – установити особливості 
мікроорганізації тристулкового клапана серця біло-
го щура при тривалому введенні опіоїду в експери-
менті. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріал 
дослідження представлений гістопрепаратами три-
стулкового клапана серця білого щура. Досліджен-
ня виконано на 30 статевозрілих білих щурах ре-
продуктивного віку масою 160–220 г. Експеримен-
тальних тварин поділено на 3 серії по 10 тварин. У 

кожній серії вивчали особливості ангіоархітектоніки 
клапанів серця білих щурів, динаміку якісно–
кількісних структурних змін клапанів на тлі трива-
лого впливу опіоїду в експерименті через 2, 4 та 6 
тижнів. Експериментальним тваринам вводили 
внутрішньом'язово 1 раз на добу в однаковий про-
міжок часу протягом 42 днів (6 тижнів) опіоїдний 
наркотичний анальгетик "Налбуфін". Кожен тиж-
день дозу препарату для ін'єкцій збільшували у 
послідовності: 1–й тиждень – 8 мг/кг, 2–й тиждень – 
15 мг/кг, 3–й тиждень – 20 мг/кг, 4–й тиждень –  
25 мг/кг, 5–й тиждень – 30 мг/кг, 6–й тиждень –  
35 мг/кг [17]. Тварин виводили з експерименту через 
2, 4 та 6 тижнів з моменту введення опіоїду. Забір 
клапанів серця щура здійснювали після проведення 
евтаназії шляхом передозування внутрішньоочере-
винного наркозу з використанням тіопенталу натрію 
(із розрахунку 25 мг/кг маси тіла тварини).  

Усіх піддослідних тварин утримували в умовах 
віварію Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького. Дослідження 
проводили згідно положень «Європейської конвен-
ції щодо захисту хребетних тварин, яких викорис-
товують в експериментальних та інших наукових 
цілях (Страсбург, 1986), Директивам Ради Європи 
86/609/ЕЕС (1986), Закону України № 3447−IV 
«Про захист тварин від жорстокого поводження», 
загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах, ухвалених Першим національним кон-
гресом України з біоетики (2001). 

Зображення з гістологічних препаратів тристул-
кового клапана серця на монітор комп’ютера виво-
дили з мікроскопу MICROmed SEO SСAN та за до-
помогою відеокамери Vision CCD Camera. Дослі-
дження проводили у визначені терміни досліду в 
препаратах забарвлених гематоксилін–еозином. 

Результати дослідження. Через 2 тижні вве-
дення налбуфіну на гістологічних препаратах три-
стулкового клапана спостерігається: у внутрішньому 
(ендотеліальному) шарі ендокарду – незначне зме-
ншення кількості ендотелійних клітин на базальній 
мембрані, зміна їх форми з полігональної у кругляс-
ту та утворення між ендотелійними клітинами кла-
панних структур, що порушує цілісність цитоскеле-
та. У поверхневому волокнистому підендотеліаль-
ному шарі зменшується кількість фібробластів, пуч-
ки колагенових волокон стають рідшими, збільшу-
ється кількість основної речовини. У м'язово–
еластичному шарі спостерігається зменшення кіль-
кості гладких міоцитів та еластичних волоком, кола-
генові та ретикулярні волокна напрямлені хаотично, 
але структура збережена. Зовнішній шар представ-
лений нерівною поверхнею, ендотеліоцити розмі-
щені значно віддаленіше один від одного порівняно 
з шаром внутрішнього ендотелію (рис. 1).  
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Через 4 тижні введення налбуфіну гістологічно 
спостерігається: у внутрішньому ендотелійному 
шарі відшарування клітин ендотелію у просвіт шлу-
ночка, стоншення базальної мембрани, зменшення 
кількості мікроворсинок. На зовнішній поверхні кла-
панів (оберненій до порожнини передсердя) ендо-
телійні клітини поступово втрачають зв’язок з ба-
зальною мембраною та розташовані віддаленіше 
один до одного. У поверхневому волокнистому 
шарі спостерігається значне зменшення пучків ко-
лагенових волокон, велика кількість основної речо-
вини та поодинокі тіла фібробластів, стоншення 
фіброзної пластинки стулки клапана. У глибокому 
губчастому шарі збільшується кількість міжклітин-
ної речовини, зменшується кількість клітин. У м'я-
зово–еластичному шарі втрачається контакт між 
гладкими міоцитами та стоншеними пучками кола-
генових і еластичних волокон, поодинокі фібробла-
сти розташовані в товщі основної речовини 
(рис. 2). 

Через 6 тижнів введення налбуфіну спостеріга-
ються глибокі деструктивні зміни: у внутрішньому 
шарі ендотеліоцити не прикріплені до базальної 
мембрани, неправильної форми та без відростків. 
Поодинокі ендотеліоцити, які залишились на база-
льній мембрані, втратили полігональну форму та 
зв'язки між собою. У зовнішньому шарі поодинокі 
ендотелійні клітини неправильної форми прикріп-
лені до тонкої базальної мембрани та утворюють 
клапанні структури між собою або втратили зв'язок 
з нею. У підендотеліальному шарі спостерігається 
невелика кількість різнонапрямлених пучків колаге-
нових волокон, велика кількість основної речовини 
та фіброцитів. Фібробласти представлені у незнач-

ній кількості. Пучки колагенових волокон стали тон-
шими та фрагментованими. У м'язово–
еластичному шарі втратився контакт між гладкими 
міоцитами, тонкими пучками колагенових та елас-
тичних волокон. Проміжки між структурними компо-
нентами займає основна речовина. Спостерігаєть-
ся невелика кількість колагенових волокон та фіб-
робластів, які розташовані між основною речови-
ною (рис. 3). 

Обговорення. В літературі достатньо відомос-
тей щодо впливу опіоїдних препаратів на нервову 
систему [21], органи чуття [22], шкіру [23], сечови-
дільну систему [24]. На жаль, даних про вплив  
опіоїдних анальгетиків на роботу серця, а саме 

Рис. 1. Ендокард основи тристулкового клапану білого 
щура, 2–й тиждень експерименту. Забарвлення гематок-

силін–еозином. Збільшення 100 µm. 

А – передсердна поверхня стулки клапана; Б– шлуночко-
ві поверхня стулки клапана. 1 – зменшення кількості 

ендотеліальних клітин, розміщених на базальній мем-
брані; 2– утворення клапанних структур між ендотеліаль-
ними клітинами; 3– хаотично напрямлені пучки колагено-
вих волокон; 4– збільшення кількості основної речовини 

Рис. 2. Ендокард основи тристулкового клапана серця 
білого щура, 4–й тиждень експерименту. Забарвлення 

гематоксилін–еозином. Збільшення 100 µm. 

А – праве передсердя; Б – просвіт правого шлуночка.  
1 – відшарування ендотеліальних клітин у просвіт пра-
вого передсердя; 2–стоншення базальної мембрани;  
3 – зменшення кількості пучків колагенових волокон;  

4– поодинокі тіла фібробластів; 5– збільшення кількості 
міжклітинної речовини 

Рис. 3. Ендокард основи тристулкового клапана серця 
білого щура, 6–й тиждень експерименту. Забарвлення 

гематоксилін–еозином. Збільшення 100 µm. 

1 – відшарування ендотеліальних клітин у просвіт право-
го шлуночка; 2–поодинокі ендотеліальні клітини на стон-
шеній базальній мембрані; 3– фрагментовані колагенові 

волокна; 4– поодинокі тіла фібробластів 
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морфологічні зміни клапанного апарату серця під 
впливом опіоїдів немає, деякі дослідження носять 
характер спостережень і наявні висновки є недо-
статньо обґрунтовані. Вивчення морфологічних 
перетворень клапанного апарату і його структурних 
компонентів на протязі онтогенезу є актуальним. 

Висновки. Ендотелій є мішенню для впливу 
різноманітних терапевтичних препаратів. Дане до-
слідження дозволяє зробити висновки відносно 
низки невирішених питань щодо структурної будо-
ви клапанного апарату при дії наркотичних препа-
ратів. Таким чином, тристулковий клапан серця 
пiсля 6–тижневого введення налбуфiну знаходить-
ся на стадiї декомпенсацiї, коли зовнішній та внут-
рішній ендотеліальні шари зруйновані, ендотеліо-

цити деформованi, підендотеліальний шар пред-
ставлений поодинокими пучками різнонапрямле-
них та знищених колагенових волокон, невеликою 
кількістю клітин, які розміщені між основною речо-
виною. У м'язово–еластичному шарі втрачається 
контакт між гладкими міоцитами та фрагментова-
ними і стоншеними колагеновими і еластичними 
волокнами. Ці зміни в подальшому можуть стати 
пусковим механізмом набутих вад серця запально-
го та незапального ґенезу. 

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку пов'язані з подальшим вивченням 
макро–, мікро–, та ультрамікроскопічної організації 
клапанного апарату серця при дії опіоїдних аналь-
гетиків. 
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УДК 611.126–018:615.212.7]–08 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА СЕРДЦА  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ОПИОИДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Симивская Р. Р. 
Резюме. В статье приведено и проанализировано данные исследования, что проводилось на белых 

крысах самках и самцах репродуктивного возраста. Обезболивание является важным заданием в работе 
врача, ведь боль является главной причиной страданий и обращений пациентов за медицинской помо-
щью. В мире увеличивается тенденция к использованию опиоида, которое способствует улучшению со-
стояния при соматической, висцеральной и невропатической боли. Однако не стоит забывать об отсутст-
вии "предельного эффекта" и линейной зависимости доза–ответ большинства опиоидных препаратов. Их 
назначение сопровождается такими побочными реакциями как: тошнота, рвота, седация, дисфория, гал-
люцинации, сухость во рту, нарушение работы желудочно–кишечного тракта и системы дыхания. Пробле-
ма адекватного обезболивания остается нерешенной, и находится в центре внимания специалистов.  

Цель исследования – установить особенности микроорганизации трехстворчатого клапана сердца 
белой крысы при длительном введении опиоида в эксперименте. 

Материал и методы исследования. Материал для исследования представлен гистопрепаратами 
трехстворчатого клапана сердца для проведения исследования на микроструктурном уровне. Исследо-
вание проведено на 30 половозрелых белых крысах репродуктивного возраста массой 160–220 г. Экспе-
риментальным животным вводили 1 раз в сутки в одинаковый промежуток времени в течение 42 дней  
(6 недель) опиоидный наркотический анальгетик "Налбуфин". Животных выводили из эксперимента че-
рез 2, 4 и 6 недель с момента введения опиоида.  

Через 2 недели введения налбуфина на гистологических препаратах трехстворчатого клапана на-
блюдается: во внутреннем слое эндокарда – незначительное уменьшение количества эндотелиальных 
клеток на базальной мембране. В поверхностном волокнистом подэндотелиальном слое уменьшается 
количество фибробластов, пучки коллагеновых волокон становятся реже, увеличивается количество  
основного вещества. В мишечно–эластическом слое наблюдается уменьшение количества гладких мио-
цитов и эластических волокон. Через 4 недели введения налбуфина гистологически наблюдается: во 
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внутреннем эндотелиальном слое отслаивание клеток эндотелия в просвет желудочка, утончение ба-
зальной мембраны, уменьшение количества микроворсинок. На наружной поверхности клапанов 
(обратной к полости предсердия) эндотелиальные клетки постепенно теряют контакт с базальной  
мембраной. В поверхностном волокнистом слое наблюдается значительное уменьшение пучков коллаге-
новых волокон, большое количество основного вещества и одиночные тел фибробластов. В глубоком 
губчатом слое увеличивается количество межклеточного вещества, уменьшается количество клеток. В 
мышечно–эластическом слое теряется контакт между гладкими миоцитами и утонченными пучками кол-
лагеновых и эластических волокон. Через 6 недель введения налбуфина наблюдаются глубокие деструк-
тивные изменения: во внутреннем слое эндотелиоциты не прикреплены к базальной мембране, непра-
вильной формы,  без отростков. В наружном слое одиночные эндотелиальные клетки неправильной 
формы прикреплены к тонкой базальной мембране и образуют клапанные структуры между собой, или 
потеряли контакт с ней. В подэндотелиальном слое наблюдается небольшое количество разнонаправ-
ленных пучков коллагеновых волокон, большое количество основного вещества и фиброцитов. Пучки 
коллагеновых волокон истончены,  фрагментированы. В мышечно–эластическом слое отсутствует кон-
такт между гладкими миоцитами, тонкими пучками коллагеновых и эластических волокон. Наблюдается 
небольшое количество коллагеновых волокон и фибробластов, расположенных между основным веще-
ством. 

Таким образом, трехстворчатый клапан сердца после 6–недельного введение налбуфина находится 
на стадии декомпенсации, когда наружный и внутренний эндотелиальные слои разрушены, подэндотели-
альный слой представлен одиночными пучками разнонаправленных и  разрушеных коллагеновых воло-
кон, небольшим количеством фибробластов, которые размещены между основным веществом. В мы-
шечно–эластическам слое теряется контакт между гладкими миоцитами и фрагментированными утон-
ченными коллагеновыми и эластическими волокнами. 

Ключевые слова: гистологическое строение, трехстворчатый клапан, белая крыса, налбуфин,  
опиоид.  
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Histological Changes of the Tricuspid Heart Valve with Prolonged Administration  
of Opioid in the Experiment 
Simivska R.  
Abstract. The article presents and analyzes the data of the research carried out on white rats in females 

and males of reproductive age. Every year there is a tendency towards a steady increase in the number of peo-
ple suffering from pain, which sharply puts the question on effective anesthesia both to narrow specialists and 
general practitioners. One of the main social and medical problems of the present is drug addiction. Anesthesia 
is an important task in the work of the physician, since pain is the main cause of the suffering and appeals of 
patients for medical assistance. In the world, the trend is increasing the use of opioids, which contributes to the 
improvement of the state of somatic, visceral and neuropathic pain. The problem of adequate anesthesia re-
mains unresolved and is at the center of attention of specialists. 

The purpose of the study was to establish the peculiarities of the microorganization of the tricuspid valve of 
the heart of a white rat during long–term administration of the opioid in the experiment. 

Material and methods. Material for the study presented by histopreparations of the tricuspid heart valve for 
conducting research at the microstructural level. The study was performed on 30 sexually mature white rats of 
reproductive age with 160–220 g of mass. Experimental animals were administered intramuscularly 1 time a day 
for the same period of time during 42 days (6 weeks) opioid narcotic analgesic Nalbuphin. Animals were with-
drawn from the experiment in 2.4 and 6 weeks from the time the opioid was administered.  

Results and discussion. After 2 weeks, the administration of nalbuphin on the histological preparations of 
the tricuspid valve we observed the following changes: there was a slight decrease in the number of endothelial 
cells in the basement membrane in the endothelial layer of the endocardium; the change in their shape from the 
polygonal in the circular graft. The surface fibrous subendothelial layer decreased the number of fibroblasts, 
bundles of collagen fibers became less, increasing the amount of the main substance. In the muscular elastic 
layer there was a decrease in the number of smooth myocytes and elastic droplets, collagen and reticular fibers 
are chaotic. The outer layer was represented with an uneven surface, the endothelial cells were located far 
more apart than the inner endothelium layer. After 4 weeks of nalbuphin administration we observed histologi-
cally the following changes: in the endothelial layer, the endothelium cells were detached into the lumen of the 
ventricle. On the outer surface of the valves (reversed to the cavity of the atrium), the endothelial cells gradually 
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lost connection with the basal membrane. In the surface fibrous layer, there was a significant decrease in the 
bundles of collagen fibers, a large amount of the main substance and single bodies of fibroblasts, the thinness 
of the fibrous plate of the valve sash. In the muscular–elastic layer, contact between smooth myocytes and 
thinned beams of collagen and elastic fibers was lost. After 6 weeks of administration of nalbuphin, there were 
profound destructive changes: in the inner layer endothelial cells were not attached to the basement membrane. 
In the outer layer, isolated endothelial cells of the irregular shape were attached to a thin basement membrane 
and form the valve structures between themselves or lost contact with it. In the subendothelial layer there was a 
small amount of stratified beam of collagen fibers, a large amount of the main substance and fibrocytes. Bun-
dles of collagen fibers became thinner and fragmented. In the muscular–elastic layer, there disappeared contact 
between smooth myocytes, thin beams of collagen and elastic fibers. 

Conclusion. Thus, the ternary heart valve after 6 weeks of administration of nalbuphin was in the decom-
pensation stage, when the outer and inner endothelial layers were destroyed, the subendothelial layer was rep-
resented by single beams of differently directed and destroyed collagen fibers, with a small number of cells lo-
cated between the main substance. In the muscular–elastic layer, the contact between smooth myocytes and 
fragmented and thinned collagen and elastic fibers was lost. 

Keywords: histological structure, tricuspid valve, white rat, nalbuphine, opioid. 
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