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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ ЗА ВПЛИВУ ОПІОЇДІВ
Резюме. Стрімке збільшення кількості осіб, які вживають наркотичні речовини, призвело до виникнення захворювань наркотичного профілю, що характеризуються множинною поліорганною патологією органів і систем. Доведено беззаперечний зв’язок між глибиною порушень гемомікроциркуляторних порушень і тривалістю впливу опіоїду. Аналіз літературних даних засвідчив про актуальність та
важливість вивчення цієї медико-соціальної проблеми. У цій публікації представлені особливості морфологічних та структурних змін органів і систем за впливу опіодів.
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Вживання психоактивних речовин (ПАР) молоддю є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, але й в усьому світі. Основу виникнення залежності від ПАР відіграють
біологічні, психологічні та соціальні чинники, які,
за даними науковців, мають патогенетичний/патопластичний вплив на формування навичок вживання ПАР у дітей та підлітків [1, 2]. Наркотична
залежність стала причиною розвитку множинної
поліорганної коморбідної патології, що разом із
великим економічним і моральним збитком ставлять проблему наркоманії в ряд найбільш важливих проблем у багатьох країнах світу [3].
Усі опіоїди мають певну структурну схожість
з ендорфінами. Ендорфiни діют вибірково, на чітко визначену групу рецепторів, тоді як опіоїди
впливають на всі рецептори відразу. Серед опіоїдних рецепторів виділяють: мю, дельта, каппа, сігма та епселон [4, 5]. Налбуфін (нубаін) – це наркотичний анальгетик, напівсинтетичний опіоїд,
похідний фенантрена. Він за своєю структурою
подібний до морфіну і налоксону, належить до
опіоїдів змішаної (агоніст-антагоністичної) дії.
Налбуфін є частковим агоністом κ-рецепторів і
антагоністом μ-рецепторів [6].
Вивчення морфології органів за впливу
наркотичних середників є надзвичайно актуальним. Нерідко патологія серцево-судинної системи
стає основою. Механізм дії наркотика на міокард
включає в себе токсичний вплив на кардіоміоцити
з опосередкованою кардіотоксичною дією. Безпосередня токсична дія наркотика проявляєтья пошкодженям мембранних структур кардіоміоцитів,
натрієво-калієвих каналів накопиченням вільних
радикалів [7].

При експериментальному дослідженні міокарда щура та його гемомікроциркуляторного русла
на 42-у добу спостерігається виражена фрагментація м’язових волокон, виражений периваскулярий набряк, дифузний склероз. У просвітах мікросудин відбувається формування тромбів. У судинах – виражене повнокров’я. Візуалізується дифузна поліморфна інфільтрація периваскулярних
просторів як дрібних, так і крупних судин. Виявлена фрагментація кардіоміоцитів, що характерно
для тяжких порушень ритму серця, збільшення
об’єму строми внаслідок дифузного набряку та
вираженого склерозу, виразне повнокров’я як дрібних, так і крупних судин, вогнищева інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та нейтрофілами,
периваскулярні набряки [8, 9]. Mітохондріальний
апарат серця щура маніфестує вираженими морфологічними та морфометричними змінами впродовж експерименту [10]. У міокарді описані
зміни, характерні для дилятаційної кардіоміопатії
з дистрофією кардіоміоцитів. У коронарних артеріях визначаються мікротромби, стінки артерій з
явищами плазматичного просочування та паравазальним скупченням лімфоїдих клітин [11].
У патогенезі при опіоїднiй наркоманії у споживачів опіоїдів виявляють циркуляторні порушення. Дані гістологічного дослідження дають
змогу виявити нерівномірність кровонаповнення
судин, еритростази, інтрамуральні крововиливи,
спазм артеріол, склерозування стінок судин [12].
Пошкодження судинного русла має системний
характер і особливо виражене при парантеральній
наркоманії. Системність ураження багато у чому
зумовлена порушенням нейроендокринної регуляції та імунологічним дизбаласом в умовах по© Михалевич М.М., 2019
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вторного введення хімічно активних речовин. В
умовах хронічної опіоїдної інтоксикації змінюється тип кровообігу. При абсциненції, внаслідок
стимуляції симпатичної нервової системи, відзначається гіперкінетичний тип, в умовах гострої інтоксикації – гіпокінетичний [13]. Існує очевидний
зв’язок між глибиною структурних перетворень
мікроциркуляторного русла органів та морфометричних показників за довготривалого впливу опіоїду. Зміни в діаметрі артеріол, венул, капілярних
петель, щільності сітки обмінних судин, артеріоло-венулярний коефіцієнт, індекс тканинної трофіки, засвідчують про руйнівні зміни компонентів
мікроциркуляторного русла у результаті впливу
налбуфіну [14, 15].
Літературні дані засвідчують, що хронічне
вживання опіоїдних наркотиків призводить до виражених структурних та функціональних змін ервової системи [16, 17]. Через 6 тижнів введення
налбуфіну спостерігаються глибокі деструктивні
зміни гемомікроциркуляторного русла кори мозочка. Судинні петлі кори мозочка втрачають ніжний, звивистий малюнок і часто обриваються. Розширюються артеріоло-венулярні анастомози і
кров з артеріол скидається у венозне русло, минаючи зруйновані капіляри. Виявлено геморагії, мікроаневризми. Спостерігається зміна калібру і
щільності судин, порушення їх цілості. Гемомікроциркуляторне русло кори мозочка після 6-тижневого введення налбуфіну знаходиться на стадії
декомпенсації, коли капілярний компонент зруйнований, артеріоли різко покручені, деформовані,
просвіт їх нерівномірний, венули розширені і деформовані. Зміни, порівняно з контролем, діаметра артеріол, венул, капілярної петлі, щільності
сітки обмінних судин, артеріоло-венулярного коефіцієнта, коефіцієнта звивистості артеріол, показника трофічної активності тканини засвідчують
про деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла кори мозочка під впливом налбуфіну
[18, 19]. Експериментальне дослідження кінцевого мозку за впливу налбуфіну, демонструє прояви нейропатії, деструктурованість осьових циліндрів нервових волокон, гліальних клітин. Через
6 тижнів перебігу експерименту безмієлінові нервові волокна фрагментовані. Нервові волокна набувають неправильної форми. Страждають також
гліальні клітини променистого вінця (вакуольна
дистрофія їх цитоплазми, набряк мітохондрій).
Відзначаються периаксональний набряк, пошкоджена аксоплазма. Виявлено значну кількість
зруйнованих капілярів, звуження просвітів збережених капілярів. У цитоплазмі ендотеліоцитів
зменшується кількість органел, часто відсутні мі134

кропіноцитозні везикули. У цитоплазмі ендотеліоцитів виявлено набряклі мітохондрії, частина їх з деструктурованими кристами. Плазмолема утворює випини в просвіт мікросудини. Базальна мембрана потовщена, без чітких меж. Перицити набряклі, мітохондрії в їх цитоплазмі часто зі зруйнованими кристами [20]. Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається перебудова всіх ланок гемомікроциркуляторного русла
променистого вінця. Артеріоли розширені та звивисті, венули розширені. Відкриваються додаткові анастомози, що можна вважати компенсаторним процесом, який сприяє розвантаженню зруйнованих капілярних сіток. Збережені капіляри
розширені. Діаметр артеріоли в цей термін експерименту становить 21,83±0,18 мкм, капіляра –
6,8±0,4 мкм, венули – 31,92±0,14 мкм. Вірогідне
зменшення густини пакування обмінних судин
променистого вінця кінцевого мозку – до 66,0±8,0
мкм та вірогідне збільшення порівняно з нормою
показника трофічної активності тканини – до
34,12±5,08 мкм засвідчують про значне розрідження капілярної сітки променистого вінця
щура за умов 6-тижневого введення налбуфіну,
що призводить до різкого порушення кровопостачання кінцевого мозку [21]. Щодо порушень мікроструктури мозолистого тіла кінцевого мозку, то
вони помітні вже через 2 тижні введення налбуфіну щурам. Упродовж наступних 4 тижнів у процесі перебігу експерименту патологічні зміни наростають і проявляються втратою лінійної впорядкованості розташування та гідропічною вакуолізацією нервових волокон, фрагментацією мієлінової оболонки, порушенням орієнтації та вогнищевою проліферацією гліальних клітин на тлі перицелюлярного набряку, потовщенням септ, розвитком ангіопатії септальних мікросудин, формуванням периваскулярних лімфоцитарних інфільтратів, відшаруванням м’якої оболонки мозку з
утворенням вогнищ діапедезу еритроцитів [22].
Експериментально підтверджено глибокі
структурні зміни усіх відділів судинної оболонки
ока за впливу опіоїду. Волокна власне 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 [23, 24]. Спостерiгаються глибокi деструктивнi змiни гемомiкроциркуляторного русла райдужки, вiйкового тiла i власне судинної оболонки. Отже, судинна оболонка очного
яблука пiсля 6-тижневого введення налбуфiну
знаходиться на стадiї декомпенсацiї, коли
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капiлярний компонент зруйнований, артерiоли
рiзко покрученi, деформованi, просвiт їх
нерiвномiрний, венули розширенi i деформованi
[25]. Патологічні зміни канта рогівки при дії
налбуфіну виявлялися інфільтрацію сполучної
тканини [26].
У літературі є дані щодо змін структурної організації шкіри щурів внаслідок впливу опіоїду
налбуфіну. Через 2 тижні впливу налбуфіну виявлено перші ознаки порушення мікроструктури
шкіри та її кровоносного русла. 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 шиповатого шару стають плоскими, зернистий щар стоншується, наявна виразна гладком’язова гіперплазія артеріол гіподерми,
навколосудинні інфільтрати [27] . У цитоплазмі
епідермоцитів багато тонофібрил, вакуолей зі вмістом низької електронної щільності. В ядрах переважає аутохроматин, багато ядерних пор, ядерця збільшені. Стінка артеріол та прекапілярних
артеріол сосочкового шару шкіри потовщена,
склерозована. У просвітах артеріол виявлено пристінкові тромби. Просвіти гемокапілярів заповнені скупченнями еритроцитів, у місцях розпушення плазмолем еритроцитів на люменальній
поверхні ендотеліальних клітин виявлено їх злипання. Спостерігається венозне повнокрів'я, базальна мембрана стінки венул розпушена, колагенові волокна її деструктуровані. Ці значні структурні зміни шкіри, глибокі деструктивні зміни судинних сплетень шкіри зумовлюють неможливість утворення повноцінного регенерату множинної постін’єкційної рани [28-30].
Ушкодження нирок на фоні опіоїдної наркоманії описується, як «героїнова нефропатія». Гострі зміни проявляються збільшенням клітинності
клубочків за рахунок проліферації клітин мезангію і ендотелію, внутрішньоклітинним набряком.
Хронічні зміни часто протікають на фоні вірусної
інфекції за типом мезангіопролиферативного гломерулонефриту [31]. Доведено, що морфін може
посилювати експесію тканинного інгібітора матриксної металлопротеїнази-2 нирковою тканиною. У невеликих концентраціях морфін також
стимулює проліферацію мезангіоцитів і фібробластів, у високих концентраціях ця речовина за-

пускає руйнування подоцитів [32]. При тривалій
дії малих доз опіоїдного анальгетика налбуфіну з
кінця 8 тижня експерименту виявлено адгезію капілярних петель, розростання сполучнотканинних елементів зовнішнього листка капсули нефрона частини ниркових тілець та набряк епітеліоцитів зовнішнього листка капсули нефрона, які
набувають низької кубічної форми, інфільтрацію
навколоклубочкової строми клітинними елементамию. Через 10 тижнів експерименту встановлено в окремих ниркових тільцях вакуолізацію
подоцитів та просвітлення їх цитоплазми, а через
12 тижнів експерименту – збільшення клітинних
елементів у ділянці щільної плями. Протягом усього експерименту у сечовому просторі деяких
ниркових тілець визначається білкова маса зі злущеними подоцитами та еритроцитами. Тривале
введення опіоїдного анальгетика налбуфіну викликає низку патологічних змін ниркового тільця,
виражену судинну реакцію капілярного клубочка,
ознаки інтракапілярного гломеруліту і ознаки сегментарного гломерулосклерозу. Кількість уражених ниркових тілець у кожному подальшому
терміні збільшується, тобто залежить від тривалості введення опіоїду. Найбільш уражені ниркові
тільця субкапсулярної зони. Введення налбуфіну
протягом 42 і більше діб викликає у частини ниркових тілець розростання сполучнотканинних
елементів зовнішнього листка капсули нефрона,
протягом 56 і більше діб – набряк епітеліоцитів
зовнішнього листка капсули нефрона, які набувають низької кубічної форми, протягом 70 і більше
діб – вакуолізацію подоцитів та просвітлення їх
цитоплазми, протягом 84 і більше діб – збільшення клітинних елементів у ділянці щільної
плями [33-35].
Хронічна наркотична інтоксикація супроводжується значними ураженнями органів травної
системи. Характерна наявність карієсу, що супроводжується дистрофією пульпи, склерозом судин
ясен, можливе виникнення гострих ерозій слизової оболонки шлунка [36]. Вазоспастична дія наркотичних речовин може викликати ішемічне ураження кишок. Описана варіабельна аноректальна
патологія у наркоманів з ВІЛ-інфекцією (саркома
Капоші, неходжнскі лімфоми, карциноми,
папіломи, цитомегаловирусні виразки прямої
кишки та ін.) [37]. У літературі трапляються повідомлення про вплив опіоїду налбуфіну на мікроструктуру піднижньощелепної слинної залози та
її кровоносне русло. Уже через 2 тижні виявили
перші ознаки порушення, що у процесі перебігу
дослідження наростали і проявлялися набряком
та лімфоцитарною інфільтрацією сполучнотка-

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Т. 18, № 4 – 2019

135

Наукові огляди
нинної строми, дезорганізацією білкових та змішаних ацинусів, деструктивними змінами стінок
вивідних проток та деструктуризацією ланок гемомікроциркуляторного русла [38].
Після впливу протягом шести тижнів малих
доз опіоїдного анальгетика в структурах язика
присутні зміни в епітеліальному покриві, сполучній тканині сосочкового і сітчастого шарів, базальній мембрані слизової оболонки. Виявлені
зміни в стінках судин, а також навколо судинних
просторах набряк і гістіолімфоцитарну інфільтрацію. Трапляються ділянки діапедезних крововиливів навколо капілярів. Наявні пристінкові тромби у венах. Спостерігаємо перескорочені м'язові
волокна, а в сполучній тканині – ендомізію та перемізію гістіолімфоцитарну інфільтрацію і периваскулярний набряк інтерстицію. У сполучній
тканині сосочкового шару слизової оболонки
язика трапляються явища деструкції, набряку та
дезорганізації колагенових волокон. Пучки колагенових волокон втрачають чіткий напрямок, розшаровані та розпушені. Судини гемомікроциркуляторного русла в слизовій оболонці язика повнокровні. Стінки артеріол потовщені за рахунок розростання колагенових волокон в адвентиційній
оболонці, а також за рахунок гіперплазії та гіпертрофії гладких міоцитів у середній оболонці. Додатково виявлено судини в м’язовому тілі, навколо яких переважають ацидофільні лейкоцити,
що вказує на виникнення алергічних реакцій. У
м’язовому тілі наявні деструктуровані м’язові волокна, навколо яких розташовані макрофаги та
чисельні еозинофіли. Структура нервових волокон порушена. Ендомізій просвітлений, а відстань
між волокнами збільшена, що вказує на набряк інтерстицію. Навколо таких волокон розташовані
макрофаги та чисельні еозинофіли. Структура нервових волокон порушена. Ланки гемомікроциркуляторного русла в едоневрії та періневрії повнокровні. Просвіти лімфатичних судин у періневрії розширені, заповненені лімфою [39, 40]. Хронічний вплив опіоїду зумовлює значні дистрофічні зміни структурних компонентів слизової оболонки ободової кишки білих щурів-самців репродуктивного віку, що може спричинити виникнення кишкової патології. На початкових стадіях
експерименту переважають компенсаторно-пристосувальні процеси, які впродовж подальших термінів змінюються дистрофічно-запальними проявами, що наростають. Ультраструктурна реорганізація проявляється деструктивними процесами
в стовпчастих епітеліоцитах, мікроворсинки яких
дезорієнтовані, а деякі зруйновані, органели в
стані деструкції. Ядра поліморфні, їх каріолема
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утворює чисельні інвагінації. У келихоподібних
клітинах лізис секреторних гранул. Епітеліальна
пластинка дезорганізована, несуцільна, наявне
потовщення слизового бар’єра та некротичні
зміни колоноцитів. Введення налбуфіну щурам
упродовж 6 тижнів призводить до розвитку процесів, що є підґрунтям до розвитку патологічних
змін при кишкових захворюваннях. Отже, макро, мікро-, та електронно-мікроскопічне дослідження компонентів гемомікроциркуляторного
русла слизової оболонки ободової кишки білого
щура за умов 6-тижневого введення налбуфіну
показали глибокі деструктивні зміни структури
усіх її складових. Зменшення діаметра артеріол,
щільності сітки обмінних судин, артеріоловенулярного коефіцієнта, розрідження капілярної сітки, розширення та деформація венул, а також збільшення показника трофічної активності засвідчують про розвиток деструктивних змін ланок гемомікроциркуляторного русла [41, 42].
Через 2 тижні введення налбуфіну білим щурам помітні перші ознаки порушення мікроструктури підшлункової залози та її кровоносного русла. Упродовж подальших 4 тижнів в процесі перебігу експерименту патологічні зміни наростають і проявляються набряком та інфільтрацією
сполучнотканинної строми підшлункової залози,
дезорганізацією екзо- та ендокринних частин паренхіми, глибокими деструктивними змінами вивідних проток, а також ланок гемо- та лімфомікроциркуляторного русла підшлункової залози
[43]. Артеріоли з нерівномірними контурами, навколо судин: набряк, діапедезні крововиливи. У
просвіті мікросудин спостерігається агрегація
еритроцитів, адгезія, трапляються судини з елементами крові, а поряд – зони запустіння. Подекуди
виявлені ділянки з вогнищевим ангіоматозом та
склерозом. Виявлено тромби в міжчасточкових
артеріолах, сепарація крові на плазму та форменні
елементи у просвіті міжчасточкових венул, а також фібрино-лейкоцитарні преципітати у просвітах лімфатичних судин. Усі ці зміни судин спостерігаються на тлі виразного набряку міжчасточкової строми підшлункової залози [44].
Основним органом-мішенню у наркозалежних є печінка. Наркотичні речовини активізують
цитохром P-450-залежні монооксигенази, виснажуючи систему цитохромів, активізуючи вільнорадикальні процеси [45]. У препаратах печінки
хронічних наркоманів визначаються перипортальні інфільтрати з лімфоїдних, гістіоцитарних,
нейтрофільних елементів, набухання гепатоцитів,
холестаз, повнокрів’я. У синусоїдах – набухання
клітинної мембрани і внутрішньоклітинний на-
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бряк їх ендотелію [46, 47]. Об’єктивно оцінити
ступінь ушкодження гепатоцитів печінки дало
можливість електронно-мікроскопічне дослідження: помірна лімфомоноцитарна інфільтрація
портальних трактів, збільшення кількості та активності клітин Купфера, дегрануляція клітин ІТО
[48, 49]. Фіброз центральних вен виступає характерною морфологічною ознакою присутності опіатів в якості фактора, що впливає на печінку [50].
Тривале введення опіоїду налбуфіну гідрохлорид
призводить до виражених морфологічних змін
печінки щура. На початкових стадіях переважають компенсаторно-пристосувальні процеси, які
потім змінюються дистрофічно-запальними проявами, що наростають. Для інтоксикації налбуфіном характерними є такі морфологічні
ознаки: зміни ГМЦ у вигляді дилятації або звуження синусоїдів, гемостаз із формуванням
тромбів та крововиливами, гіпертрофія, а потім
дистрофія гепатоцитів, при чому переважає
гідропічна дистрофія, лімфогістіоцитарна інфільтрація, фокальні некрози та збільшення кількості
апоптозно змінених клітин. Зміни починаються в
субкапсулярних та перипортальних ділянках з
формуванням порто-портальних містків та розвитком перипортального фіброзу. Центролобулярні ділянки на початкових стадіях залишаються
інтактними [51, 52]. Демонстративними є також
показники цитолізу та холестазу. Період гострої
їнтоксикації у хворих з опїоїдною залежністю супроводжується достовірним зростанням активності цитолітичних ферментів сировотки крові —
АлАТ і АсАТ, показників холестазу — лужної фосфатази і гамма-глутамілтранспептидази, з подальшим наростаням їх рівня в періодах ранньої та
пізньої абсциненції [53].
У фаховій літературі є повідомлення щодо
впливу опіоїдів на органи імунної та ендокринної
систем. Уже через 1 тиждень щоденного введення
налбуфіну відзначено зміни структурних компонентів мозкової речовини часточок тимуса білих
щурів-самців. Протягом експерименту зміни збільшуються, призводячи до гіпофункції органа. У
ранній термін досліду (2 тижні) достовірно
(р<0,001) збільшується відносна площа кіркової
речовини та вдвічі відносна площа зародкового
центру лімфоїдних вузликів. Проте зменшується
відносна площа їх плащової зони та збільшується
кількість і відносна площа самих лімфоїдних вузликів. Встановлена реорганізація засвідчить про
компенсаторно-пристосувальну реакцію лімфатичного вузла на опіоїд. Через чотири тижні
експерименту показники відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних

вузлів також достовірно змінюються відносно
значень тварин інтактної групи, що вказує на
хронізацію негативного впливу налбуфіну на організм та імунну систему піддослідних тварин
[54]. Щоденне введення в організм білих щурівсамців репродуктивного віку опіоїдного анальгетика – налбуфіну, призводить до структурної перебудови паренхіми клубових лімфатичних вузлів. Установлена реорганізація засвідчує про компенсаторно-пристосувальну реакцію лімфатичного вузла на опіоїд. Через чотири тижні експерименту показники відносних площ структурних
компонентів клубових лімфатичних вузлів також
достовірно змінюються відносно значень тварин
інтактної групи, що засвідчує про хронізацію негативного впливу налбуфіну на організм та імунну систему піддослідних тварин. Упродовж усього експерименту відносна площа кіркової речовини клубових лімфатичних вузлів щурів-самців
поступово, але незначно зменшується. Через два
тижні експерименту відносна площа мозкової речовини незначно збільшується стосовно попередньої групи тварин і становить 36,70±0,69 %, а через шість тижнів дії налбуфіну цей показник становить 38,03±0,5 %, що на 2,79 % менше від показників інтактної групи тварин. Динаміку змін відносних площ кіркової і мозкової речовини клубових лімфатичних вузлів відображає кірково-мозковий індекс (КМІ). КМІ максимально збільшується у 1,24 раза через один тиждень після дії
налбуфіну. Це пояснюється компенсаторно-пристосувальною реакцією організму на дію чужорідного агента, в цьому випадку налбуфіну.
Після тривалого шеститижневого впливу опіоїду
налбуфіну на організм щура відбуваються достовірні фазові зміни його паренхіми. Через один
тиждень достовірно збільшується відносна площа
кіркової речовини з 59,18±0,68 % до 64,35±0,6 %
та зменшується відносна площа мозкової речовини з 40,82±0,67 % до 35,65±0,59 %. Ці фазові
зміни відображає КМІ. Такі зміни вказують на
незворотний вплив налбуфіну на структуру клубових лімфатичних вузлів [55-58].
Зміни ендокринних залоз при наркоманії
складаються з гострих, що виникають при отруєнні, та хронічних, що прогресують у міру збільшення стажу наркотичної залежності. В аденогіпофізі при опиїдній наркоманії відзначаються
ознаки хронічної гіперфункції, яка змінюється виснаженням аденоцитів і порушенням продукції
тропних гормонів. У наднирниках розвиваєтся атрофія або компенсаторна вузлова трансформація
пучкової зони, зниження функції ендокриноцитів
кори, гіпокортицизм супроводжується генералі-
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зованою персистуючою фолікулярною гіперплазією лімфоїдної тканини. У щитоподібній залозі
визначається вузлова трансформація [59,60].
Морфологічно за впливу опіоїдів встановлено
зміни ендокринних клітин (пікноз, внутрішньоклітинний набряк) клубочкової та сітчастої зони та
порушення міжклітинних контактів. Зокрема,
зменшення ліпідних включень, посилення гетерогенності клітинного пулу, виражене повнокров’я
капілярів, що є структурним еквівалентом посилення продукції кортикостероїдів та їх секреції за
умов стрес-реакції при алкогольно-морфіновій інтоксикації наднирникових залоз на ультраструктурному рівні. Установлено, що найбільш схильна до патологічних змін клубочкова зона кіркової речовини надниркової залози [61-63]. Достовірні дані засвідчують, що хронічне вживання піої-

дів може призвести до гіпогонадиму [64]. Значні
деструктивні зміни проявляються у ендокринній
частині підшлункової залози [65-66].
Висновок. Аналіз фахової літератури підтвердив значні патологічні процеси в різних органах,
викликані опіоїдами. За умов як коротко-, так і довготривалого впливу наркотичних середників на
організм, вони провокують зміни, що мають морфофункціональне підґрунтя, що проявляються локалізованою або генералізованою запальною інфільтрацією, змінами в діаметрі артеріол, венул,
капілярних петель, щільності сітки обмінних судин, артеріоловенулярного коефіцієнта, індексу
тканинної трофіки. На жаль відсутні дані щодо їх
впливу на великі слинні залози, тому дослідження
впливу опіоїдів на структуру великих слинних залоз є актуальним.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЗА ВЛИЯНИЯ ОПИОИДОВ
Резюме. Стремительное увеличение количества лиц, употребляющих наркотические вещества, привело к возникновению заболеваний наркотического профиля, характеризующихся множественной полиорганной патологией органов и систем. Доведенный бесспорный связь между глубиной нарушений
гемомикроциркуляторного нарушений и продолжительностью воздействия опиоидов. Анализ литературных данных свидетельствует об актуальности и важности изучения этой медико-социальной проблемы. В данной публикации представлены особенности морфологических и структурных изменений
органов и систем при воздействии опиодив.
Ключевые слова: морфологические изменения; опоиды.
MORPHOLOGICAL CHANGES OF ORGANS UNDER THE INFLUENCE OF OPIOID
Abstract. A rapid increase of the number of drug users has led to the emergence of drug profile diseases,
multiple organ comorbid pathologies, which along with the great economic and moral damage make drug
addiction one of the most important problems in many countries in the world. The indisputable relationship
between the depth of hemomicrocirculatory disorders and the duration of opioid exposure has been proved. In
pathogenesis of opioid addiction, in opioid users circulatory disorders are found. Histological examination data
reveal unevenly bloodfilled vessels, erythrostasis, intramural hemorrhages, spasm of arterioles, sclerosis of the
walls of blood vessels. Literary evidence indicates that chronic opioid use leads to substantive structural and
functional changes in the nervous system. After 6 weeks of administration of nalbuphine, profound destructive
changes in the hemomicrocirculatory bed of the cerebral cortex, radiant crown and corpus callosum are
observed. In the literature there is evidence of changes in the structural organization of the skin of rats due to
the influence of opioid. Kidney damage against the ground of opioid addiction is described as "heroin
nephropathy". Acute changes are manifested by an increase in the glomerulus cellularity due to cell
proliferation of mesangium and endothelium, intracellular edema. Chronic narcotic intoxication is
accompanied by significant damage to the digestive system. The primary target organ for drug addicts is the
liver. In the liver of chronic drug addicts periportal infiltrates of lymphoid, histiocytic, neutrophilic elements,
hepatocyte swelling, cholestasis, plethora are determined. Chronic opioid inluence causes significant
dystrophic changes in the structural components of the colon mucosa. There are reports in the professional
literature regarding the effects of opioids on the organs of the immune and endocrine systems. The analysis of
the literature indicates the relevance and importance of studying this medical and social problem. This
publication presents features of morphological and structural changes in organs and systems under the
influence of opioids.
Key words: morphological changes, opioids.
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