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 ABSTRACT 

The significant using of drugs and the prevalence of drug addiction in the last 
decades necessitates the study of the effects of opioids on the structural 
organization of organs and systems. The people with drug addiction syndrome 
have functional disorders of the salivary glands earlier than morphological 
changes in the mucous membrane of oral cavity.  
Reducing the amount of saliva and changing its composition lead to negative 
changes in the oral barrier function, salivary pH which is the main natural 
regulator of oral cavity homeostasis. This publication demonstrates the 
morphological changes of the submandibular salivary gland under the opioid 
effect at the 6th week of the experimental research. 
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Робота є фрагментом НДР «Морфо-функціональні особливості у пре- та 

постнатальному періодах онтогерезу, при впливі опіоїдів, харчових добавок, реконструктивних 
операціях та ожирінні» 0120U002129 

Вступ. Результати дослідження поширеності наркотичних речовин показують, що 95 
респондентів віком 15-34 роки мали досвід вживання будь-яких наркотичних речовин 
впродовж життя [1]. Всі діти і підлітки при вживанні опіоїдів мають зміни зі сторони органів 
порожнини рота, що проявляються в тій, чи іншій формі. Комплекс симптомів свідчить про те, 
що описані найбільш ранні зміни в організмі, що є реакцією на вживання наркотичних речовин 
(опіатів), локалізуються в ротовій порожнині. Щелепно-лицева ділянка, слинні залози и 
порожнина рота – одна з зон акумуляції лікарських і токсичних речовин. Так, при 
парантеральному застосуванні героїн після потрапляння у кровяне русло вже через 2 хвилини 
локалізується в слинних залозах. За допомогою механізму дифузії через спеціальний 
гематосаліварний бар'єр слина забезпечує нормалізацію функції органів порожнини рота, ШКТ 
і всього організму.У осіб з синдромом наркотичної залежності, морфологічним змінам 
слизових оболонок передують функціональні порушення зі сторони слинних залоз. Зменшення 
кількості і складу слини приводять до негативних змін бар’єрної функції порожнини рота, РН 
слини є основним природним регулятором гомеостазу ротової порожнини [2]. 

Значне використання наркотичних середників та поширеність наркоманії, які 
спостерігаються впродовж останніх десятиліть серед населення, зумовлює необхідність вивчення 
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впливу опіоїдів на структурну організацію органів та систем [3-12]. Підсумовуючи викладені дані 
можна зробити висновок про наявність цілої низки невирішених питань щодо проблем 
структурної перебудови слинних залоз при вживанні наркотичних середників, а також успішного 
вибору найефективніших методів лікування захворювань слинних залоз , що значно пов’язане з 
недостатнім вивченням морфологічних особливостей патогенезу мікроциркуляторних порушень 
під впливом опіоїду.  

Матеріали і методи. Дослідження здійснили на 16 статевозрілих білих безпородних 
щурах-самцях масою 130 г, віком 6 міс. Тварин поділили на 2 групи: експериментальну і 
контрольну. Експериментальним щурам (n = 10) робили ін’єкції розчину налбуфіну 
гідрохлориду дигідрату в/м’язово, щоденно 1 раз на добу в одному проміжку часу (10–11 
година ранку) протягом 42 діб, з подальшим збором матеріалу дослідження (кінець 6–го 
експериментального тижня). Початкова доза становила 8 мг/кг впродовж першого тижня, 15 
мг/кг впродовж другого тижня, 20 мг/кг впродовж третього тижня, 25 мг/кг впродовж 
четвертого тижня, 30 мг/кг впродовж п’ятого тижня, 35 мг/кг впродовж шостого тижня. Так 
створювали умови хронічного опіоїдного впливу [13]. Контрольна група (n = 6) протягом 42 діб 
отримувала ін’єкції фізіологічного розчину в/м’язово в одному проміжку часу (10–11 година 
ранку). Усі тварини перебували в умовах віварію. Робота, що стосувалася питань утримання, 
догляду, маркування, та всі інші маніпуляції виконали, дотримуючись положень «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших 
наукових цілей» [Страсбург, 1985], «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», 
що ухвалені Першим Національним конгресом з біоетики [Київ, 2001]. Комісія з біоетики 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького встановила: 
наукові дослідження відповідають етичним вимогам згідно з наказом МОЗ України № 231 від 
01.11.2000 р. (протокол № 10 від 26.12.2011 р.). Перед проведенням забору матеріалу тварин 
виводили з есперименту на фоні наркозу (дибутилового ефіру). Для гістологічного дослідження 
використали препарати піднижньощелепної слинної залози щура. Гістологічні препарати 
забарвлювали гематоксиліном та еозином за загальноприйнятою методикою [14].  

Мета дослідження. Встановити особливості будови піднижньощелепної слинної залози 
щура та ланок її гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду (налбуфіну). 

Результати досліджень. В результаті проведеного забору експериментального 
матеріалу через 42 доби у шурів, що знаходилися під впливом опіоїдного анальгетика в дозі 35 
мг / кг на мікроструктурному рівні нами було виявлено, що гістологічні зміни у судинній 
системі піднижньощелепної залози, у порівнянні з попередніми термінами досягали значного 
вираження і характеризувались розширенням міжчасточкових венул (рис. 1), а також 
міжчасточкових артеріол, переповнення їх еритроцитами.  

 
Рис. 1. Зріз піднижньощелепної слинної залози щура наприкінці шостого тижня 

експериментального опіоїдного впливу. Гематоксилін та еозин.  Мікрофотографія. Зб. х 200. 
1 − розширення та переповнення еритроцитами міжчасточкої артеріоли та виражена 

гіперемія міжчасточкової венули; 2 − склеювання та агрегація еритроцитів у просвіті судин. 

Дисциркуляторні зміни також виявили у внутрішньочасточкових венулах та артеріолах. 
Нерідко еритроцити у просвіті гіперемійованих судин змінювали свою форму (рис.2). У венулах, 
артеріолах та капілярах еритроцити склеювались (рис.3, 4). У просвіті судин окрім еритроцитів 
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також виявляли нейтрофіли та лімфоцити. Розвивались периваскулярні набряки. У ділянках 
нагромадження транссудату білкові ацинуси змінювали свою форму, деформувались. Відзначали 
вогнищеву інфільтрацію строми нейтрофілами, макрофагами, лімфоцитами, мастоцитами.  

 
Рис.2. Зріз піднижньощелепної слинної залози щура наприкінці шостого тижня 

експериментального опіоїдного впливу. Гематоксилін та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 1000. 
1 - різке розширення та переповнення еритроцитами внутрішньочасточкової венули;  

2- вакуольна дистрофія епітелію кінцевих секреторних відділів. 

 
Рис.3. Зріз піднижньощелепної слинної залози щура наприкінці шостого тижня 

експериментального опіоїдного впливу. Гематоксилін та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 400. 
1 - склеювання еритроцитів у просвіті судини гемо-мікроциркуляторного русла; 2- набряк 

сполучної тканини інтерстицію. 

У сероцитах відзначали розвиток вакуольної дистрофії та некрозу. Альтеративні, 
переважно некротичні зміни, реєстрували у серомукоцитах та оточуючих їх дрібних білкових 
клітинах серозних півмісяців.  

 
Рис.4. Зріз піднижньощелепної слинної залози щура наприкінці шостого тижня 

експериментального опіоїдного впливу. Гематоксилін та еозин.  Мікрофотографія. Зб. х 400. 
1 − збільшення кількості та ущільнення секрету у міжчасточковій протоці; 2 − склеювання 

еритроцитів у просвіті судин гемо-мікроциркуляторного русла 
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Просвіти внутрішньочасточкових та міжчаточкових проток були розширені, 
переповнені надмірною кількістю секрету (рис.4). Відзначали розвиток вакуольної дистрофії та 
некротичних змін епітелію вивідних проток. У переважній більшості вивідних проток 
відзначали неоднорідне базофільне забарвлення ущільненого секрету.   

Висновки. Наприкінці 42 доби перебігу експериментального опіоідного впливу, нами було 
виявлено, що гістологічні зміни у судинній системі піднижньощелепової залози, у порівнянні з 
попередніми термінами досягали значного вираження і характеризувались розширенням 
міжчасточкових венул, а також міжчасточкових артеріол, переповнення їх еритроцитами. 
Дисциркуляторні зміни також виявили у внутрішньочасточкових венулах та артеріолах. У ділянках 
нагромадження транссудату білкові ацинуси змінювали свою форму, деформувались. Відзначали 
вогнищеву інфільтрацію строми нейтрофілами, макрофагами, лімфоцитами, мастоцитами. У 
сероцитах відзначали розвиток вакуольної дистрофії та некрозу. Альтеративні, переважно 
некротичні зміни, реєстрували у серомукоцитах та оточуючих їх дрібних білкових клітинах 
серозних півмісяців. Просвіти внутрішньочасточкових та міжчаточкових проток були розширені, 
переповнені надмірною кількістю секрету. Відзначали розвиток вакуольної дистрофії та 
некротичних змін епітелію вивідних проток. У переважній більшості вивідних проток відзначали 
неоднорідне базофільне забарвлення ущільненого секрету. 
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