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Результати статі відповідають плану 
наукових досліджень Львівського націона-
льного медичного університету імені Дани-
ла Галицького і є частиною науково – дос-
лідної теми кафедри нормальної анатомії 
«Морфофункціональні особливості органів 
у пре- та постнатальному періодах онтоге-
незу, при впливі опіоїдів, харчових добавок, 
реконструктивних операціях та ожирінні» 
(номер держреєстрації 0120U002129) впро-
довж 2020-2024 рр.  

 
Беручи до уваги фахову літературу, 

можна зробити висновок, що при вживанні 
опіоїдів виникають зміни зі сторони внут-
рішніх органів [1-7]. Існує велика кількість 
невирішених питань, зокрема у отоларинго-
логічній практиці, результати якої не пред-
ставлені у вітчизняній та зарубіжній науко-
вій літературі [8-13]. 

Мета дослідження: дослідити вплив 
опіоїду на зміни структурних компонентів 
слизової та хрящів гортані наприкінці 28 та 
35-ї доби експериментального опіоїдного 
впливу. 

 
Об'єкт та методи дослідження 
Матеріалом дослідження слугували 

статево зрілі, безпородні щури – самці в 
кількості 80 тварин, масою 92 г, віком 4,5 
міс. Тваринам проводили ін’єкції препарату 
налбуфін дом’язево, щоденно 1 раз на добу 
в одному проміжку часу (10-11 година ран-

ку) впродовж 35 діб. Доза налбуфіну стано-
вила 25 мг/кг впродовж двох тижнів експе-
риментального дослідження. Таким чином 
створювали умови хронічного опіоїдного 
впливу [14, 15]. 

Тварини були розподілені на 3 групи. 
1-а група тварин отримувала налбуфін 
впродовж 28 діб в одному проміжку часу 
(10-11 годин ранку) з наступним забором 
матеріалу для дослідження (кінець 28-ї доби 
експериментального опіоїдного впливу); 2-а 
група тварин отримувала налбуфін впро-
довж 35 діб в одному проміжку часу (10-11 
годин ранку) з наступним забором матеріа-
лу для дослідження (кінець 35-ї доби експе-
риментального опіоїдного впливу); 3-а гру-
па (контрольна), яка впродовж 35 діб отри-
мувала ін’єкції фізіологічного розчину 
дом’язево в одному проміжку часу (10-11 
годин ранку).  

Усі тварини знаходились в умовах ві-
варію, експеримент проведено згідно з 
принципами біоетики у відповідності до 
положення Європейської конвенції щодо 
захисту хребетних тварин, яких використо-
вують в експериментальних та інших нау-
кових цілях (Страсбург, 1986), Директиви 
Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону 
України № 3447-IV «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», загальних етич-
них принципів експериментів на тваринах, 
ухвалених Першим національним конгре-
сом України з біоетики (2001), що підтвер-
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джено висновком членів комісії з біоетики 
Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького (прото-
кол № 10 від 15 грудня 2019 р.). Перед про-
веденням забору матеріалу тварин виводили 
з експерименту за допомогою диетилового 
ефіру.  

Як матеріал для мікроструктурного 
дослідження використали структурні ком-
поненти слизової та хрящів гортані щурів з 
подальшим врахуванням збереження топо-
графічного співвідношення структур. Виго-
товлялись гістологічні зрізи товщиною 5-7 
мкм. Гістологічні препарати готувались за 
загальноприйнятою методикою з викорис-
танням барвника гематоксиліну, еозину, 
азану за методом Гайденгайна, PAS-реакція 
за Мак-Манусом та Альциановий синій за 
Стідманом [16, 17, 18]. Мікроскопічні дос-
лідження та фотографування препаратів 
здійснювались за допомогою мікроскопа 
МБІ-1 і цифровим фотоапаратом Nicon D 
3100. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
При проведені забору експеримента-

льного матеріалу через 28 діб у щурів, що 
знаходилися під впливом опіоїдного аналь-
гетика в дозі 25 мг/кг, на мікроструктурно-
му рівні нами було виявлено наростання 
альтеративних змін епітеліального пласту, 
посилення поліморфноклітинної інфільтра-
ції, а також дисциркуляторних процесів в 
судинах власної пластинки слизової оболо-
нки різних відділів гортані.  

 В апікальній зоні надгортанника збі-
льшувалась кількість клітинних шарів, візу-
алізувались нашарування рогової речовини. 
Досить виражені зміни епітеліального плас-
ту спостерігали в базальній частині, як гло-
ткової, так і гортанної поверхні надгортан-
ника. На глотковій поверхні базальної час-
тини надгортанника епітеліальний пласт 
неоднорідно потовщувався, збільшувалась 
кількість клітинних рядів (рис. 1). На пове-
рхні слизової оболонки нагромаджувалась 
надмірна кількість розрихленої PAS-
позитивої речовини.  

На 28-у добу експерименту посилюва-
лась поліморфноклітинна інфільтрація вла-
сної пластинки слизової оболонки різних 

ділянок надгортанника. Основна речовина 
власної пластинки надгортанника була ін-
фільтрована лімфоцитами, макрофагами, 
нейтрофілами та поодинокими тканинними 
базофілами (рис. 2, 3). На гортанній повер-
хні також відзначали інфільтрацію епітеліа-
льного пласту переважно лімфоцитами.  

Колагенові волокна власної пластинки 
надгортанника були неоднорідно потовще-
ні. Місцями відзначали розшарування кола-
генових волокон (рис. 4, 5). Значна кількість 
PAS-позитивних речовин візуалізувалась в 
матриксі еластичного хряща (рис. 6). Також 
PAS-позитивні речовини нагромаджувались 
у потовщених колагенових волокнах та міс-
цями відкладались на поверхні слизової 
оболонки надгортанника (рис. 7). Значна 
кількість PAS-позитивних речовин зустрі-
чалась в цитоплазмі епітелію кінцевих сек-
реторних відділів залоз. У матриксі еласти-
чного хряща надгортанника відзначали зме-
ншення вмісту кислих глікозаміногліканів. 
Вогнищеві вкраплення кислих глікозаміно-
гліканів виявляли на поверхні слизової обо-
лонки надгортанника (рис.8). Окремі ядра 
хондроцитів зазнавали каріопікнозу (змен-
шувались в об’ємі, забарвлювались інтенси-
вно та однорідно базофільно). Судини влас-
ної оболонки шлуночка гортані були роз-
ширені (рис. 9, 10), окрім еритроцитів та 
плазми крові також містили поодинокі лім-
фоцити та нейтрофіли.  

Основна речовина сполучної тканини, 
особливо поблизу судин, забарвлювалась 
блідо унаслідок нагромадження помірної кі-
лькості транссудату. Окремі колагенові воло-
кна неоднорідно потовщувались, у них неод-
норідно нагромаджувались PAS-позитивні 
речовини (рис. 9, 10). Значна кількість PAS-
позитивних речовин також візуалізувалась у 
матриксі хрящової тканини, в цитоплазмі 
епітелію кінцевих секреторних відділів залоз 
та у стінках гіперемованих судин власної пла-
стинки слизової оболонки шлуночків гортані. 
Також PAS-позитивні речовини нагромаджу-
вались у шлуночку гортані, в деяких ділянках 
у значній кількості неоднорідно відкладались 
на апікальній поверхні епітелію. У сполучній 
тканині власної пластинки слизової оболонки 
шлуночків гортані зустрічалась надмірна кі-
лькість тканинних базофілів та лімфоцитів. У 
той же час вміст кислих глікозаміногліканів у 
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структурних елементах шлуночків гортані 
був незначним. Поодинокі ниткоподібні (рис. 
11) та дрібнозернисті включення кислих глі-
козаміногліканів зустрічались переважно на 
поверхні слизової оболонки шлуночків горта-
ні. 

Кислі глікозаміноглікани візуалізува-
лись в цитоплазмі епітелію кінцевих секре-
торних відділів залоз та матриксі щитоподі-
бних хрящів (рис. 12-14). 

У власній пластинці слизової оболон-
ки голосових складок та підголосникової 
ділянки також виявляли гіперемійовані су-
дини і помірну поліморфноклітинну інфіль-
трацію. У окремих ділянках голосових 
складок епітеліальний пласт був розрихле-
ним, у ньому неоднорідно нагромаджува-
лись дрібні PAS-позитивні включення. Та-
кож спостерігали розвиток некротичних 
змін в деяких епітеліоцитах слизової оболо-
нки голосових складок та в епітелії слизової 
оболонки підголосникової ділянки.  

У результаті проведеного забору екс-
периментального матеріалу через 35 діб у 
щурів, що знаходилися під впливом опіоїд-
ного анальгетика в дозі 30 мг/кг на мікро-
структурному рівні виявлено, що у гортані 
щурів були присутні виражені структурні 
зміни, що характеризувались наростанням 
дисциркуляторних процесів, розвитком 
явищ ексудації, що призводило до нагрома-
дженням на поверхні слизової оболонки 
надмірної кількості слизистих мас (рис. 15), 
що містили домішки лімфоцитів, нейтрофі-
лів, а місцями еритроцити (катарального 
ексудату), посиленням поліморфноклітин-
ної інфільтрації власної пластинки слизової 
оболонки різних відділів гортані. 

На глотковій поверхні слизової оболо-
нки надгортанника нагромаджувалась надмі-
рна кількість слизу, що містив домішки лім-
фоцитів та нейтрофілів (рис. 15). На гортан-
ній поверхні надгортанника візуалізувались 
дрібні ниткоподібні слизисті маси, що місти-
ли еритроцити та поодинокі лімфоцити (рис. 
15). У розширених судинах власної пластин-
ки слизової оболонки надгортанника відзна-
чали склеювання еритроцитів (рис. 16). Ос-
новна речовина сполучної тканини містила 
полімфорфноклітинні інфільтрати (рис. 16), 
що включали в основному лімфоцити, поо-
динокі нейтрофіли та макрофаги. 

Колагенові волокна власної пластинки 
слизової оболонки надгортанника були не-
однорідно потовщені (рис. 17). Лише у ді-
лянках нагромадження клітинного інфільт-
рату колагенові волокна розташовувались 
нещільно. Епітеліальний пласт був також 
був неоднорідно потовщеним. Надмірна 
кількість PAS-позитивних речовин відкла-
далась не лише на глотковій поверхні над-
гортанника, але й на поверхні епітелію вер-
хівки (рис. 18), а також на гортанній частині 
надгортанника.  

У базальній частині надгортанника 
окремі епітеліоцити зазнавали некротичних 
змін. Товщина епітеліального шару була 
неоднорідною, траплялись епітеліоцити з 
набухлою цитоплазмою, неоднорідні наша-
рування епітеліоцитів, що чергувались з 
ділянками в яких епітеліоцити набували 
плоскої форми. На поверхні епітелію на-
громаджувались розрихлені ацидофільні 
маси, а також маси слизу. 

Окремі ядра хондроцитів еластичного 
хряща надгортанника були зменшені в 
об’ємі, інтенсивно базофільні (каріопікноз), 
що свідчить про розвиток некротичних 
змін. Траплялись лакуни без хондроцитів. У 
матриксі хрящової тканини, а також в неод-
норідно потовщених колагенових волокнах 
власної пластинки слизової оболонки над-
гортанника відзначали нагромадження PAS-
позитивних речовин (рис. 18), які також 
візуалізувались у масах слизу (рис. 18).  

Кислі глікозаміноглікани також на-
громаджувались в окремих потовщених 
колагенових волокнах власної пластинки 
слизової оболонки надгортанника (рис. 19). 
Значна кількість кислих глікозаміногліканів 
візуалізувалась у масах слизу (рис. 19), що у 
значних кількостях відкладався на глотко-
вій поверхні слизової оболонки надгортан-
ника. 

У матриксі хрящової тканини надгор-
танника та у цитоплазмі епітелію кінцевих 
секреторних відділів залоз, що розташову-
ються біля основи надгортанника, також 
локалізувалась помірна кількість кислих 
глікозаміногліканів (рис. 20). Також помір-
ну кількість кислих глікозаміногліканів ви-
являли у слизистих масах, що розташовува-
лись на поверхні слизової оболонки гортан-
ної поверхні надгортанника (рис. 20).  
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Рис. 1. Надгортанник наприкінці 28 – ї доби експериме-
нтального опіоїдного впливу. Забарвлення – гематокси-
лін Ерліха та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 100.  
Позначення: 1 – неоднорідне потовщення епітеліального 
пласту; 2 – поліморфноклітинна інфільтрація власної 
пластинки слизової оболонки надгортанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення – гематоксилін 
Ерліха та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – поліморфноклітинна інфільтрація влас-
ної пластинки; 2 – поліморфноклітинна інфільтрація 
епітеліального пласту слизової оболонки гортанної 
поверхні надгортанника. 
 

 
 
Рис. 3. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення гематоксилін 
Ерліха та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 100.  
Позначення: 1 – поліморфноклітинна інфільтрація влас-
ної пластинки слизової оболонки основи надгортанника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення – Азан за 
Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб. х 200. 
Позначення: 1 – неоднорідне потовщення та розшару-
вання колагенових волокон власної пластинки слизової 
оболонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення Азан за Гей-
денгайном. Мікрофотографія. Зб. х 200. 
Позначення: 1 – неоднорідне потовщення та розшару-
вання колагенових волокон власної пластинки слизової 
оболонки надгортанника; 2 – поліморфноклітинна інфі-
льтрація власної пластинки слизової оболонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція 
за Мак-Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – значна кількість PAS-позитивних речо-
вин у основній речовині еластичного хряща надгортан-
ника; 2 – вогнищеве нагромадження PAS-позитивних 
речовин в потовщених колагенових волокнах; 3 – роз-
шарування колагенових волокон. 
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Рис. 7. Надгортанник наприкінці 28 – ї доби експериментально-
го опіоїдного впливу. Забарвлення PAS – реакція за Мак – 
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1– значна кількість PAS-позитивних речовин у 
цитоплазмі епітелію кінцевих секреторних відділів залоз; 2– 
вогнищеве нагромадження PAS-позитивних речовин на повер-
хні слизової оболонки надгортанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 8. Надгортанник наприкінці 28-ї доби експериментального 
опіоїдного впливу. Забарвлення – Альциановий синій за Стід-
маном. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – зменшення вмісту кислих глікозаміногліканів 
у матриксі еластичного хряща надгортанника; 2 – вогнищеві 
вкраплення кислих глікозаміногліканів на поверхні слизової 
оболонки надгортанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – гематоксилін Ерліха 
та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – розширення власної пластинки слизової обо-
лонки шлуночка гортані; 2 – переповнення кров’ю судин влас-
ної пластинки слизової оболонки шлуночка гортані. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 10. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – Азан за Гейденгай-
ном. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – розширення 
та переповнення кров’ю судин власної пластинки слизової 
оболонки шлуночка гортані; 2 – неоднорідне потовщення та 
розшарування колагенових волокон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за Мак-
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – значна 
кількість PAS-позитивних речовин у шлуночку гортані; 2 – 
значна кількість PAS-позитивних речовин на апікальній повер-
хні епітелію; 3 – значна кількість PAS-позитивних речовин у 
стінках гіперемованих судин; 4 – значна кількість PAS-
позитивних речовин в нерівномірно потовщених колагенових 
волокнах власної пластинки слизової оболонки.  
 
 
 

У шлуночках гортані також виявили 
виражені структурні зміни. Судини власної 
пластинки слизової оболонки шлуночків 
гортані були розширені, переповнені 
кров’ю (рис. 21). Інфільтрація власної плас-
тинки слизової оболонки була помірною 
(рис. 21). 

Колагенові волокна власної пластинки 
слизової оболонки неоднорідно потовщува-
лись (рис. 22). Присутні ділянки на поверхні 
слизової оболонки шлуночків гортані де 
візуалізувались еритроцити (рис. 23). 
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Рис. 12. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за Мак-
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  Позначення: 1 – значна 
кількість PAS-позитивних речовин у матриксі хрящової ткани-
ни; 2 – значна кількість PAS-позитивних речовин в цитоплазмі 
епітелію кінцевих секреторних відділів залоз; 3 – значна кіль-
кість PAS-позитивних речовин у потовщених колагенових 
волокнах; 4 – значна кількість PAS-позитивних речовин у 
стінках судин власної пластинки слизової оболонки шлуночка 
гортані; 5 – вогнищеве нагромадження PAS-позитивних речо-
вин на апікальній поверхні епітелію шлуночка гортані. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – Альциановий синій за 
Стідманом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  Позначення: 1 – не-
значне вогнищеве нагромадження кислих глікозаміногліканів 
на поверхні епітелію шлуночка гортані.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Шлуночок гортані наприкінці 28-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення Альциановий синій за 
Стідманом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  Позначення: 1 – не-
значна кількість дрібнозернистих включень кислих глікозамі-
ногліканів у шлуночку гортані; 2 – кислі глікозаміноглікани в 
цитоплазмі епітелію кінцевих секреторних відділів залоз; 3 – 
кислі глікозаміноглікани в матриксі хрящової тканини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Глоткова поверхня надгортанника наприкінці 35-ї доби 
експериментального опіоїдного впливу. Забарвлення гематок-
силін Ерліха та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – надмірна кількість слизу з інфільтрацією 
лімфоцитами та нейтрофілами на глотковій поверхні надгор-
танника; 2 – ниткоподібні слизисті маси з еритроцитами та 
лімфоцитами на гортанній поверхні надгортанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. Надгортанник наприкінці 35-ї доби експериментально-
го опіоїдного впливу. Забарвлення гематоксилін Ерліха та 
еозин. Мікрофотографія. Зб. х 400.  
Позначення: 1 – склеювання еритроцитів у збільшених просві-
тах судин власної пластинки слизової оболонки надгортанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17. Надгортанник наприкінці 35-ї доби експериментально-
го опіоїдного впливу. Забарвлення – Азан за Гейденгайном. 
Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – поліморфноклітинний інфільтрат та маси слизу 
на глотковій поверхні слизової оболонки надгортанника; 2 – 
потовщення колагенових волокон власної пластинки слизової 
оболонки надгортанника. 
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Рис. 18. Надмірна кількість PAS-позитивних речовин на апіка-
льній поверхні епітеліоцитів наприкінці 35-ї доби експеримен-
тального опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за 
Мак-Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – 
нагромадження PAS-позитивних речовин у матриксі хрящової 
тканини надгортанника; 2 – неоднорідно потовщених колаге-
нових волокон власної пластинки слизової оболонки; 3 – неод-
норідно потовщених колагенових волокон на глотковій повер-
хні слизової оболонки надгортанника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Надгортанник наприкінці 35-ї доби експериментально-
го опіоїдного впливу. Забарвлення – Альциановий синій за 
Стідманом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – значна 
кількість кислих глікозаміногліканів у масах слизу, що містить 
поліморфноклітинний інфільтрат на глотковій поверхні слизо-
вої оболонки надгортанника; 2 – нагромадження кислих гліко-
заміногліканів у потовщених колагенових волокнах та основній 
речовині власної пластинки слизової оболонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 20. Еластичний хрящ надгортанника наприкінці 35-ї доби 
експериментального опіоїдного впливу. Забарвлення – Альциа-
новий синій за Стідманом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позна-
чення: 1 – кислі глікозаміноглікани у епітелії кінцевих секрето-
рних відділів залоз; 2 – кислі глікозаміноглікани у матриксі 
еластичного хряща; 3 – помірна кількість кислих глікозаміног-
ліканів на поверхні слизової оболонки гортанної поверхні 
надгортанника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – гематоксилін Ерліха 
та еозин. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – розши-
рення та переповнення кров’ю судин власної пластинки слизо-
вої оболонки шлуночка гортані; 2 – помірна поліморфноклі-
тинна інфільтрація основної речовини сполучної тканини 
власної пластинки слизової оболонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 22. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – Азан за Гейденгай-
ном. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – неоднорідне 
потовщення колагенових волокон власної пластинки слизової 
оболонки шлуночка гортані; 2 – поліморфноклітинна інфільт-
рація основної речовини сполучної тканини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення Азан за Гейденгайном. 
Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – потовщення колагенових волокон шлуночка 
гортані; 2 – розширення та переповнення еритроцитами судин 
власної пластинки слизової оболонки. 
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Товщина епітеліального пласту шлу-
ночків гортані була неоднорідною. Епітелі-
оцити слизової оболонки шлуночків гортані 
зазнавали дистрофічних, а місцями некро-
тичних змін. У ділянках некротичних змін 
на поверхні епітелію формувались невеликі 
заглиблення, дно яких формували збережені 
епітеліоцити та нашаровувались безструк-
турні слизисті маси.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 24. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за Мак-
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – нагро-
мадження PAS-позитивних речовин у стінках гіперемованих 
судин власної пластинки слизової оболонки шлуночка гортані; 
2 – нагромадження PAS-позитивних речовин у потовщених 
колагенових волокнах власної пластинки слизової оболонки 
шлуночка гортані; 3 – неоднорідне розташування та збільшення 
вмісту PAS-позитивних речовин на апікальній поверхні епіте-
лію шлуночка гортані. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 25. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за Мак-
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – значне 
нагромадження PAS-позитивних речовин в епітеліальному 
пласті шлуночка гортані; 2 – значне нагромадження PAS-
позитивних речовин на поверхні слизової оболонки; 3 – збіль-
шення вмісту PAS-позитивних речовин в потовщених колаге-
нових волокнах власної пластинки слизової оболонки. 
 
 
На апікальній поверхні епітелію нерівномі-
рно нашаровувались PAS-позитивні речо-

вини (рис. 24), з яких місцями формувались 
напівкруглі лусочки. Також PAS-позитивні 
речовини відкладались між епітеліоцитами. 
В окремих ділянках епітеліального пласту 
відзначали значне нагромадження PAS-
позитивних речовин, які здебільшого зу-
стрічались на поверхні слизової оболонки 
(рис. 25, 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 26. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – PAS-реакція за Мак-
Манусом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – PAS-позитивні речовини на поверхні слизової 
оболонки шлуночка гортані. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – Альциановий синій за 
Стідманом. Мікрофотографія. Зб. х 200.  
Позначення: 1 – кислі глікозаміноглікани у шлуночку гортані; 2 
– кислі глікозаміноглікани у ділянках пошкодження епітелію 
слизової оболонки. 

 
Кислі глікозаміноглікани нагрома-

джувались у просвіті шлуночків гортані, а 
також у ділянках розвитку некротичних 
змін епітелію слизової оболонки (рис. 27).  

У окремих хондроцитах гіалінових 
хрящів розвивались некротичні зміни. Зу-
стрічались лакуни без хондроцитів. У мат-
риксі гіалінових хрящів неоднорідно нагро-
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маджувались PAS-позитивні речовини. У 
той же час вміст кислих глікозаміногліканів 
у матриксі гіалінових хрящів знижувався. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 28. Шлуночок гортані наприкінці 35-ї доби експеримента-
льного опіоїдного впливу. Забарвлення – Азан за Гейденгай-
ном. Мікрофотографія. Зб. х 200. Позначення: 1 – неоднорідне 
потовщення колагенових волокон власної пластинки слизової 
оболонки голосової складки; 2 – поліморфноклітинна інфільт-
рація основної речовини сполучної тканини голосової складки. 

 
 
 Власна пластинка слизової оболонки 

голосових складок була збільшена в об’ємі 
унаслідок вираженої поліморфноклітинної 
інфільтрації та потовщення колагенових 
волокон (рис. 28). Апікальна поверхня епі-
телію голосових складок була вкрита аци-
дофільними розпушеними масами. Окремі 
епітеліоцити слизової оболонки голосових 
складок зазнавали некротичних змін.  

На поверхні слизової оболонки підго-
лосникової області також нагромаджувалась 
значна кількість PAS-позитивних речовин, 
місцями візуалізувались кислі глікозаміног-
лікани. Реєстрували розширення та перепо-
внення еритроцитами судин власної плас-
тинки слизової оболонки підголосникової 
ділянки, периваскулярні набряки, полімор-
фноклітинну інфільтрація основної речови-
ни сполучної тканини власної пластинки 
слизової оболонки. 

 
Висновки 
На мікроструктурному рівні наприкі-

нці 28-ї доби виявлено наростання альтера-
тивних змін епітеліального пласту, поси-
лення поліморфноклітинної інфільтрації, 
дисциркуляторні процеси в судинах власної 
пластинки слизової оболонки різних відді-
лів гортані.  

В кінці 35-ї доби виявлено, що у гор-
тані щурів були присутні виражені структу-
рні зміни, що характеризувались наростан-
ням дисциркуляторних процесів, розвитком 
явищ ексудації, що призводило до нагрома-
дженням на поверхні слизової оболонки 
надмірної кількості слизистих мас, що міс-
тили домішки лімфоцитів, нейтрофілів, а 
місцями еритроцити (катарального ексуда-
ту), посиленням поліморфноклітинної інфі-
льтрації власної пластинки слизової оболо-
нки різних відділів гортані. 
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ДИНАМІКА ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА  
НАПРИКІНЦІ 28-Ї ТА 35-Ї ДОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ 

1Івасівка ХП, 1Пальтов ЕВ, 1Масна ЗЗ, 2Кривко ЮЯ, 1Черкес МБ 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; 

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 
Email: maryana.cherkes@gmail.com 

А н о т а ц і я  

У представленій роботі була поставлена мета проведення фундаментального вивчення питання, що торкається 
процесів морфологічної дезорганізації структурних компонентів слизової оболонки та хрящової тканини гортані на-
прикінці 28-ї та 35-ї доби експериментального опіоїдного впливу на мікроструктурному рівні.  

Ця інформація у майбутньому дасть можливість сформувати патоморфологічну базу, яка буде використана з 
метою порівняння компонентів слизової оболонки та хрящів гортані в нормі з динамікою їх змін в результаті експе-
риментального опіоїдного впливу на різних термінах перебігу.  

Ключові слова: патоморфологія, слизова оболонка, хрящі гортані, опіоїдний вплив, щур.  
 

 
DYNAMICS OF CHANGES IN THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE MUCOSA  
AND CARTILAGE OF THE LARYNX OF RATS AT THE END OF 28TH AND 35TH DAYS  

OF EXPERIMENTAL OPIOID EXPOSURE 
1Ivasivka KP, 1Paltov EV, 1Masna ZZ, 2Kryvko YY, 1Cherkes MB 

1Danylo Halytskyi Lviv National Medical University 
2Lviv Medical Academy named after Andrey Krupinsky 

Email: maryana.cherkes@gmail.com 

A b s t r a c t  

In our work we aimed to conduct a fundamental study of the process of morphological disorganization of the structural 
components of the mucous membrane and cartilage of the larynx at the end of the 28 and 35 days of experimental opioid ef-
fects at the microstructural level.  

 This information in the future will allow to form a pathomorphological base, which will be used to compare the com-
ponents of the mucous membrane and cartilage of the larynx in the norm with the dynamics of their changes as a result of 
experimental opioid effects at different times. 

Key words: pathomorphology, mucosa, laryngeal cartilage, opioid effect, rat. 
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