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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Фундаментальна біологічна здатність живих систем до 

адаптації на основі генетично детермінованих можливостей реалізується у 

відповідності до вимог мінливого середовища. Різні рівні організації живої матерії 

і висока пластичності регенераторних процесів реалізуються через процеси, які 

забезпечують адаптацію до зовнішніх впливів (Аврунин А.С., 2001; 

Пшенникова М.Г., 2007). У цьому сенсі актуальними є дослідження, спрямовані 

на встановлення залежності між специфікою реакції живої системи на вплив 

факторів середовища та особливостями структурно-функціональної організації 

тканин і органів, характером роботи регуляторних систем. Вагомого значення цей 

напрямок досліджень набуває внаслідок зв’язку між особливостями будови та 

функціонування організму і схильністю до деяких захворювань 

(Краснопольский В.И., 2005; Меньшиков В.В. и др., 2013). 

Дослідники вказують на існування соматотипу, що є генетично детер-

мінованою характеристикою цілісного організму (Мельникова С.Л., 2003; 

Корнев М.А., 2003) і в цілому відображає основні особливості динаміки онтогенезу, 

метаболізму та реактивності організму (Коваленко В.Н., 2005). Окрім цього, 

характер як адаптаційних, так і реадаптаційних процесів визначають особливості 

роботи регуляторних систем, що мобілізують процеси функціональної компенсації і 

структурної перебудови. Зокрема, сьогодні активно вивчають циркадні ритми 

функціонування автономної нервової системи, адже є доведеним, що виражена 

симпатична спрямованість вегетативних реакцій знижує стійкість до дії 

стресогенних факторів, тоді як домінування вегетативних реакцій парасимпатичного 

характеру знижує цей ризик (Баевский Р. М., 2004; Белкина Л. М., 2003; 

Погорєлов М.В., 2009).  

Важливість вказаної тематики досліджень у експериментальній медицині 

пов’язана безпосередньо з клінічною практикою. Так, цілий ряд небезпечних 

захворювань, таких як інфаркт міокарду, інсульт, раптова смерть та інші, тісно 

пов’язані з певним періодом доби (Моисеева Н.И., 2003). 

Одним із найскладніших негативних впливів середовища є нестача води і 

зумовлені цим порушення метаболізму та гомеостазу в цілому. Дегідратація часто 

зустрічається і в клінічній практиці, спричинена блювотою, кровотечою, великими 

за площею опіками, травматичними пошкодженнями тканин. Однак, незважаючи на 

вагомі результати у даному напрямку досліджень (Алексеенко Н.А., 2005; 

Бумейстер В.І., 2008; Погорєлов М.В., 2009; Сікора В.З., 2009), ряд питань 

залишається невивченим і досі, зокрема, реакції кісткової тканини на позаклітинний 

ексикоз залежно від автономного статусу організму.  

Важливість вивчення реакції кісткової тканини на вплив зневоднення 

пов’язана із значенням кісток як депо мінеральних речовин в організмі, що визначає, 

у свою чергу, їхню роль у водно-сольовому обміні. Для кісткової тканини 

характерне постійне оновлення її складових, що супроводжується процесами 

утворення і руйнації, компенсаторно-адаптаційними реакціями у відповідь на зміну 

умов існування. Ці факти свідчать про кісткову тканину як про динамічну, а не 
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статичну структуру (Пашкова И.Г, 2016; Прилиска О.І, 2004; Пушина С.А., 2004; 

Текученко Е.В., 2006). Пластичність і динамічність кісткової тканини роблять її 

одним із вагомих факторів підтримання гомеостазу організму: вона є активним 

учасником загального метаболізму, бере активну участь в обміні солей. 

Незважаючи на це, ряд аспектів у вивченні цієї проблеми залишається 

невисвітленими, зокрема, зміна мінерального складу кісткової тканини у 

відповідь на ексикоз як прояв адаптаційно-компенсаторної реакції організму в 

організмів із переважанням симпатотонічного, парасимпатотонічного чи 

рівноважного впливів. Саме тому, вивчення структурної основи адаптаційних і 

реадаптаційних процесів, що отримують розвиток у кістковій тканині під впливом 

дегідратації і з урахуванням автономного статусу організму є актуальним 

питанням сучасної експериментальної морфології. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

«Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, 

клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики 

і лікування» (№ держреєстрації 0104U004523) і є частиною науково-дослідної 

роботи теми кафедри анатомії людини «Вивчення впливу коригуючих факторів на 

перебіг експериментального остеопорозу. Вплив обезводнення організму, різних 

режимів рухової активності на структуру довгих кісток та нирок і фізичного 

розвитку в залежності від впливу вегетативного статусу». 

Мета дослідження. Виявити закономірності адаптивних перетворень у 

довгих кістках скелета пристосованих до позаклітинного зневоднення тварин в 

умовах відтворення позаклітинної дегідратації та визначити повноцінність 

регенераторних процесів у відновний період, пов’язавши їх із станом вегетативної 

нервової системи. 

Завдання дослідження: 
– дослідити характер і динаміку структурних перетворень та зміни 

мінерального складу довгих кісток скелета тварин із різними типами автономного 

статусу організму при утриманні їх в режимі адаптації до позаклітинної 

дегідратації; 

– вивчити на макро-, мікро- та субмікроскопічному рівнях особливості 

ремоделювання росткового хряща, губчастої та компактної речовини плечових 

кісток адаптованих до зневоднення щурів з різним типом АНС та провести 

порівняльний аналіз показників між тваринами з різних груп за умов розвитку в 

організмі важкого позаклітинного зневоднення; 

– вивчити зміни складу неорганічних речовин в плечових кістках 

адаптованих до зневоднення щурів з різним типом автономної нервової системи 

за умов тяжкого позаклітинного зневоднення та провести їх порівняльний аналіз; 

– дослідити особливості морфологічних проявів та динаміку змін 

мінерального складу в кістковій тканині адаптованих до позаклітинного 

зневоднення тварин із різним типом вегетативної рівноваги у різні терміни 

реадаптаційного періоду після важкого позаклітинного зневоднення; 
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– з’ясувати спрямованість та закономірності ремоделюючих перетворень 

структури довгих кісток лабораторних тварин із різним вегетативним статусом в 

умовах реадаптації після важкого позаклітинного зневоднення. Порівняти 

швидкість та повноцінність реадаптаційних перетворень адаптованих тварин 

залежно від типу автономної нервової системи. 

Об’єкт дослідження: ремоделювання плечових кісток білих безпородних 

щурів-самців при адаптації та реадаптації до позаклітинного зневоднення. 

Предмет дослідження: особливості ремоделювання довгих кісток на 

органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях їхньої організації та 

змін їхнього хімічного складу у білих безпородних щурів-самців із різним типом 

автономної нервової регуляції в процесі адаптації до позаклітинного зневоднення 

та реадаптації. 

Методи дослідження: остеометричний – для визначення функціонального 

стану ростових складових довгих кісток; гістологічний та морфометричний – для 

вивчення морфології основних складових плечової кістки на світломікроскопічному 

рівні організації та кількісної оцінки зрушень структурної рівноваги в кістці тварин; 

електронномікроскопічний – для дослідження змін у хрящовій тканині епіфізів довгих 

кісток на ультрамікроскопічному рівні; спектрофотометричний, 

фотоколорометричний – для визначення кількісного вмісту основних остеотропних 

елементів кісток; електрокардіографічний та математичний – для визначення 

вихідного типу автономної нервової системи лабораторних тварин; статистичні – для 

об’єктивної оцінки відмінностей отриманих кількісних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше, в результаті 

комплексного морфологічного дослідження, встановлено особливості структурної 

перебудови та змін мінерального складу довгих кісток скелета організму, 

адаптованого до позаклітинного зневоднення, відповідно до типу автономної 

нервової регуляції. Показано, що основним проявом адаптації є збільшення 

масової частки остеотропних мікроелементів при збереженні структурної 

організації, вологості та макроелементного складу кісткової тканини. Зазначено, 

що подібний характер адаптації найбільше виражений у тварин із симпатичним і 

нормотонічним типами автономної нервової регуляції. Виявлено, що найменші 

деструктивні зміни довгих кісток скелета адаптованих тварин у важкій стадії 

ексикозу характерні тваринам із парасимпатичним типом автономної регуляції. 

Отримано нові морфологічні дані про деструктивний вплив фактора зневоднення 

на ЕХ і кісткову тканину та встановлено прямий корелятивний зв'язок між 

терміном дії зневоднюючого фактора та глибиною деструктивних змін, найбільше 

виражених у тварин із симпатикотонією. Виявлено активніший перебіг процесів 

регенерації у кістковій тканині тварин із парасимпатикотонією в ранні терміни 

реадаптації, тоді як у тварин із вираженою симпатикотонією репаративна 

регенерація була найбільш виражена в пізніші терміни реадаптаційного періоду. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані, що 

стосуються особливостей моделювання, ремоделювання та мінералізації довгих 

кісток в адаптованих до позаклітинної дегідратації тварин за умов важкого 

ступеня позаклітинного зневоднення та протягом наступної реадаптації, дадуть 
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можливість прогнозувати спрямованість деструктивних процесів під впливом 

дегідратаційного синдрому, який супроводжує численні захворювання, відповідно 

до статусу автономної нервової системи організму. Результати дослідження 

поглиблюють знання щодо особливостей структурної основи реакцій компенсації 

і пристосування у кістковій тканині під впливом ексикозу. Отримані відомості 

мають істотне значення для розробки адекватних методик корекції патологічних 

змін кісткової тканини у процесі адаптації організму до ексикозу.  

Матеріали досліджень можуть бути використані у відповідних лекційних 

курсах кафедр нормальної і патологічної анатомії, гістології та ембріології, 

травматології і ортопедії медичних вузів, у науково-дослідних лабораторіях та 

навчальних закладах біологічного профілю, а також слугувати теоретичною 

основою для клінічних досліджень. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес та науково-

дослідну роботу кафедр патологічної анатомії (затв. 14.04.2017 р.) та морфології 

(затв. 06.04.2017 р.) Сумського державного університету; анатомії людини імені 

М.Г. Туркевича (затв. 30.05.2017 р.), анатомії топографічної анатомії та 

оперативної хірургії (затв. 31.08.2017 р.) Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет»; оперативної хірургії з 

топографічною анатомією (затв. 19.04.2017 р.), нормальної анатомії 

(затв. 24.05.2017 р.) Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; кафедрі анатомії людини (затв. 30.08.2017) Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Автору належить основна ідея розробки 

теоретичного і практичного напрямку роботи. Усі експериментальні та 

морфофункціональні дослідження, статистична обробка результатів проведені 

автором особисто. Аналіз і узагальнення отриманих результатів, основні 

положення, що виносяться на захист, висновки та практичні рекомендації 

дисертації сформульовані автором. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включенні 

до дисертації, доповідалися на ХІІ міжнародному конгресі студентів і молодих 

вчених (м. Тернопіль 2008), науково-практичних конференціях «Морфологічний 

стан органів та тканин в нормі та при моделюванні патологічних станів» 

(м. Тернопіль, 2006), «Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних 

методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних 

процесів» (м. Тернопіль, 2007), «Прикладні аспекти морфології 

експериментальних і клінічних досліджень» (м. Тернопіль, 2008), «Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль, 2005, 2009, 2010, 2015), 

«Прикладні аспекти морфології» (м. Вінниця, 2009), «Морфологічний стан тканин 

і органів систем організму в нормі та патології» (м. Тернопіль, 2009). «Актуальні 

проблеми морфології» (м. Тернопіль, 2010). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 21 друкованій праці, із 

яких 7 статей – у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному 

періодичному журналі (Республіка Узбекистан), 13 – у збірниках статей та 

матеріалах міжнародних конгресів і конференцій. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

222 сторінках друкованого тексту, з них 134 сторінок основного тексту. Складовими 

частинами роботи є вступ, огляд літератури, матеріал та методи дослідження, два 

розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, 

висновки, список використаних джерел (що нараховує 300 бібліографічних описів, із 

них 200 – кирилицею, 100 – латиницею) та додатків. Дисертація ілюстрована 

39 рисунками, 11 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 160 білих 

безпородних статевозрілих щурах-самцях з початковою масою 100-130 г. 

Експеримент проводили на 3-х групах щурів, які формували залежно від 

вихідного стану автономної нервової системи. Її визначали аналізом 

інтервалокардіографій (методика Баєвського Р.М. та співав., 2001). Щурі з 

вираженим функціональним переважанням симпатичного відділу АНС склали 1-у 

групу; з вираженим функціональним впливом парасимпатичного відділу АНС 

cформували 2-у групу; з врівноваженим впливом обох відділів АНС – 3-ю групу. 

Четверту групу утворили інтактні щурі, ПК яких слугували контролем у 

експерименті. 

Усі тварини утримувалися згідно основних положень Ухвали Першого 

національного конгресу з біоетики «Загальні етичні принципи експериментів на 

тваринах» (2001 р.), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що 

використовують в експериментах та інших наукових цілях (від 18.03.1986 р.), 

Директиви ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.). Експеримент проводили в декілька 

етапів, в кінці кожного з яких з досліду виводилося по 6 тварин з кожної групи 

для подальших морфометричних та хімічних досліджень. 

І етап – стан адаптації до позаклітинного зневоднення моделювали 

протягом 42 діб, які поділялися на три цикли по 14 діб кожен з чергуванням 

маломінералізованої дієти на фоні слабоконцентрованого розчину лазиксу 

(протягом 2-х діб) і звичайного харчового раціону віварію (3-тя доба). 

ІІ етап – позаклітинне зневоднення моделювали шляхом згодовування 

тваринам маломінералізованої їжі (виварені у дистильованій воді овочі). До 

раціону включали розчинений у дистильованій воді лазикс із розрахунку 2 мл 

препарату на 10 л води. Важкий ступінь позаклітинного зневоднення визначали за 

величиною водного дефіциту (більше 10 %). Тривалість – 90 діб. 

На наступному (третьому) етапі експерименту тварин переводили на 

звичайний харчовий раціон віварію і визначали реадаптаційні зміни через 1, 3 та 

6 тижнів після припинення дії зневоднюючого фактору. 

Для визначення об'єму позаклітинної рідини використовували метод 

розведення тіосульфату натрію (Ремінецький Б.Я., 1996). 

Загальна тривалість експерименту становила 174 доби. Тварин виводили з 

експерименту декапітацією під ефірним наркозом зі скелетуванням і подальшим 

виділенням ПК. Параметри остеометрії за W. Duerst включали довжину кістки, 



6 

ширину проксимального епіфізу, розміри середини діафізу. Гістологічно вивчали 

проксимальний ЕХ, компактну та ГР кісток, проводили їх морфометрію. 

Ультрамікроскопічні дослідження ЕХ проводили з електронним мікроскопом 

ПЕМ-125К.  

Відсоткове співвідношення макро- і мікроелементів визначали на 

полум’яному абсорбційному атомному спектрофотометрі С-115 за методом 

Б.А. Неменко та М.М. Молдакулова (1980). Вміст фосфору визначали за 

методикою Брігса на ФЕК-М. 

Одержаний цифровий матеріал був систематизований та проаналізований 

методами варіаційної статистики з визначенням середньої арифметичної 

величини (М), похибки середньої арифметичної (m), критерію Стьюдента (t), 

показника достовірності (Р). Обробка цифрових даних та статистична обробка 

проведена за допомогою програми Exсel-2007 та пакету програм «Statistica 6,0» 

(StatSoft, США). Рівень довірчої вірогідності становив 0,95 (р<0,05). 

Результати досліджень та їх аналіз. За результатами нашого дослідження 

у 41,88 % експериментальних тварин зустрічався симпатотонічний тип 

автономного відділу нервової системи, 30,00 % щурів мали ПАНС, решта 28,12 % 

характеризувалась урівноваженим типом АНС (рис. 1). 

Подібні пропорції типів автономної нервової системи між групами білих 

лабораторних щурів були також зафіксовані в попередніх роботах 

(Боймиструк І.І., 2004), та вказують на усталений і закріплений на генетичному 

рівні розвиток певних типів АНС. Такі співвідношення, очевидно, є 

оптимальними для даного виду тварин. Дослідження гісто- та морфометричних 

особливостей ПК інтактних щурів цих груп виявило лише недостовірні 

морфометричні відмінності. Похибка величин не перевищувала 0,05 %, що 

дозволило використати інтактну групу щурів без диференціювання типу АНС.  

 

 
 

Рис. 1. Розподіл різних типів автономної нервової системи у білих 

лабораторних щурів-самців віварію. 
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Моделювання адаптації до позаклітинного зневоднення протягом 42-х діб та 

наступне дослідження структурних параметрів ПК виявило, що адаптаційний курс 

позначився на темпах росту ПК: приріст їхньої довжини у симпатотоніків 

зменшився на 2,04 %, у врівноважених – на 1,96 %, у парасимпатотоніків – на 

1,77 %. За іншими параметрами зміни аналогічні (Р˃0,05). 

Гістологічні дослідження ЕХ та губчастої речовини різняться з контролем, 

однак є однотипними при порівнянні між групами експериментальних тварин: 

збільшується кількість міжклітинної речовини серед хондроцитів, зон спокою та 

проліферації. Розміри росткової пластинки та її зони розмноження були менші за 

контроль у групі симпатотоніків на 10,57 та 26,37 % відповідно, у врівноважених 

щурів – на 12,44 та 28,36 %, у парасимпатотонічних – на 16,41 та 29,85 % 

(Р<0,05). Безперечно такий результат є наслідком сповільнення ростових процесів 

у зоні проліферації (зменшення кількості мітозів) та сповільнення дозрівання 

хондроцитів у зоні дефінітивного хряща.  

Електронна мікроскопія при дослідженні зони проліферації виявляє крупні 

хондроцити зі значним об'ємом цитоплазми. В ядрах переважає еухроматин, 

каріолема з незначними інвагінаціями. Добре виражена гранулярна 

ендоплазматична сітка. Органели дещо гіпертрофовані. У цитоплазмі 

вакуолеподібні структури та ліпідні включення. Мітохондрії збільшені, із 

вираженими кристами; інші – з низькою електронною щільністю та розмитими 

кристами. 

У ГР діафіза кісткові балки містять залишки міжклітинної речовини та 

хрящової тканини, на яку, як на стрижень, нашаровуються пласти 

грубоволокнистої кісткової тканини. Більш зріла вторинна ГР містить більше 

солей кальцію, контрастніше забарвлена; остеоїд формує первинну ГР і виглядає 

блідо-рожевим. Препарати ГР піддослідних тварин відрізняються від аналогічних 

контрольних меншими розмірами трабекул та розширеними комірками: об’єм 

загальної ГР симпатотоніків у порівнянні з контролем менший на 19,57 %, у 

врівноважених – на 21,68 %, у ваготоніків – на 22,23 % (Р<0,02). Головною 

причиною є клітинний дефіцит: у групі експериментальних тварин кількість 

остеобластів менша на 19,34-25,10 % у порівнянні з контролем. 

У компактній речовині спостерігаємо збільшення кількості радіальних 

сполучних каналів. Адаптація при зневодненні направлена на розширенння сітки 

канальцевої системи та збільшення її пропускної здатності. У препаратах 

компактної речовини експериментальних тварин відмічено розширення 

остеонних каналів у симпатотоніків – на 3,02 %; у врівноважених – на 3,41 %, 

парасимпатотоніків – на 3,86 %. Канали ексцентричні, частіше, ніж контрольні 

містять лакуни резорбції з остеобластами на їхній стінці. Лінії склеювання 

експресовані. Збільшення площі кістково-мозкового каналу на 4,58-6,61 % в усіх 

групах експериментальних тварин веде до зменшення компактної речовини 

діафіза. 

Хімічний аналіз свідчить про збереження відносних показників 

мінералізації кістки в адаптаційний період на фоні суттєво підвищеної 

концентрації мікроелементного складу. Максимальне збільшення Мангану 
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спостерігали у щурів-симпатотоніків (46,51 %), мінімальне – у нормотоніків 

(35,26 %); дефіцит Мангану у ваготоніків становив 37,45 % (Р<0,01). Подібні 

показники, хоча і менші за абсолютними величинами, виявлені при дослідженні 

Купруму, Цинку і Феруму. Лише концентрація Свинцю стала меншою. 

Отже кісткова тканина ПК у білих щурів-самців з різним типом АНС реагує 

на циркадний адаптаційний вплив позаклітинного зневоднення однотипно: 

підвищується рівень метаболічних процесів у тканині, про що свідчать показники 

мікроелементів та дещо зменшується проліферативна активність клітинного 

складу хрящових та кісткових компонентів ПК. Достовірність відмінностей 

більшості показників між групами не перевищувала 5 %. 

Морфофункціональний стан кісткової тканини щурів із різним типом АНС 

після адаптації став основою подальших досліджень моделювання кісткової 

тканини трубчастих кісток в умовах тривалого позаклітинного зневоднення. 

Результати досліджень (Бумейстер В.І., 2009, Кравців С.І., 1994) свідчили, що 

гіпосольова дієта призводить до позаклітинної дегідратації на 3-5 % за 30 днів. 

Отже 3 ступінь зневоднення у щурів спостерігали через 90 днів експерименту. 

Остеометрія кісток вказує на подальшу затримку росту. У порівнянні з 

контролем у групі симпатотоніків нестача довжини кістки сягала 10,07 %, у 

ваготоніків та нормотоніків – 10,00 %; ширина ПЕ була меншою у групах на 

12,85 %. Найбільша різниця була при вимірюванні середини діафізу: поперечно 

нестача сягала в середньому 26,81 %, сагітально – 20,48 % при (р<0,01). 

Достовірних відмінностей між різними групами тварин не було. 

Дослідження проксимального ЕХ плечових кісток вказує на значні 

порушення співвідношень між клітинами росткової пластинки і її матриксом. 

Звуження величини ЕХ та порушення колонковості групування клітин 

візуалізується чітко. Фігури мітозів у зоні розмноження не спостерігаються, 

стовпчасте групування хондроцитів у ростовій пластинці трансформується в 

острівцеве. Гістологічні відмінності між різними групами експериментальних 

тварин не виявляються. Однак електронномікроскопічні дослідження вказують на 

певні відмінності ультраструктури хряща у тварин різних груп. У симпатотоніків 

спостерігаються найтяжчі ушкодження як клітин, так і їхнього матриксу в зоні 

проліферативних клітин. Більшість клітин у полі зору перебувають у стані 

вакуольної та гіаліново-крапельної дистрофії, або на різних стадіях 

деструктивного процесу. Останні характеризуються ядрами з явищами 

каріопікнозу та каріорексису, набряком та лізисом органел, майже повністю 

відсутніми рибосомами, набряком та гомогенізацією мітохондріального матриксу. 

Міжклітинна речовина містить малочисельні фібрили без вираженої орієнтації. У 

групі ваготоніків деструктивні хондроцити зустрічаються рідше. В основному є 

клітини з вираженими ознаками гіаліново-крапельної дистрофії. Їхні ядра містять 

конденсований гетерохроматин уздовж каріолеми. Остання – з вираженими 

інвагінаціями. У більшості мітохондрій структура збережена, проте, відмічається 

набряк та згладження крист. Ендодоплазматична сітка агранулярна.  

Морфометричні дослідженя вказують на дефіцит ширини ЕХ 

симпатотоніків на 32,12 %, нормотоніків – на 22,93 %, ваготоніків – на 18,44 %. 
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Ширина зони проліферації відстає від контролю у симпатотоніків, нормотоніків 

та ваготоніків на 62,00, 52,38 та 48,24 % відповідно. 

ГР крупнокомірчаста, балки стоншені, формують стінки комірок кісткового 

мозку. Кількість остеобластів у симпатотонків зменшена на 29,73 %, у 

нормотоніків – на 26,37 %, у ваготоніків – на 20,78 %. Це є однією з причин 

зменшення об’єму первинної та загальної ГР на 45,61 та 31,45 % відповідно у 

симпатотоніків; на 43,92 та 28,72 % – у нормотоніків; на 39,66 та 21,71 % – у 

ваготоніків. За іншими критеріями пропорції аналогічні. 

У компактній речовині діафіза виявляються деструктивні та остеопоротичні 

зміни: чисельні лакуни остеокластичної та ділянки гладкої резорбції, виражені 

лінії цементації, множинні поля остеоїдної тканини та секвестральні ніші. 

Морфометрія виявляє різницю між показниками експериментальних груп тварин 

у порівнянні з контролем. Ширина остеонного шару зменшена у симпатотоніків 

на 9,72 %, у– врівноважених на 8,93 %, у парасимпатотоніків– на 8,75 %. Площа 

діафізу скоротилася у симпатотоніків на 13,56 %, у врівноважених та 

парасимпатотоніків на 13,88 %. Зменшення маси кісткової тканини 

продовжується за рахунок розширення кістково-мозкового каналу на 1,82 % у 

симпатотоніків та нормотоніків; 3,03 % у ваготоніків. Збільшення діаметру 

центральних каналів остеонів на 9,49, 10,55 та 12,94 % відповідно у 

врівноважених, симпатотонічних та парасимпатотонічних тварин надає шліфу 

мікропрепарату дірчастого вигляду. Компенсаторна гіпертрофія зовнішніх 

оточуючих пластин на 1,28-3,62 % дещо відновлює опорну функцію ПК. 

Прогресуюча демінералізація підвищує ступінь функціональної 

недостатності ПК. Максимальні показники відмічені у групі симпатотоніків: на 

61,31 % менша за норму загальна кількість мінеральних речовин, на 67,75 % – 

кількість Кальцію, на 61,67 % – Фосфору, на 74,89 % – Натрію, 65,24 % Калію; 

втрати мікроелементів становлять: Мангану – 55,80 % Цинку – 50,63 %, Купруму 

– 35,21 %, Феруму – 55,92 %. У групі парасимпатотоніків втрати є найменшими: 

54,60 % загальна демінералізація, 63,17 % – демінералізація Кальцію, 71,69 % – 

Натрію, 60,98 % – Калію; дефіцит мікроелементів: Мангану – 42,53 %, Цинку – 

45,54 %, Купруму – 29,55 % (Р<0,01). Нормотоніки займають проміжне місце. 

Принцип авторегуляції життєвих функцій полягає у можливості 

самовідновлення пошкодженої тканини. Цей процес ґрунтується на клітинних і 

внутрішньоклітинних властивостях репаративної регенерації. Він залежить від 

потенціалу стовбурових клітин, глибини ушкодження, рівня спеціалізації 

тканини. Дослідження особливостей регенераторної здатності довгих кісток після 

важкого позаклітинного зневоднення у щурів із різним типом АНС проводили на 

7-му, 21-ту та 42-у добу відновного періоду. 

Через 7 діб реадаптації стан кісткової тканини в усіх групах піддослідних 

щурів продовжує погіршуватися. Ріст кісток майже зупинився. Гістологічно ЕХ 

виявляється з великою кількістю міжклітинної речовини, повсюдно 

спостерігаються острівцеві клітинні комплекси. У зоні розмноження та дозрівання 

велика кількість оптично порожніх неорганізованих хрящових клітин. Візуальної 

відмінності між препаратами різних груп тварин немає.  
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Морфометрично: порівняно з інтактним контролем, дефіцит розмірів 

хрящової пластинки та її зони проліферації у групі симпатикотоніків на 43,28 та 

66,99 % відповідно; у групі врівноважених – на 33,18 та 58,05 %; у групі 

парасимпатикотоніків – на 25,92 та 52,58 %. 

Електронна мікроскопія свідчить про важку дезорганізацію хрящових 

клітин зони проліферації хряща. Більшість зразків матеріалу містять клітини з 

пікнотичними або фрагментованими ядрами. У цитоплазмі спостерігається 

сплющення ендоплазматичної сітки та щільні гіалінові тільця різного розміру. 

Рибосоми нечисельні. При цьому в полі зору трапляються хондроцити з 

еухроматичними ядрами. Такі клітини різко вирізняються від інших чисельними 

рибосомами на розширених цистернах гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Комплекс Гольджі добре виражений. Мітохондрії гіпертрофовані, містять 

контуровані кристи. Цитолема клітин щільно прилягає до хрящового матриксу. У 

кожній 2-3 з вищеописаних клітин можна спостерігати фігури мітозів. 

Комірки ГР експериментальних тварин значно збільшені, їхні кісткові балки 

тонкі. В окремих препаратах спостерігаються значні порожнини в центральних 

відділах метафіза. Морфометрія відзначає подальше зменшення об’єму ГР, 

зменшення не тільки активності остеобластів, але і їхньої кількості. 

Компактна речовина характеризується порожнинами резорбції, що 

утворилися при руйнуванні двох і більше остеонних систем. Інколи резорбтивні 

поля пронизують внутрішню генеральну пластинку і остеони, безпосередньо 

контактують з елементами кістково-мозкової порожнини. Наявні ділянки 

грубоволокнистої кісткової тканини та різко виражені лінії цементації. Компактна 

речовина стає більш порожньою. У різних групах експериментальних щурів 

різняться їхні морфометричні параметри. Площа діафізу та ширина остеонного 

шару зменшилася у групі симпатотоніків, відповідно, на 15,30 та 10,34 %; у 

нормотоніків – на 15,61 та 9,59 %; у парасимпатотоніків – на 15,61 та 9,54 %. 

Спостерігається зменшення діаметру остеонів у групах на 5,80-5,92 % при 

збільшенні діаметру їхніх каналів на 13,47-15,64 % (Р<0,05), що трактуємо як 

адаптаційний процес покращення живлення периферійних остеонів в умовах 

згущення крові при дегідрітації. Компенсаторними змінами вважаємо потовщення 

ширини зовнішніх оточуючих пластинок на 1,44-4,18 %, задля збереження 

міцності опорної системи. 

Проведені хімічні дослідження вказують на інерційні процеси 

демінералізації (58,46-35,58 %) в цілому та її компонентів, зокрема, при 

порівнянні з контролем. Про стабілізацію та певні позитивні тенденції свідчать 

лише порівняльні дані з попереднім періодом експерименту, наприклад 

збільшення відносної концентрації Цинку та Феруму у експериментальних 

симпатотонічних щурів на 6,34 і 12,43 % відповідно, 8,58 і 10,12 % у 

врівноважних тварин та 5,93 і 11,36 % у в парасимпатотонічних щурів. Такий стан 

трактуємо як активний період звільнення тканини від залишків некротичних мас 

та початок репаративної регенерації на клітинному рівні. 

Наступні вивчення стану ПК у експериментальних груп тварин через 21 та 

42 добу свідчать про активні регенераторні процеси в кістковій тканині. 
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Зовнішній вигляд щурів у даний термін відновлення є задовільним: шерсть 

блискуча, а поведінка спокійна. Однак у порівнянні з контролем щурі виглядають 

невеликими та тендітними. Дефіцит остеометричних показників у порівнянні з 

контролем через 6 тижнів залишається значним за усіма досліджуваними 

параметрами: довжина кістки менша за контроль на 5,93-7,03 %, ширина ПЕ – на 

11,23-12,29 %. На час закінчення експерименту біологічний вік тварин становив 

більше семи місяців (222 доби). Урахувавши, що період активного росту у даних 

тварин минув, очікувати повного відновлення ростових характеристик тіла 

недоцільно. У порівняльному аналізі остеометричних показників між групами 

тварин найближче до інтактного контролю знаходяться тварини з ваготонічним 

типом АНС. 

Вивчення гістопрепаратів з проксимальних метаепіфізарних хрящів 

експериментальних тварин свідчить, що репаративна регенерація хрящової 

тканини відбувається успішно: колонкова структура у взаєморозташуванні 

хрящових клітин домінує по всьому полі зору, співвідношення між клітинами та 

проміжною речовиною набуває контрольних параметрів. Однак залишається 

відмінність з контролем у кількісних параметрах: ширина ЕП менша за контроль у 

симпатотоніків на 27,41 %, у нормотоніків – на 7,91 %, у парасимпатотоніків – на 

6,75 %; дефіцит ширини зони проліферації, у симпатотоніків – 49,46 %, у 

нормотоніків – 32,74 %, у парасимпатотоніків – 17,63 % (Р<0,01). 

Про завершення внутрішньоклітинної регенерації хрящової тканини 

свідчить проведена електронна мікроскопія зони проліферації, яка 

характеризується наявними крупними хондроцитами з великим об'ємом 

цитоплазми. Каріолема має неглибокі інвагінації, у каріоплазмі переважає 

еухроматин, що свідчить про активність ядра. Добре розвинена гранулярна 

ендоплазматична сітка представлена мембранними канальцями з численими 

рибосомами. Комплекс Гольджі хондроцитів також добре виражений. Поряд із 

гіпертрофією та гіперплазією органел визначаються невеликі вакуолеподібні 

структури і ліпідні включення. Навколо клітин розташовані орієнтовані 

фібрилярні та еластичні волокна. 

ГР речовина одна з найактивніших складових трубчастих кісток. За 6 

тижнів відсутності дегідратаційного фактора її архітектоніка повністю 

відновилася. Кістково-хрящові трабекули помірної товщини, містять на своїй 

поверхні остеобласти. Співвідношення між первинною та вторинною ГР типово 

змінюється на користь останньої у напрямку до тіла кістки. Поміж трабекулами 

розміщуються комірки з жовтим кістковим мозком. Однак цифрові параметри 

усіх компонентів значно різняться від аналогічних контрольних, особливо у групі 

симпатотонічних щурів. Так, об'єм загальної ГР, первинної ГР та довжина 

трабекул первинної ГР менші за контроль відповідно на 40,14, 52,97 і 31,33 % у 

симпатотоніків. У нормотоніків дефіцит показників сягає 34,83, 49,70 та 29,41 %. 

У парасимпатотоніків – дефіцит на рівні 21,79, 43,97 та 18,25 %. На підвищену 

репаративну активність кісткової тканини вказує збільшена кількість 

остеобластичних клітин у первинній ГР. Їхня кількість випереджає контроль у 

парасимпатотоніків на 15,39 %, у нормотоніків – на 2,63 %. Лише у 
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симпатотонічній групі, де пошкодження тканини було найбільшим, зберігається 

дефіцит остеобластів у 7,04 % (Р<0,05). 

У компактній речовині регенерація відбувається повільніше, але її ознаки 

добре помітні. Процес санації кісткової тканини завершився. Структура діафіза 

типова з диференціацією на шари оточуючих пластинок та остеонів. Про важке 

деструктивно-дистрофічне ушкодження компактної речовини свідчать виражені 

лінії цементації, розширені на 9,71-10,96 % центральні канали остеонів, збільшена 

площа кістково-мозкового каналу на 9,82-10,43 %, розширена на 8,01-11,16 % 

зовнішня генеральна пластинка. Морфометричні параметри остеонного шару, 

площі діафізу, остеонів залишаються меншими за контроль. Морфометричні дані 

в усіх групах різняться з контролем, однак порівняння з попередніми даними 

вказує на прогресивне, хоча і повільне наближення до контролю. Найбільш 

оптимальні прогнози демонструють щурі з парасимпатотонічним типом АНС, 

найбільш стримані – симпатотонічні тварини. 

Аналогічні трактування можна висловити аналізуючи показники хімічного 

складу експериментальних груп щурів. Суттєво відрізняються від контрольних 

дані макроелементного складу експериментальних груп щурів. Демінералізація 

складає 39,09-49,50 %, дефіцит Кальцію сягає 38,31-47,68 %, Натрію –  

19,12-36,03 %. Однак показник мікроелементарного складу або суттєво 

випереджають (на 12,94-52,08 %) (Р<0,05) відповідні показники контролю, або 

недостовірно їм відповідають. За таких умов «лідерство» утримують тварини-

парасимпатотоніки, симпатотоніки за темпами відновлення є останніми. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального наукового завдання, що полягає у з’ясуванні закономірностей та 

виявленні нових даних про ремоделювання плечових кісток щурів при адаптації 

до позаклітинного зневоднення, тяжкому позаклітинному зневодненні 

адаптованих тварин та наступній їх реадаптації в залежності від функціонального 

стану автономної нервової системи на органному, тканинному, клітинному та 

субклітинному рівнях його структурної організації, шляхом застосування 

комплексу макро- і мікрометричного, гістологічного, електронномікроскопічного 

досліджень та дослідження кількісного хімічного складу. 

1. Поліциклічний вплив короткотривалої експериментальної позаклітинної 

дегідратації призводить до ремоделювання плечових кісток, що має 

пристосувальний характер і виражається: а) у зниженні маси кісткової тканини 

(зменшення усіх остеометричних показників загалом і зокрема звуження ширини 

середини діафіза на 5,61-6,07 % при розширенні площі кістково-мозкового каналу 

на 5,04-7,19 %); б) збільшенням діаметра остеонних (судинних) каналів кістки (на 

7,95-8,80 %; в) збільшенням концетрації остеотропних мікроелементів (Мангану 

на 16,24-25,78 %, Купруму  – на 21,03-30,24 %) (Р<0,05). Достовірної різниці 

показників між експериментальними групами не спостерігалося. 
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2. Особливістю реорганізації довгих кісток адаптованих до позаклітинного 

зневоднення щурів при тривалому (90 діб) впливі дегідратаційного чинника є 

зміна стромально-клітинних співвідношень, що проявляється пригніченням 

остеосинтетичних процесів: зменшення кількості остеобластів на 20,78-29,73 % 

(різниця між показниками у щурів з САНС та ПАНС сягає 12,14 % на користь 

останніх), об’єму первинної губчастої речовини менше контролю на  

39,66-45,61 % (різниця між САНС та ПАНС сягає 10,60 %), зона проліферації ЕХ 

менша за контроль на 48,24-62,00 % (показники у групі з САНС менші 

аналогічних з групи ПАНС 28,89 %); атрофічно-дистрофічними змінами та 

зменшенням кількості хондроцитів у епіфізарному хрящі, збільшенням об’єму 

проміжної речовини, збільшенням товщини зовнішніх генеральних пластинок (на 

1,28-3,62 %) при зменшенні товщини остеонного шару трубчастих кісток  

(на 8,85-9,72 %) (Р<0,05); значний руйнівний вплив позаклітинного зневоднення 

виражається порушенням процесів кісткоутворення з формуванням остеоїду в 

компактній речовині, вираженими лініями склеювання, полями гладкої резорбції 

та остеонекрозом. Деструкційні процеси виражені найбільше у групі щурів з 

САНС, найменше – у групі з ПАНС. 

3. Ступінь функціональних та структурних змін кісткової тканини 

неоднозначний у тварин із різним типом автономної нервової системи. Виявлено, 

що в експериментальних щурів симпатикотонічного типу морфологічні зміни при 

адаптації є меншими, а показники рівня мікроелементного складу в довгих 

кістках є вищими, ніж у нормо- та парасимпатотонічних групах, наприклад, 

Купруму більше на 5,87-7,48 %, Мангану – на 6,62-8,21 %. Однак, при тяжкому 

позаклітинному зневодненні структурна та функціональна деструкція у 

симпатикотонічних щурів є найвищою. Найбільшу опірність дегідратаційному 

чиннику демонструє кісткова тканина парасимпатотонічних щурів. Проміжне 

місце за стійкістю до позаклітинної дегідратації посідають адаптовані тварини з 

врівноважним типом АНС. 

4. За умов тяжкого позаклітинного зневоднення в адаптованих до 

дегідратації щурів з ПАНС величина демінералізації кісткової тканини була 

найменшою серед експериментальних груп і склала 54,60 %, мінеральні втрати 

довгих кісток нормотонічних адаптованих щурів становили 56,88 %, 

демінералізація у групах з САНС була найбільшою і становила 61,31 % у 

порівнянні з контролем (Р<0,01). 

5. Реадаптаційний період після тяжкої позаклітинної гіпогідрії 

характеризується двома стадіями розвитку процесів у довгих кістках: перший 

тиждень – поглиблення деструктивно-дегенеративних змін кісткової тканини; 

третій – шостий тиждень – регенераційні процеси в кістковій тканині плечової 

кістки за типом реституції. Швидкість відновних процесів вища у тварин 

парасимпатотонічного типу автономної нервової регуляції і починається 

процесами репарації на субклітинному рівні; до кінця 6 тижня реадаптації вміст 

більшості остеотропних мікроелементів в одиниці маси кістки демонструє 

позитивну динаміку з випередженням контролю: Купруму більше на 11,39 %, 

Цинку – на 22,08 %, Феруму – на 52,07 % (Р<0,05), активно скорочується дефіцит 
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макроелементів, відновлюються пошкоджені структури епіфізарного хряща та 

компактної речовини кісткової тканини; у симпатотонічних тварин динаміка 

регенерації компонентів кістки та її мінерального складу найменша.  

6. Відновний період строком 42-і доби після перенесеного сублетального 

позаклітинного зневоднення є недостатнім терміном для повної ремісії плечових 

кісток експериментальних щурів. Найефективніше процеси репарації 

відбуваються в епіфізарному хрящі та губчастій речовині парасимпатотонічних 

груп щурів (ширина хряща та її зони проліферації більша, ніж у нормотоніків на 

15,91 та 22,47 % відповідно; у нормотоніків перевага над симпатотоніками 

становить 21,18 та 24,86 % відповідно) (Р<0,05). 
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адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів 

автономної нервової системи. – На правах рукопису. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

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

Дисертація присвячена вивченню закономірностей адаптивних перетворень 

у довгих кістках скелета пристосованих до позаклітинного зневоднення тварин в 

умовах відтворення позаклітинної дегідратації та визначенню повноцінності 

регенераторних процесів у відновний період, пов’язавши їх із станом вегетативної 

нервової системи піддослідних тварин. 

Результатами комплексного морфологічного дослідження встановлено 

особливості структурної перебудови та змін мінерального складу довгих кісток 

скелета організму при адаптації до позаклітинного зневоднення і відповідно до 

типу автономної нервової регуляції. Показано, що основним проявом адаптації є 

збільшення масової частки остеотропних мікроелементів при втратах вологості та 

макроелементного складу кісткової тканини. Отримано нові морфологічні дані 

про деструктивний вплив фактора зневоднення на епіфізарний хрящ і кісткову 

тканину та встановлено прямий корелятивний зв'язок між терміном дії 

зневоднюючого фактора та глибиною деструктивних змін, найбільше виражених у 

тварин з симпатикотонією. Виявлено активніший перебіг процесів регенерації у 

кістковій тканині тварин із парасимпатикотонією в ранні та віддалені терміни 

реадаптації. 

Ключові слова: позаклітинне зневоднення, кісткова тканина, епіфізарний 

хрящ, губчаста речовина, компактна речовина. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Говда Р.В. Морфофункциональные особенности костей скелета животных 

при адаптации и реадаптации организма к внеклеточному эксикозу в зависимости 

от типов автономной нервной системы. – На правах рукописи. 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Государственное высшее 

учебное заведение «Ивано-Франковский национальный медицинский 

университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению закономерностей адаптивных 

преобразований в длинных костях скелета адаптированных к внеклеточному 

обезвоживанию животных в условиях моделирования тяжелой внеклеточной 
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дегидратации и исследованию полноценности регенераторных процессов в 

восстановительный период в зависимости от состояния вегетативной нервной 

системы подопытных животных. 

По результатам комплексного морфологического исследования установлены 

особенности структурной перестройки и изменений минерального состава 

длинных костей скелета организма при адаптации к внеклеточному 

обезвоживанию и в соответствии с типом автономной нервной регуляции. 

Доказано, что основным проявлением адаптации является увеличение 

массовой доли остеотропных микроэлементов при потерях влажности и 

макроэлементного состав костной ткани. При этом, количество Марганца 

увеличивается на 16,24-25,78 %, Меди – на 21,03-30,24 %, Железа – на  

1,11-7,78 %. Деминерализация достигала 13,17-14,31 %, потери Натрия составили  

22,41-24,14 %, дегидратация – до 4,27 %. Ремоделирование костной ткани 

направлено на увеличение пропускной способности сосудистых каналов 

(соединительных и центральных остеонных), что проявилось расширением их 

диаметра на 7,95-8,80 %, уменьшение массовой и объемной доли компонентов для 

сохранения энергоснабжения и метаболизма в основных отделах: уменьшение 

диаметра остеонов и площади диафиза на 2,84-3,37 %, увеличение костно-

мозговой полости на 5,04-7,19 % Отмечено, что подобный характер адаптации 

наиболее выражен у животных с парасимпатотоническим и нормотоническим 

типами автономной нервной регуляции.  

Получены новые морфологические данные о деструктивном влиянии 

фактора обезвоживания на эпифизарный хрящ и костную ткань и установлена 

прямая корреляционная связь между сроком действия обезвоживающего фактора 

и глубиной деструктивных изменений, которые больше выраженны у животных с 

симпатикотоническим типом АНС. Обнаружено, что наименьшие деструктивные 

изменения длинных костей скелета адаптированных животных в тяжелой стадии 

эксикоза характерны для животных с парасимпатическим типом автономной 

регуляции, наибольшие повреждения при внеклеточной дегидратации отмечены в 

группе животных-симпатотоников. Например, ширина эпифизарного хряща и его 

зона пролиферации уменьшены в симпатотоников на 32,12 и 62,00 % по 

сравнению с контролем, тогда как эти же показатели у парасимпатотоников 

составили 18,44 и 48,24 %. Объем первичного губчастого вещества у 

симпатотоников уменьшилось на 45,61 %, у ваготоников – на 39,66 %. 

Дегидратация продолжает активно разрушать компактную ткань кости: площадь 

диафиза сократилась на 13,56-13,88 % при увеличении диаметра канолов остеонов 

на 9,49-12,94 %. Деминерализация у симпатотоников составила 61,31 % против 

54,60 % у парасимпатотоников. Потери Кальция и Фосфора равнялись 

соответственно 67,75 и 61,67 % у симпатотоников и 63,17 и 58,52 % у ваготоников. 

Аналогичные пропорции дефицита наблюдались и среди других макроэлементов 

кости. Активное увеличение содержания микроэлементов в адаптационный 

период сменилось резким их сокращением: потери Марганца в 

парасимпатотонической группе составили 42,53 % по отношению к контролю, 

Меди – 29,55 %, Цинка – 45,54 %. Более ощутимый дефицит микроэлементов 
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зафиксирован в группе симпатотоников: количество Марганца, Меди и Цинка 

соответственно на 55,80 %, 35,21а и 50,63 %. 

Выявлено более активные процессы регенерации в костной ткани животных 

с парасимпатикотонией в ранние и отдаленные сроки реадаптации. Через 6 недель 

восстановительного периода негативная динамика морфометрических параметров 

стабилизировалась и демонстрирует позитивные результаты по сравнению с 

предыдущим этапом эксперимента, а разница с контрольными показателями 

медленно уменьшается. Особенно выделяются количественные данные 

содержания микроэлементного состава. В группе животных-ваготоников 

концентрация Меди больше контрольных показателей на 11,39 %, Цинка – на 

22,08 %, Железа – на 52,08 %, Марганца меньше на 6,04 %. В тоже время в группе 

симпатикотоников показатели значительно скромнее: Марганца и Меди меньше 

контроля соответственно на 34,29 и 3,78 %, Цинка и Железа больше контроля на 

12,94 и 38, 54 %. Промежуточное место по всем показателям занимают животные 

с уравновешенным типом автономной нервной системы. 

Ключевые слова: внеклеточное обезвоживание, костная ткань, эпифизарный 

хрящ, губчатое вещество, компактное вещество. 

 

SUMMARY 

 

Hovda R.V. Morрhofunсtіonаl feаtures of аnіmаls skeleton bones durіng body 

аdарtіng аnd re-аdарtіng to extrасellulаr exoсytosіs, deрendіng on the tyрes of 

autonomic nervous system. – As a manuscript. 

Candidate of Medicine Degree Thesis, Specialty 14.03.01 normal anatomy. – The 

State Institution of Higher Education «Ivano-Frankivsk National Medical University», 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

Thesis deals with peculiarities of the regularities of adaptive transformations in 

long bones of the skeleton adapted to extracellular dehydration of animals under the 

conditions of the modeling of severe extracellular dehydration and investigation of the 

usefulness of regenerative processes in the recovery period, depending to state of the 

vegetative nervous system of experimental animals.  

Based on the results of a complex morphological study, the features of structural 

restructuring and changes in the mineral composition of the long bones of skeleton are 

established in adaptation to extracellular dehydration and in accordance with the type of 

autonomic nervous regulation. Remodeling of bone tissue is aimed at increasing the 

capacity of vascular channels, reducing the mass and volume fraction of components to 

maintain energy supply and metabolism in the main divisions. It was found that the 

smallest destructive changes in the long bones of the skeleton of adapted animals in the 

severe stage of exsicosis are typical for with parasympathetic type of autonomic 

regulation. New morphological data were obtained about destructive effect of the 

dehydration factor on the epiphyseal cartilage and bone tissue and a direct correlation 

was established between the duration of the dehydrating factor and the depth of 

destructive changes that are more pronounced in animals with the sympathetic type of 

autonomic nervous system.  
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Key words: extrасellulаr dehydrаtіon, bone tіssue, eрірhyseаl саrtіlаge, sрongy 

substаnсe, сomрасt substаnсe. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АНС – автономна нервова система 

ГБ – губчаста речовина 

ЕХ – епіфізарний хрящ 

ПАНС – парасимпатотонічний тип автономної нервової системи 

ПЕ – проксимальний епіфіз 

ПК – плечові кістки 

САНС – симпатотонічний тип автономної нервової системи
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