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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

АВА – артеріоло-венулярні анастомози 

АЗ – активна зона 

БНВ – безмієлінові нервові волокна 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ДГ – діабетичний глосит 

ЕГ – експериментальна група 

ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет 

ІДК – індекс диференціації клітин 

ІК – індекс кератинізації 

КГ – контрольна група 

МВ – м’язові волокна 

МНВ – мієлінові нервові волокна 

МО – мієлінова оболонка 

НМЗ – нейром’язове з’єднання 

НМС – нейром’язовий синапс  

HbА1с– глікозильований гемоглобін 

ПОМВ – повільні окисні м’язові волокна 

РАМ – реакція адсорбції мікроорганізмів 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

СОЯ – слизова оболонка язика 

СС – саркоплазматична сітка 

ЦД – цукровий діабет 

ШГМВ– швидкі гліколітичні м’язові волокна 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ШОГМВ – швидкі окисно-гліколітичні м’язові волокна 

ЯЦВ – ядерно-цитоплазматичне відношення 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Анатомо-фізіологічні особливості язика, що 

зумовлюють клінічні варіанти змін при цукровому діабеті (ЦД), давно 

привертають увагу вчених [11, 23, 33, 35, 128, 158]. Слизова оболонка язика 

(СОЯ) розглядається як одна з важливих структур організму, що здійснює 

впродовж життя багатогранні функції [21, 24]. Клінічні зміни СОЯ 

визначаються морфофункціональними особливостями та зумовлені її 

локалізацією в початковому відділі травної системи [8, 269]. У зв’язку з 

загальною нейрорефлекторною регуляцією особливий вплив на тканини 

язика створюють хронічні захворювання, зокрема ЦД [5, 44, 111, 123, 128]. 

Нервово-трофічний компонент при ЦД відіграє важливу роль у патогенезі 

деструктивних і запальних уражень язика, але механізм розвитку цих 

уражень та морфологічні прояви вивчено недостатньо [10, 14, 38, 240]. 

Питання про стан язика при ЦД у науковій літературі висвітлювалося 

неодноразово, проте дослідники обмежувалися описом тільки клінічних 

проявів діабетичного глоситу (ДГ) [105, 120, 121], а також деяких 

особливостей лабораторної діагностики [53, 93, 116, 120, 133]. Низкою 

авторів при ЦД відмічені значні дисбіотичні порушення [49, 50, 114, 228, 

258], однак при цьому дослідники звертали увагу тільки на окремі види 

патогенної мікрофлори, а кількісно-якісні характеристики асоціації біоценозу 

ротової порожнини не з’ясовувалися.  

Незважаючи на значимість завдань, що стоять перед практичною 

стоматологією щодо ефективної профілактики уражень тканин язика при ЦД, 

у сучасній науковій літературі відсутні вичерпні відомості з цієї проблеми 

[48, 49, 107]. Серед найбільш перспективних напрямків із підвищення 

ефективності лікування і профілактики є вивчення процесів реакції структур 

язика при ЦД [53, 68, 91, 101]. Подальше вивчення основних проблем ЦД [18, 
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219] свідчить про необхідність отримання більш глибоких знань про 

деструктуризацію язика при ЦД, що і зумовлює актуальність даного 

дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану ДВНЗ “Івано-

Франківський національний медичний університет” і є фрагментом науково-

дослідної роботи кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії “Морфофункціональна характеристика деяких 

органів та функціональних систем при цукровому діабеті 1-го типу в 

постнатальному періоді онтогенезу” (номер держреєстрації 0109U001106). 

Здобувач є співвиконавцем зазначеної наукової теми. 

Мета роботи – встановити загальні закономірності структурної 

організації слизової оболонки спинки язика, м’язових волокон і 

нейром’язових з’єднань язика в нормі та при експериментальному цукровому 

діабеті. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості будови слизової оболонки спинки язика, м’язових 

волокон, нейром’язових з’єднань язика щура та його кровопостачання 

в нормі. 

2. Оцінити зміни слизової оболонки спинки язика в різні терміни 

експериментального цукрового діабету. 

3. Виявити закономірності перебудови гемомікроциркуляторного русла 

язика щура при стрептозотоциновому цукровому діабеті. 

4. Дослідити морфофункціональні особливості змін м’язових волокон та 

їхнього периферійного нервового апарату в різні терміни розвитку 

експериментального цукрового діабету. 

5.  Встановити закономірності морфологічних змін структурних 

компонентів язика при експериментальному цукровому діабеті. 

Об’єкт дослідження: морфологічні зміни структурних компонентів 

язика при експериментальному цукровому діабеті.  
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Предмет дослідження: структурні компоненти язика щура в нормі і 

при стрептозотоциновому діабеті. 

Методи дослідження: моделювання стрептозотоцинового діабету – для 

встановлення закономірностей перебудови складових елементів язика тварин 

при зазначеній патології; ін’єкційний метод – для виявлення кровоносних 

судин; світлооптичний та електронномікроскопічні – для дослідження 

мікроскопічних та субмікроскопічних змін структурних компонентів язика; 

морфометричний – для виявлення кількісних характеристик складових 

елементів язика; біохімічний – для визначення рівня глюкози і 

глікозильованого гемоглобіну плазми крові; статистичний – для аналізу 

вірогідності відмінностей отриманих даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з використанням 

сучасних морфометричних методів поданий чисельний і груповий склад 

сосочків слизової оболонки, нервового апарату та кровоносного русла язика в 

нормі, встановлено основні закономірності взаємостосунків між ними. 

Уперше виділені окремі підвиди ниткоподібних сосочків слизової 

оболонки спинки язика (справжні ниткоподібні, сплощені, конусоподібні, 

гігантські конічні та розщеплені на верхівці сосочки), що обґрунтовано 

морфометричними показниками, отриманими за допомогою скануючої 

електронної мікроскопії. 

Проведений кількісний аналіз елементів СОЯ, показані особливості її 

мікрорельєфу за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Отримано 

нові дані про будову та кровопостачання нейром’язових з’єднань (НМЗ) 

язика. 

Уперше досліджено поетапні морфологічні й морфометричні зміни в 

слизовій оболонці, м’язах та гемомікроциркуляторному руслі (ГМЦР) язика 

при експериментальному ЦД, відмічено характерні ознаки цих змін. 

Уперше досліджено морфологічні, морфометричні та функціональні 

зміни нервового апарату язика, включаючи його НМЗ у власних м’язах при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦД). 
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Отримані нові дані про перебудову мікроциркуляторного русла язика 

та його взаємостосунки з нервовими волокнами під впливом ЕСЦД. 

На основі морфофункціональних змін язика при ЕСЦД виділено дві 

стадії розвитку в ньому патоморфологічних змін: 1) реактивних змін (2-4-й 

тиждень) і 2) деструктивних процесів (6-8-й тиждень). 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані нові дані про 

тривимірну будову СОЯ поглиблять знання про структурно-просторову 

організацію сосочків язика і мають відповідне науково-практичне значення 

для стоматології. 

Виявлені особливості структурної перебудови ангіо- і 

мієлоархітектоніки при ЕСЦД дозволяють точніше сформулювати основні 

закономірності розвитку ДГ, більш глибоко пояснюють виникнення 

різноманітної неврологічної симптоматики з боку язика при ЦД. 

Отримані дані про характер змін біоценозу язика при ЕСЦД 

розкривають негативний вплив гіперглікемії на ці компоненти і 

обґрунтовують можливість його клінічного використання. 

Анатомо-фізіологічні особливості будови слизової оболонки 

дорзальної поверхні язика при ЕСЦД мають вірогідну різницю, порівняно з 

контрольною групою. При цьому вираженість морфологічних змін слизової 

оболонки дорзальної поверхні язика та його сосочкового апарату залежить 

від тривалості захворювання. 

Результати роботи можуть стати теоретичним підґрунтям для 

вдосконалення терапії ДГ. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес та науково-

дослідну роботу морфологічних і клінічних кафедр вищих навчальних 

закладів України, зокрема у Національному медичному університеті імені 

О.О. Богомольця (затв. 14.01.14), Вінницькому національному медичному 

університеті імені М.І. Пирогова (затв. 16.01.14), ДЗ “Луганський державний 

медичний університет” (затв. 20.01.14), ВДНЗ “Буковинський державний 
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медичний університет” (затв. 23.01.14), ДВНЗ “Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” (затв. 

27.01.14), ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 

(затв. 28.01.14), Харківському національному медичному університеті (затв. 

04.02.14), ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” (затв. 11.02.14), Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 15.03.16). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача, де самостійно проаналізована наукова література та 

обґрунтована ідея, визначена тема й складені план і робоча програма 

дослідження. Самостійно здійснено підбір тварин, моделювання 

стрептозотоцинового цукрового діабету й застосовано комплексний контроль 

за його розвитком, проведено забір матеріалу для гісто-ультраструктурних і 

морфометричних досліджень. Використано статистичну обробку і 

математичний аналіз для узагальнення отриманих результатів. 

Сформульовано висновки, відредаговано і оформлено роботу, подано 

практичні рекомендації. Провідною є участь здобувача в підготовці наукових 

праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

апробовано на науково-практичній конференції “Морфологічні аспекти 

мікроциркуляції в нормі та патології” (Тернопіль, 2011), Всеросійській 

науковій конференції “Регенеративная биология и медицина” (Москва, 2011), 

83-й міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих 

учених “Теоретичні й практичні аспекти сучасної медицини” (Сімферополь, 

2011), науково-практичній конференції “Морфологія на сучасному етапі 

розвитку науки” (Тернопіль, 2012), науково-практичній конференції 

“Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 2012), 3-у 

науковому симпозіумі “Анатомо-хірургічні аспекти дитячої 

гастроентерології” (Чернівці, 2012), 81-й науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених з міжнародною участю “Сучасні проблеми 
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медицини й фармації в наукових розробках студентів і молодих учених” 

(Івано-Франківськ, 2012), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю “Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної 

систем у нормі, експерименті та патології” (Івано-Франківськ, 2013), 69-й 

науково-практичній конференції студентів, резидентів магістратури, 

клінічних ординаторів та молодих вчених “Вопросы современной 

медицинской науки” (Самарканд, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових робіт, 

зокрема 10 статей (із них: 8 – у фахових наукових виданнях України, 2 – у 

закордонних виданнях – Росія, Білорусь), 9 тез у збірниках праць, з’їздів і 

конференцій; виданий 1 інформаційний лист. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ПРО БУДОВУ ТА ФУНКЦІЮ ЯЗИКА 

В НОРМІ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

  

1.1. Будова та кровопостачання язика тварин і людини в нормі 

Вивчення морфології язика у хребетних тварин і людини [24, 108, 150, 

227] показало, що, не зважаючи на різницю способу життя, характеру 

харчування, способів добування їжі, в язиці спостерігаються загальні риси 

структурної організації. Однак його будова і, особливо, структура слизової 

оболонки з її сосочками на дорзальній поверхні, говорять про їхню значну 

мінливість [14, 164, 174]. Вивчення мікроструктури язика здійснюється, в 

основному, із використанням як трансмісійної, так і скануючої [33, 157, 163] 

електронної мікроскопії та проводяться, перш за все, на лабораторних 

тваринах [157, 212, 226]. Проте такі ж дослідження виконуються на 

різновидах диких гризунів [163, 201, 218]. У науковій літературі [128, 164, 

196] описані характерні риси язика гризунів – це значно видовжене тіло і 

добре виражена вигнутість спинки язика [250, 268]. Слизова оболонка спинки 

язика покрита сосочками, для яких характерна певна різноманітність, різна 

кількість і структура залежно від типу харчування, поведінки і способу 

пережовування їжі [169, 190]. Окремі автори [163, 207, 209] у своїх 

дослідженнях розрізняють сосочки, що виконують лише механічну функцію 

(ниткоподібні, конічні) і три види смакових сосочків (грибоподібні, 

валкуваті, листоподібні), які спостерігаються в різних представників класу 

ссавців [220, 229, 239, 257]. 

Структура язика унікальна за своєю анатомо-гістологічною 

організацією через багатоманітну функцію цього органа [55, 85, 265]. Його 

поверхня є рецепторним полем смакового аналізатора, а скоротливий 
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м’язовий апарат бере участь у механічній обробці їжі, акті ковтання, виконує 

вербальну функцію та забезпечує артикуляцію язика. Язиковий мигдалик 

[190] бере участь в утворенні глоткового лімфоїдного кільця, яке відіграє 

суттєву роль у місцевих та загальних імунних реакціях [24]. 

Форма язика досить варіабельна. Прийнято виділяти три основні 

варіанти: овальну, квадратну і трикутну [14, 37, 204]. В язиці розрізняють 

передню, звужену частину, і задню, широку частину. До складу передньої 

частини входять тіло і верхівка. Задня частина представлена коренем язика. 

Незалежно від виду тварини, ці частини розділені кінцевою борозною у 

вигляді відкритого вперед кута, у центрі якого в 20% випадків є сліпий отвір 

[21, 24, 213]. Спинка язика опукла, нижня поверхня є тільки в передній 

частині язика (у ділянці кінчика і початку тіла). На язиці також розрізняють 

два бічні краї, якими язик прилягає до зубних рядів. На спинці язика 

розташовується серединна борозна, яка є результатом зрощення двох частин 

язика в період ембріонального розвитку [14, 24, 42, 66, 210]. Ця борозна 

відповідає сполучнотканинній перегородці в товщі органа [226, 262, 265]. 

Результати мікроскопічних спостережень сосочків язика у щурів 

показали, що ниткоподібні сосочки є найчисленнішими серед усіх сосочків 

язика. Зображення в скануючому електронному мікроскопі свідчать про те, 

що тривимірна структура, метричний розподіл і зміна щільності їхнього 

розташування вздовж язика дають можливість розділити їх на окремі 

морфологічні підтипи [68]. Ниткоподібні сосочки розташовані рівномірно по 

всій спинці язика (за винятком його кореня) паралельними рядами в 

поперечному напрямку. Вони мають вигляд щільно прилеглих один до 

одного покритих епітелієм умовно-конічних підвищень, рухомість яких 

забезпечується еластичністю ділянок епітелію, що оточує їхню основу. 

Ниткоподібні сосочки повернені до глотки і виконують механічну 

(абразивну) функцію та разом із піднебінням залучаються до 

проштовхування їжі в правильному фізіологічному напрямку [68, 196]. 

Характерна риса язика щурів – це незвично сплощена група ниткоподібних 
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сосочків, яка знаходиться по серединній лінії тіла язика. Їхня поверхня 

частково покрита зроговілими лусочками внаслідок процесів кератинізації 

поверхневих клітин покривного епітелію слизової оболонки язика. Ще 

однією особливістю є розподіл гігантських конічних і щіткоподібних 

сосочків на поверхні валкуватих потовщень тіла язика. Ці результати 

показують різноманітність ниткоподібних сосочків у зв’язку з процесом 

кератинізації та узгоджуються зі спостереженнями, що проводилися на інших 

гризунах [203, 209, 238]. 

У щурів, як і в польовок та мишей, зустрічається валкуватий або 

жолобуватий сосочок, який розташований по серединній лінії язика [169, 217, 

220]. Кількість таких сосочків у різних ссавців і людини варіює в значних 

межах і складає від 1 до 15 сосочків, які розташовуються в термінальній 

борозні язика [149, 264]. Верхня поверхня сосочків часто покрита зроговілим 

багатошаровим плоским епітелієм. В основі цих сосочків відкриваються 

вивідні протоки серозних слинних залоз Ебнера [206, 210, 240]. У 

жолобуватому заглибленні цих сосочків незроговілий багатошаровий 

плоский епітелій містить численні смакові цибулини [214, 220]. У сполучній 

тканині сосочків є пучки гладких міоцитів, скорочення яких сприяє повному 

контакту харчових речовин, що потрапили в жолобок, із рецепторами 

смакових цибулин [207, 209, 217, 220]. 

Грибоподібні сосочки щурів у невеликій кількості виявляються серед 

ниткоподібних сосочків, на їхній верхівці часто спостерігаються смакові 

пори з великою кількістю смакових цибулин [39, 54, 207]. Про таку ж 

особливість в інших тварин повідомляють В.В. Дигтярев і співавт. [42], Sh. 

Kataoka et al. [209] і H. Liu [214]. 

Ще один вид смакових сосочків язика у щурів – це листоподібні 

сосочки, які розташовані на задньо-латеральному краї тіла язика, 

утворюються паралельними складками слизової оболонки, розділені 

щілинами і мають вигляд 4-5 валиків, відокремлених глибокими борознами 
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[229], в які відкриваються вивідні протоки серозних слинних залоз. На бічній 

поверхні цих сосочків розташовані смакові цибулини [266]. 

Як розташування, так і структура цих сосочків у щурів подібні до 

таких у сірих польовок, нутрій і мишей [163, 174, 201, 217]. Число 

листоподібних валиків у деяких різновидів гризунів може бути досить 

значним. Як повідомляє S. Okada et al. [227], в опосума і літаючої білки 

кожен листоподібний сосочок складається більш, ніж із 34 валиків. 

Листоподібні сосочки язика людини розвинені лише в ранньому дитинстві. У 

дорослих вони рудиментарні або відсутні [24, 266]. 

Язик – єдиний м’язовий орган ротової порожнини, який покритий з 

усіх боків слизовою оболонкою. У процесі вивчення слизової оболонки 

ротової порожнини (СОРП) автори [8, 21, 38, 101, 114] виділяють типи 

епітелію: вистильна слизова оболонка; жувальна слизова оболонка; 

незроговілий, зроговілий та паракератинізований багатошаровий плоский 

епітелій. Для вивчення вистильної слизової оболонки ротової порожнини 

аналізували біоптати вентральної поверхні язика, губи та щоки, жувального 

типу – слизову оболонку дорзальної поверхні язика й тканини на межі 

твердого та м’якого піднебіння [17, 19, 24, 81]. 

Рельєф і будова СОЯ неоднакові. На нижній поверхні вона 

відноситься до вистильної і представлена багатошаровим плоским 

незроговілим епітелієм, побудованим із 3 шарів: базального, остистого і 

поверхневого [24, 43]. Епітелій лежить на базальній мембрані, під якою 

розташована власна пластинка, яка вдається в нього невисокими сосочками, 

що містять значну кількість еластичних волокон [23, 24, 108]. Ці волокна 

забезпечують швидку адаптацію слизової до постійної деформації при 

різноманітних рухах. Глибше знаходиться підслизовий прошарок, рухливість 

якого обмежена внаслідок його міцного прикріплення до глибше 

розташованих м’язів [8, 21, 23, 67].  

Слизова оболонка спинки язика людини належить до спеціалізованої 

[24, 34, 43]. Вона складається з незроговілого та  зроговілого багатошарового 



 15 

плоского епітелію. Останній є чотиришаровим і складається із базального, 

остистого, зернистого та рогового шарів. Окремі автори виділяють на спинці 

язика, окрім зроговілого багатошарового плоского епітелію, ще 

паракератинізований багатошаровий плоский епітелій [24, 34, 43]. В 

останньому зернистий шар практично не виявляється, а роговий складається 

з плоских клітин, які містять пікнотичні ядра, кератин та залишки органел. У 

клітинах зернистого шару кератогіалінових гранул є набагато менше, ніж у 

зроговілому епітелії, тому цей шар важко виявляється. Інші автори 

схиляються до думки, що в слизовій оболонці ротової порожнини на 

твердому піднебінні, яснах і спинці язика міститься паракератинізований 

багатошаровий плоский епітелій, який теж побудований із 4 шарів: 

базального, остистого, зернистого й рогового [45]. Слизова оболонка 

знаходиться на власній пластинці, яка більш міцно з’єднана з прилеглою 

м’язовою тканиною, ніж на вентральній поверхні [109, 114]. Товщина 

епітелію різних відділів язика коливається від 200 до 900 мкм [8, 24, 115]. 

У мазках-відбитках із здорової СОРП виявляються лише клітини 

пізньої стадії диференціювання (40% поверхневих клітин V стадії, 50% – VI 

стадії або рогових лусочок). За нормативними даними інших дослідників, у 

цитограмах відбитків абсолютну більшість (80%) складають поверхневі 

клітини V стадії, а рогові лусочки відсутні зовсім [9, 38, 48, 183]. Суперечні 

відомості наукової літератури пов’язані з різними цитологічними 

класифікаціями, методиками забору, приготування і фіксації матеріалу, 

оскільки доведено, що від цього залежать якісні та кількісні характеристики 

цитологічних препаратів [63, 64, 67]. Водночас, у науковій літературі відсутні 

дані про нормативні показники цитограм язика у тварин [196]. 

Із метою порівняльної оцінки результатів цитологічного дослідження 

Ш.Ф. Джураева і Г.Г. Ашуров [39] запропонували індекс диференціації 

клітин (ІДК). Для нормальної СОРП він може коливатися від 450 до 560. 

Отже, значення ІДК на різних ділянках СОРП неоднозначні та мають 

виражені регіональні, статеві й вікові особливості [59, 63, 116, 124, 230]. 
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Найбільший ІДК відмічений у мазках-відбитках слизової оболонки 

піднебіння, найменший – на нижній губі. Проте в деяких клінічних та 

експериментальних ситуаціях [5, 9, 38, 70, 142] ІДК виявляється 

неінформативним, оскільки практично не змінюється, не зважаючи на значні 

зрушення цитограми. У зв’язку з цим пропонується оцінювати, перш за все, 

кількісні співвідношення клітин [43, 48, 69]. 

Крім загальної та смакової чутливості [11, 38, 85, 257], епітелій язика 

створює механічний та імунологічний бар’єр [39, 94, 97, 130]. Самі по собі 

клітини плоского епітелію є достатньо серйозним фізичним бар’єром для 

деяких антигенів [49, 53, 82, 107]. До складу епітелію входять дендритні 

клітини [39, 74, 151, 240], які здатні при контакті з чужорідним антигеном 

активувати Т-клітини [17, 151, 248], чим створюють місцеву резистентність 

організму [50, 54, 236, 242]. 

Основну масу язика складають пучки посмугованої м’язової тканини, 

які залягають у трьох взаємно перпендикулярних площинах [24, 152, 164, 

247], що дозволяє здійснювати рухи в будь-якому напрямку [243]. Переважно 

вони сформовані з швидких окисно-гліколітичних м’язових (ШОГМВ) 

волокон II типу [247, 270]. 

М’язи язика поділяють на скелетні та власні [21, 23, 24], причому в 

онтогенезі перші виникають раніше, ніж другі [14, 69, 241]. Скелетні м’язи 

починаються на кістках черепа і закінчуються в товщі язика. Власні м’язи 

язика починаються й закінчуються в товщі самого язика. 

Існує декілька класифікацій м’язів язика, в яких автори враховують 

або конкретну кістку, або поділяють їх залежно від похідних зябрових дуг, 

або від напрямку м’язових волокон [89, 159, 243]. При цьому всі 

притримуються однієї думки, що м’язи язика під час скорочення одночасно 

змінюють і положення, і форму язика [37], оскільки ізольоване скорочення 

окремих м’язів неможливе [37]. 

Гістохімічними дослідженнями встановлено, що кількість м’язових 

волокон II типу менша в під’язиково-язиковому та шило-язиковому м’язах 
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порівняно з підборідно-язиковим м’язом [89]. В останньому м’язі 

зафіксована найбільша середня площа поперечного перетину м’язових 

волокон [199, 252]. 

Окремі автори [159, 168] вказують, що в людини і ссавців присутні 

м’язові волокна двох типів. Одні мають звичайну будову, характерну для 

посмугованої м’язової тканини, а інші – розгалужуються та анастомозують 

між собою. При цьому в петлях цих волокон залягають малі слинні залози 

[48, 237], жирова клітковина [245], судини та нерви різного діаметра, а також 

гемо- та лімфокапіляри [59, 66, 73, 193]. У цих волокнах ядра розташовані 

центрально, що робить їх схожими на кардіоміоцити [197, 209]. 

Прийнято вважати, що скелетні м’язи язика при скороченні змінюють 

його положення, а власні м’язи – змінюють його форму [247]. І чим точніша 

та чим більш спеціалізована функція м’яза, тим тонші його волокна [14, 37]. 

Опорний скелет язика представлений сполучнотканинним футляром, 

який оточує язик безпосередньо під слизовою оболонкою, особливо щільним 

у ділянці спинки язика. До нього відноситься також сполучнотканинна 

перегородка, яка розділяє язик на дві симетричні половини, закінчується на 

деякій відстані від спинки язика, має вигини та в багатьох місцях є 

перфорованою [191, 265]. До опорного каркасу язика відносять усі 

сполучнотканинні утворення, які спостерігаються між м’язами у вигляді 

тонких листків [200]. Кінці м’язових волокон язика закінчуються в 

сполучнотканинних частинах слизової оболонки, які відрізняються 

особливою густиною на кінчику та в передній частині язика. Їхню сукупність 

окремі автори [235] називають язиковою фасцією. Підслизовий прошарок в 

язиці не виражений, тому слизова оболонка щільно з’єднана за допомогою 

власної пластинки з перимізієм м’язових пучків [120, 268, 273]. Колагенові 

пучки та еластичні волокна власної пластинки виконують роль специфічного 

сухожилка. Дуже часто власні м’язи язика розпадаються на численні пучки 

[24]. У тілі язика колагеново-еластичні компоненти утворюють навколо 
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м’язових пучків подібність апоневрозного мішка, до якого і прикріпляються 

м’язові волокна [243]. 

Постійним компонентом строми язика є жирова тканина, яка 

знаходиться, головним чином, у нижніх відділах язика, в оточенні залоз і під 

епітелієм [155]. 

Забезпечення основних функцій язика здійснюється завдяки його 

інтенсивному кровопостачанню [24, 144], яке у ссавців і людини має 

загальний план будови. Основним джерелом кровопостачання є язикова 

артерія [148], в  якій виділяють три сегменти: перший, що проходить у межах 

під’язиково-язикового м’яза, другий – висхідний і третій – горизонтальний 

[152, 165]. 

Глибока артерія язика в дорослих людей у місці вступу до язика в 

межах його кореня віддалена від перегородки на 10-15 мм, у середніх 

відділах – на 7-12 мм і спереду від вуздечки язика – на 2-5 мм. У глотковій 

частині язика глибоку артерію супроводжує одна або дві її гілки діаметром 5-

6 мм. Ці ж самі гілки діаметром 3-12 мм супроводжують глибоку артерію в 

передній і середній третині язика. У близькому сусідстві з глибокою артерією 

проходять гілки під’язикового нерва [10, 166]. 

Розподіл судин у товщі м’язів язика, незалежно від їхнього діаметру, 

орієнтований паралельно до м’язових пучків [128]. Гілки глибокої артерії 

починаються під гострими кутами, відхиляються вперед і супроводжують 

артерію до вуздечки язика. Латеральна група гілок глибокої артерії 

представлена 11-26 судинами діаметром 0,4-1,1 мм. Від медіального 

сегменту глибокої артерії відходять 9-22 судини діаметром 0,2-0,9 мм. В 

утворенні судинної сітки язика беруть участь гілки 3-го, 4-го та подальших 

порядків глибокої артерії язика, язикової артерії та артерії спинки язика. 

Діаметр судин, які проходять паралельно до м’язових пучків, складає від 0,9 

до 1,25 мм. Більші за діаметром судини проходять у сполучнотканинних 

прошарках між групами м’язових пучків, а дрібніші – між окремими 

м’язовими пучками. 
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Судини, які проходять паралельно до пучків м’язових волокон, 

з’єднуються між собою косими і поперечними анастомозами, унаслідок чого 

формується густа сітка з діаметром судин 0,5-1,3 мм. Петлі цих судинних 

сіток формуються у пренатальному періоді онтогенезу [72] і розташовуються 

на поверхні м’язових пучків [73]. 

Основним джерелом, що живить власні м’язи язика та інтраорганну 

частину його скелетних м’язів, є глибока артерія язика [190]. Крім того, в 

корені язика розподіляються гілки артерії спинки язика або анастомозуючі з 

нею висхідна піднебінна і мигдаликова артерії [190]. Глибока артерія язика, 

звичайно, представлена одиноким стовбуром. Утворюючи вигини, глибока 

артерія язика може відхилятися донизу, вбік або присередньо, залягаючи в 

товщі підборідно-язикового або нижнього поздовжнього м’язів язика. Тіло 

язика кровопостачає, в середньому, 25 основних гілок глибокої язикової 

артерії [73]. Вище нижньої поверхні поперечного м’яза язика глибока артерія 

не підіймається. Вентральна поверхня язика кровопостачається гілками 

під’язикової артерії [72]. Крім того, язикова артерія анастомозує з гілкою 

підборідно-лицевої артерії, формуючи вуздечкову артерію. Окрім підслизової 

артеріальної сітки спинки язика, всі кровоносні судини розділені язиковою 

перегородкою, через яку проходять артеріальні анастомози діаметром до 2 

мм [79, 196]. 

Епітелій язика кровопостачається з глибокої артерії язика. Дрібні 

відгалуження під епітелієм утворюють дрібнопетлисті сітки, від яких у бік 

епітелію відходять гемокапіляри, створюючи витягнуті верхівкою до 

епітелію капілярні петлі [162]. Особливо густі сітки знаходяться в 

підепітеліальному шарі складок слизової оболонки глоткової частини язика 

[175, 187, 200]. 

Відтік крові язика здійснюється чотирма групами вен: вени слизової 

оболонки спинки, потім нижньої поверхні, вени язикового мигдалика і вени 

м’язів язика [175, 227]. 
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Проходження вен язика пов’язане не тільки з розташуванням м’язових 

пучків, але й із наявністю в язику безлічі різноманітних сосочків, залоз, 

лімфоїдних структур і складок слизової оболонки. Що стосується розподілу 

судин усередині язика, то на перше місце, за їхньою великою кількістю, слід 

поставити слизову оболонку спинки язика, особливо по краях, де 

відбувається безпосереднє з’єднання судин верхньої та нижньої поверхні. У 

середній частині язика венозних судин дещо менше. Проте вважати цю зону 

малосудинною немає достатніх підстав [165]. 

Особливе зацікавлення сучасної морфології викликають знання про 

гемомікроциркуляторне русло (ГМЦР) окремих складових елементів язика. 

Специфічні особливості мікросудинного русла слизової оболонки 

проявляються, перш за все, своєрідністю її архітектоніки. Ця своєрідність 

зумовлена особливостями мікроваскуляризації сосочків язика [201] і 

проявляється в повторенні будови кожного сосочка. Ця особлива 

“органоспецифічність” ангіоархітектоніки була показана за допомогою 

скануючої електронної мікроскопії корозійних препаратів [212, 213]. 

Мікросудинне русло нижньої поверхні язика утворене комплексами 

петлеподібних гемокапілярів, які мають чітку орієнтацію вздовж паралельної 

осі язика. За даними E. Marrettona et al. [217], інтенсивність кровотоку в цих 

комплексах регулюють структурні нервові комплекси від епітеліального 

сплетення. Наявність великої кількості послідовних і паралельних зв’язків 

між гемокапілярами сприяє функціональній мінливості кровопостачання 

язика. ГМЦР слизової оболонки верхньої поверхні язика впорядковане у 

вигляді судинних модулів, кожен з яких пов’язаний із кровопостачанням 

кожного сосочка. Регуляція кровотоку в модулях здійснюється як 

структурними елементами підслизового сплетення, так і артеріолами 

всередині самого модуля [218, 226]. Така структура ГМЦР вказує на 

особливу функціональну важливість сосочків язика в життєдіяльності 

організму [200, 203, 215, 250]. Крім здійснення захисної, трофічної, 

оксидативної та регуляторної функції, судини ГМЦР забезпечують транспорт 
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імунокомпетентних клітин, цитокінів та інших біологічно-активних речовин 

до складових елементів язика [219]. Близько 30% гемокапілярів слизової 

оболонки язика вистелені фенестрованим ендотелієм, інші мають неперервну 

вистилку та належать до соматичного типу [22, 23, 31, 135]. 

Лімфатичні судини представлені густою поверхневою сіткою в 

слизовій оболонці й глибокою, що анастомозує з першою [71]  

У тісному взаємозв’язку з кровоносними судинами знаходяться 

нервові елементи язика [72]. Особливістю ендотеліоцитів збірних венул НМЗ 

язика є те, що в їхній цитоплазмі розміщується значна кількість 

мікрофіламентів, рибосом і елементів гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Разом з цим збільшується число мікропіноцитозних пухирців. У ділянках 

міжендотеліальних контактів усе частіше з’являються зони облітерації. Треба 

зазначити, що в збиральних венулах у проміжку між ендотелієм і клітинами 

базального типу з’являються вкраплення еластичних елементів. При 

досягненні венозними мікросудинами внутрішнього діаметру 50 мкм у їхніх 

стінках з’являються справжні гладкі міоцити. 

 

1.2. Характеристика нервового апарату язика тварин і людини 

Рухова іннервація скелетних м’язів язика представлена гілками 

першого порядку, що відходять від під’язикового нерва [10] на рівні 

підборідно-язикового м’яза. Латеральні гілки йдуть до під’язиково-язикового 

і шило-язикового м’язів, а медіальні – до підборідно-язикового [166]. 

Серединна гілка під’язикового нерва, проходячи вздовж верхнього краю 

підборідно-язикового м’яза, проникає в товщу язика, де розгалужується. 

Окремі гілочки проникають через перегородку язика і закінчуються у 

власних м’язах протилежного боку [24]. Сам під’язиковий нерв входить у 

нижню частину язика, досягаючи під’язикового м’яза, де, віддаючи згадані 

гілки, слідує за висхідним сегментом язикової артерії [72]. 

Власні м’язи язика іннервуються вторинними гілками під’язикового 

нерва [24]. Верхній повздовжній і вертикальний м’язи одержують нерви від 
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гілок, які відходять до підборідно-язикового м’яза, нижній повздовжній – від 

гілки до шило-язикового м’яза і поперечний – від кінцевих гілок стовбура 

під’язикового нерва [222]. 

Чутливу іннервацію язика забезпечує язиковий нерв ІІІ гілки 

трійчастого, а смакову іннервацію передніх двох третин – барабанна струна 

(гілка лицевого нерва), задньої третини – язико-глотковий нерв [10]. 

За  даними О.Л. Литвиненко [72],  Ю.Н. Майборода  і співавт. [73], 

Л.А. Михаличенко і співавт. [80], H. Okada et al. [227] та B. Batbayar et al. 

[231], артерії та вени язика іннервуються вегетативним періартеріальним 

сплетенням зовнішньої сонної артерії. При цьому вказується, що частина 

гілок періартеріального сплетення покидає стінку зовнішньої сонної артерії. 

Одні з них з’єднуються з внутрішньоорганними гілками під’язикового нерва, 

інші – проникають безпосередньо в тканину язика [244, 253, 260]. 

Макро-мікроскопічні дослідження посмугованої м’язової тканини 

язика та особливостей їх іннервації проведені К.В. Садчиковою [109] і M. 

Karababa et al., [269], які описали особливе підвищення (кінцеву моторну 

бляшку) в тому місці, де термінальні розгалуження еферентного аксона 

утворюють контакт із м’язовими волокнами (MB) язика. 

Розвиток і диференціація НМЗ у білих щурів, в основному, 

закінчується до 30-ї доби постнатального розвитку [24, 225]. При цьому в 

зрілих нейром’язових синапсах (НМС) на ультраструктурному рівні 

відзначено локальну концентрацію синаптичних пухирців в аксоплазмі 

поблизу активних зон (AЗ), які орієнтовані навпроти верхівок складок 

засинаптичної перетинки. Товщина синаптичної щілини збільшується і має 

стабільну ширину (близько 60 нм). Вона заповнена колагеноподібною 

речовиною, яка окремими авторами називається синаптичною базальною 

пластинкою [69]. Засинаптична перетинка в зрілих синапсах має добре 

виражені синаптичні складки. На їх верхівках є холінорецептори у вигляді 

кластерів діаметром 0,1 мкм, які прикріплені до цитоскелету складок. Кінцеві 

нейролемоцити розташовуються поверх терміналей рухового аксона, 
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ізолюючи його від зовнішнього подразнення, що забезпечує правильний 

напрямок передачі нервового імпульсу [240]. 

Цілий ряд досліджень [241, 243, 247, 252] свідчать про те, що 

синаптоархітектоніка м’язів язика зрілих щурів відрізняється значною 

варіабельністю, що залежить від фенотипу MB. 

Швидкі гліколітичні м’язові волокна (ШГМВ) іннервуються 

найбільшими за площею та складністю просторової організації НМЗ. Їхні 

НМС мають велику кількість синаптичних складок і значну концентрацію 

синаптичних пухирців біля AЗ [260]. 

Будова розгалужень аксонних терміналей у повільних окисних 

м’язових волокнах (ПОМВ) значно простіша [262], а при 

ультраструктурному дослідженні в аксоплазмі виявляється велика кількість 

дрібних мітохондрій. Поряд із цим, засинаптичні складки коротші та рідші,  

ніж у ШГМВ. 

Швидкі окисно-гліколітичні м’язові волокна (ШОГМВ) за складністю 

будови НМЗ займають проміжне положення між вищевказаними MB [270]. У 

науковій літературі дані про ультраструктурну будову МВ цього фенотипу 

досить обмежені [109, 118]. Тільки в окремих роботах було показано, що 

ШОГМВ мають густу саркоплазматичну сітку, найбільшу кількість гранул 

глікогену та найширші міофібрили [21, 24, 105, 138, 166]. Однак ширина Z-

лінії незначна, а мітохондрії найдрібніші. При цьому кількісні 

характеристики у вищевказаних публікаціях не приводяться, що вимагає 

уточнення даних про ультраструктурну будову цих МВ. 

Це також стосується периферійного нервового апарату ШОГМВ. Було 

встановлено, що їхня синаптоархітектоніка підлягає загальнобіологічним 

закономірностям і залежить від фенотипу MB [187, 197, 219]. Проте 

залишаються нез’ясованими  питання про характер розгалуження рухового 

аксону, величину субтермінальних гілочок і кількість нейролемоцитів в 

одному НМЗ. Дискусійними також залишаються дані про площу НМЗ у МВ 

цього фенотипу. 
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Кінцеві гілочки рухових аксонів у ШГ лежать на невеликих плоских 

підвищеннях у неглибоких канавках сарколеми, яка в цих місцях має вигляд 

підошви. Поверх них розміщуються нейролемоцити, а під ними ядра 

міоцитів. Середньостатистична кількість кінцевих нейролемоциів складає 

5,4±0,08. Площа НМЗ становить у середньому (712,5±14,32) мкм
2
. 

У практику сучасних морфо-функціональних досліджень введено 

термін “ефективність синаптичної передачі” [264, 265, 272], який вказує на 

рівень секреції ацетилхоліну. Результати цих досліджень показали, що 

кількість медіатора залежить від розмірів АЗ. 

Деякі автори вказують, що AЗ відносно рівномірно розміщені вздовж 

нервової терміналі, відстань між ними становить 0,5-1,0 мкм [69]. Однак є 

дані, які свідчать про те, що кінцеве розгалуження аксона функціонально й 

морфологічно неоднорідне [72, 73]. Встановлено, що в кінцевих 

розгалуженнях аксона спостерігається різна кількість (від чотирьох до семи) 

варикозних розширень, діаметр і довжина яких мають значні варіації. 

Показано, що їхня величина в центральних ділянках значно більша, ніж у 

дистальних [87]. Між ними існують зони, покриті відростками кінцевих 

нейролемоцитів, які повністю ізолюють нервові провідники від контакту з 

MB. Діаметр таких ділянок різко зменшується, при цьому на 

субмікроскопічному рівні в аксоплазмі виявляються тільки поодинокі 

синаптичні пухирці та мітохондрії. За даними В.В. Попової і співавт. [101], 

усі характерні структури синапсу (активні зони, синаптичні пухирці, 

мітохондрії, нейтральні мікротрубочки та нейрофібрили) розташовані саме в 

ділянках варикозного розширення кінцевих розгалуженняь аксона. 

У зв’язку з постійними змінами функціональної активності м’язів язика 

НМЗ зазнають постійної перебудови, яка проявляється в конкурентному 

рості, де- і регенерації перед- і засинаптичних елементів [106]. Головним 

проявом інволютивних змін аксом’язових синапсів є дегенерація 

засинаптичної перетинки з наступною денервацією MB [108, 109]. 
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Структурна цілісність МВ значною мірою визначається наявністю 

моторної іннервації [118], яка забезпечує не тільки процес скорочення, але й 

нервово-трофічний контроль процесів їхньої диференціації і регенерації 

[127]. 

 

1.3. Морфологічна характеристика слизової оболонки ротової 

порожнини та язика при цукровому діабеті 

В Україні зареєстровано велику кількість хворих на ЦД, з яких більше 

третини страждають на ЦД 1-го типу [1-5, 147]. Актуальність проблеми ЦД 

зумовлена не лише його поширенням. Хронічний пожиттєвий перебіг, рання 

інвалідизація, високий рівень смертності ставлять це захворювання в один 

ряд із такими катастрофічними недугами, як інфаркт міокарда, інсульт, СНІД 

та онкологічні захворювання [1, 3, 44, 60, 65]. Багатогранні проблеми 

патології ротової порожнини вимагають набуття глибоких знань про 

особливості будови, кровопостачання та функціонування язика при ЦД [85, 

95, 100, 116, 130]. З огляду на це, вивчення морфофункціональних змін 

ГМЦР і м’язів язика як важливого органа смаку й початкового відділу 

травної системи, артикуляції та вербального спілкування при ЦД 

зумовлюють велике зацікавлення в медицині [23, 53, 57, 102]. 

При ЦД надлишок глюкози в циркулюючій крові при зниженні рівня 

її метаболізму в клітинах [102, 117, 153, 160, 205] призводить до відкладання 

глікопротеїнів та інших складних біохімічних комплексів у стінках судин 

ГМЦР [78, 97, 136, 144]. Унаслідок цього виникає діабетична макро- та 

мікроангіопатія [15, 18, 34, 51, 110], яка, в основному, і визначає весь набір 

морфологічних змін у тканинах язика [34, 84, 91, 216, 255]. Насамперед при 

ЦД порушується функція рецепторного апарату гладких міоцитів у стінці 

артеріол, що викликає редукцію кровотоку [2, 6, 7, 18, 118]. Це 

підтверджується даними реографії та лазерної допплерівської флуорометрії 

[20, 30, 31, 80]. Редукція анастомозів викликає зменшення колатерального 

кровопостачання, що пояснює швидкий розвиток незворотних змін у 
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слизовій оболонці: спотворення смаку, гіпо- та атрофію більшості сосочків 

язика, їхню гіперкератинізацію тощо [158, 170, 183, 215]. Зроговіння епітелію 

служить потужним протекторним механізмом СОЯ завдяки механічній 

стійкості епітеліального пласта, високій хімічній резистентності й низькій 

проникливості рогового шару [24, 143, 149]. Інтенсивний вплив на епітелій 

СОЯ різноманітних механічних, фізичних, хімічних, мікробних факторів 

викликає його посилене зроговіння, що розцінюється багатьма авторами як 

захисна реакція [5, 26, 40]. Однак при ЦД замість звичайного ортокератозу, 

відбувається гіпер- і паракератоз, при якому в рогових лусочках зберігаються 

пікнотичні ядра і залишки органел [67, 92, 106, 143].  

Треба відмітити, що гістологічні та ультраструктурні дослідження 

СОЯ при ЦД часто проводились у віковому аспекті [27, 51, 52, 124, 134]. 

При цьому багато патологічних процесів проявляються змінами СОЯ 

ще до виявлення основних симптомів, які притаманні при захворюванні того 

чи іншого органа [19, 33]. У низці досліджень [7, 19, 82, 88, 93] встановлено, 

що найбільш яскраві прояви на СОЯ спостерігаються при захворюваннях 

травної, ендокринної, серцево-судинної та нервової систем. Тому проблемі 

змін СОЯ при ЦД та захворюваннях інших органів присвячено багато 

наукових праць [67, 90, 95]. 

Епітелій СОРП має незначну проникність і в нормі містить тільки 

поодинокі нейтрофільні гранулоцити і моноцити [17, 48, 154, 162, 184]. Разом 

із тим, окремі дослідження свідчать про збільшення при ЦД у СОЯ як різних 

клітинних елементів крові, так і клітин плоского епітелію [4, 9, 175, 236]. 

Підтримка цілісності бар’єрних властивостей епітеліального пласта 

забезпечується поєднанням трьох взаємно зрівноважених процесів: 

регенерації, диференціації і десквамації. Широке розповсюдження одержало 

вивчення процесів диференціації і кератинізації клітин СОРП шляхом 

діагностичного цитологічного дослідження матеріалу мазків або відбитків 

епітелію слизової оболонки. Проведений кількісний та якісний цитологічний 

аналіз із ділянок СОРП дає цінну інформацію про морфофункціональний 
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стан слизової при її ураженні різного характеру та в динаміці проведення 

терапевтичних заходів [9, 59, 64, 123, 187]. 

Порушення диференціації епітеліоцитів СОРП відбувається при дії на 

них різних механічних і хімічних чинників, атмосферних сезонних коливань, 

метаболічних і гормональних зрушень, фармакологічних препаратів, зубних 

паст тощо [28, 48]. При патологічних змінах СОРП або запаленні тканин 

пародонта спостерігається зменшення ІДК до 200-300 у.о. або його 

збільшення до 600 у.о., що свідчить, відповідно, про глибокі порушення 

структури слизової оболонки при виразково-запальних процесах або про 

патологічну кератинізацію [39, 70, 178, 183]. Доведено зміну співвідношення 

клітинних популяцій незміненої СОРП на фоні загальних захворювань: 

псоріазу, гострого лейкозу, хронічних недуг, анемій, патології шлунково-

кишкового тракту, а також у людей літнього віку [38, 75, 91, 125]. Дані про 

зміни ІДК СОЯ при ЦД фрагментарні й вимагають узагальнення [112]. 

Характер диференціації та зроговіння епітеліоцитів різних ділянок 

СОЯ при ЦД вивчені з урахуванням різних нозологічних одиниць [9, 39, 142] 

і свідчать про підвищення ІДК і підвищення кератинізації незроговілого 

багатошарового плоского епітелію, що може вказувати на порушення 

бар’єрної функції слизової оболонки при гіперглікемії [153, 160]. 

Стоматологічні прояви ЦД мають важливе діагностичне значення, 

оскільки вони часто випереджають появу загальних клінічних симптомів 

захворювання. Тому знання особливостей змін СОРП при ЦД сприяє 

виявленню ранніх симптомів захворювання, а також правильній оцінці 

місцевих проявів загальної патології та вибору методів лікування [13, 146]. 

При розгляді аспектів етіології, патогенезу й клінічної симптоматики 

ЦД важлива роль відводиться біомеханічному фактору, пов’язаному з 

анатомічними особливостями будови язика. Як відомо, дорзальна поверхня 

(спинка) язика з метою забезпечення оптимальних умов функціонування 

смакових рецепторів і власне язика як одного з компонентів системи 

травлення, має дуже складний макрорельєф, для якого характерним є 
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наявність борозен, складок і сосочків [212, 218, 268]. Однак у 

топографічному плані ці ділянки дуже малі, що при певних умовах веде до 

порушення евакуації з їхньої поверхні епітеліоцитів та елементів поверхневої 

мікрофлори, яка накопичується на верхівках сосочків [211, 224, 263]. Такими 

умовами можуть бути зниження резистентності організму, порушення 

обмінних процесів, патологія мікробіоценозу ротової порожнини тощо, що 

викликає гальмування процесу зроговіння епітелію сосочків і початок 

утворення нальоту. Утворення значного шару відкладень на спинці язика в 

умовах складного мікробіоценозу ротової порожнини не може не 

провокувати формування в ньому відповідної патогенної мікрофлори [86, 

122, 126, 172, 185]. Здебільшого її склад визначається потужним процесом 

депонування грибів Candida albicans, які в більшості випадків вегетують на 

СОРП, у тому числі й у здорових людей [189, 258, 261]. У 73-78% хворих з 

ендокринопатіями спостерігається хронічний кандидоз [49, 131, 185, 251]. 

Хронічний діабетичний глосит характеризується наступними 

симптомами: язик набряклий, покритий білим або жовтуватим сухуватим 

нальотом, шорсткий, іноді з ділянками гіперкератозу [40, 121, 162, 171]. 

Ниткоподібні сосочки язика атрофовані, швидко приєднується кандидомікоз. 

Зустрічається “географічний” і “бурячковий” язик. При мікроскопічному 

дослідженні спинки язика виявляються дрібні, нечітко обмежені, із 

редукованою сіткою кровоносних судин грибоподібні сосочки [201]. 

Спостерігається гіпертрофія грибоподібних сосочків і атрофія 

ниткоподібних, унаслідок чого поверхня язика виглядає лакованою. Больові 

синдроми виявляються глосалгією, парастезією, різко підвищеною 

чутливістю шийок зубів [135, 149, 159, 171, 208, 216, 230]. 

Унаслідок проведеного наукового пошуку встановлено, що вивчення 

морфофункціонального стану слизової оболонки, м’язів, їхнього 

периферійного нервового апарату та ГМЦР язика при ЕСЦД в 

постнатальному періоді онтогенезу залишилось поза увагою дослідників [14, 

66, 72, 266]. 
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Аналіз доступної наукової літератури про роль мікрофлори ротової 

порожнини в патогенезі захворювань СОРП при ЦД показав, що відкриття 

причин спалахів активності та аналіз причин переходу неактивного стану в 

захворювання є головним питанням при дослідженні захворювань різних 

органів і тканин ротової порожнини [84, 186]. Визначення ступеня 

колонізації мікроорганізмами епітеліальної пластинки СОРП може бути 

найбільш об’єктивним критерієм розвитку патологічних процесів у хворих на 

ЦД [126, 172, 185]. 

Переважна більшість захворювань СОРП має запальний характер і 

може розвиватися під впливом як місцевих причин, так і поєднаної дії 

загальних (ендогенних) і місцевих чинників на фоні змін реактивності 

організму. Найбільше значення в етіології захворювань СОРП відіграє рівень 

метаболізму і продукти обміну речовин [6, 16, 23, 34, 192], які здатні 

підсилювати або послаблювати патогенетичний потенціал мікроорганізмів і 

продуктів їхньої життєдіяльності, а також загальні чинники, що регулюють 

метаболізм тканин ротової порожнини, від яких залежить реакція на 

патогенний вплив [107]. 

Останнім часом сформувалася концепція, згідно з якою порожнина 

рота розглядається як збалансована біологічна система, а захворювання 

СОРП – це результат порушення рівноваги між бактеріальним симбіозом і 

тканинами ротової порожнини [122, 129, 135]. 

Розвиток запалення в СОЯ пояснюється впливом мікроорганізмів, 

максимальна швидкість росту яких спостерігається під час збільшення 

концентрації глюкози в плазмі крові [153, 160, 205]. Виникає подразнення 

тканин за рахунок мікроорганізмів та їх токсинів, що надалі призводить до 

пошкодження епітелію СОЯ і запалення прилеглих тканин. 

Порушення цілісності епітелію – найважливіша деталь у розвитку 

запалення язика при ЦД. У відповідь на дію ферментів (похідних декількох 

видів мікроорганізмів шлунково-кишкового тракту) відбувається 

деполімеризація глікозаміногліканів основної речовини, внаслідок чого 
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можливі інвазія ендотоксинів у тканини язика і руйнування колагену під дією 

ферментів [131, 132, 133]. 

У патогенезі діабетичного глоситу велику роль відводять 

імунологічним аспектам процесу деструкції СОЯ [45, 47, 54]. Тривалий 

контакт між мікробами і СОЯ веде до виникнення автоімунних процесів, які 

можуть зумовлювати ланцюгову реакцію, що супроводжується 

прогресуючими змінами тканин язика [1, 82]. 

Порушення біоценозу язика [86], як показують спостереження різних 

авторів, викликає зміну рН середовища [16, 29, 83, 207] комплекс 

патологічних змін із переважанням запальних і деструктивних явищ. 

Прояв ЦД у різних органах, у тому числі в патогенезі розвитку 

захворювань язика, пов’язують із макро-мікроангіопатіями [15, 18, 21, 31, 

41]. Оскільки СОЯ властиві різні судинні порушення, багато в чому схожі з 

діабетичною ангіопатією, довести наявність останньої при глоситі нелегко. 

Тому одні автори стверджують, що первинною є саме діабетична 

мікроангіопатія [61, 76, 97, 102], тоді як інші це заперечують [52, 57, 59, 61]. 

Пусковим моментом діабетичних мікроангіопатій є порушення вуглеводного 

обміну, а також порушення обміну глікозамінів, які визначають 

функціональну і структурну цілісність базальної мембрани судин [65, 80, 87, 

111]. 

Зміни в судинах при ЦД носять своєрідний характер: просвіт судини 

повністю, як правило, не закривається, але стінка судини вражається завжди. 

В основі діабетичної мікроангіопатії лежать процеси плазморагії. Вони 

зводяться до первинного плазматичного пошкодження базальної мембрани 

судин мікроциркуляторного русла [110, 160, 173, 254], а потім викликають 

склероз і гіаліноз стінок судин [136, 226, 227]. Ніякого відношення до 

запалення ці зміни не мають [123]. Отже, мікроциркуляторні розлади носять 

первинний характер на фоні вже наявного транскапілярного обміну, 

підвищеної проникливості сполучнотканинних структур, гіпоксії та 

зниження стійкості тканин язика до дії несприятливих чинників [178, 179]. 
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Мікрофлора СОРП, ендотоксини і ферменти мікроорганізмів викликають 

запально-деструктивні зміни [146, 155, 228, 261]. 

Слід зазначити також, що висока концентрація глюкози в слині у 

хворих на ЦД сприяє розмноженню мікроорганізмів [153, 197, 205]. 

При мікроскопічному дослідженні тканин язика виявляються 

порушення топографії сполучнотканинних сосочків, мозаїчність 

епітеліоцитів, хроматоз їх ядер [101, 114, 176]. Органели клітин погано 

розвинені, з ознаками деструкції, знижується функціональна активність 

клітин. Відбуваються редуплікація базальної мембрани, дегенерація клітин 

епітелію, порушення десмосом, посилюється утворення колагену. При 

діабетичному глоситі покривний епітелій гіперплазується і вегетує глибоко в 

прилеглу тканину. При цьому епітеліоцити вакуолізуються і розпадаються. 

Відбувається розростання молодої грануляційної тканини, іноді з фіброзом і 

запальною інфільтрацією. Збільшується вміст мукополісахаридів і глікогену 

в СОЯ хворих на ЦД [146, 228]. 

Морфологічні зміни слизової оболонки ротової порожнини у хворих 

на ЦД носять неспецифічний характер, хоча більш виражене ураження судин 

за типом ангіопатій з атрофією, склерозом і запаленням [45, 125]. Наявність 

локального і дифузного запального інфільтрату з домішкою плазматичних 

клітин і тканинних базофілів [154, 202, 239], на думку ряду авторів [1, 107, 

233], свідчить про те, що при ЦД ці процеси носять автоімунний характер. 

Постійна морфологічна ознака – дифузна або вогнищева атрофія епітелію з 

явищами паракератозу або гіперкератозу, ділянки гіперплазії епітелію та 

утворення акантолітичних виростів, що глибоко занурюються в прилеглу 

тканину [228]. У місцях акантозу спостерігається вогнищева або дифузна 

запальна інфільтрація (лімфоїдно-клітинна). Нерідко на СОЯ відзначають 

мікродефекти, оточені запальним інфільтратом, іноді вони мають хронічний 

характер. Відбувається огрубіння колагенових волокон, їхнє хаотичне 

розташування, розриви, вогнища згущення і розпушування, атрофія м’язової 
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тканини [208, 225]. При цьому тільки поодинокі роботи стосуються змін у 

НМЗ язика при ЦД [232]. 

Зміни місцевого імунітету в ротовій порожнині сприяють виникненню 

запальних захворювань язика [54, 107, 195, 202]. Порушується 

функціональна активність нейтрофілів [79], макрофагів [12], фагоцитоз 

моноцитами-макрофагами мікроорганізмів ротовій порожнині [172, 233, 236]. 

Вміст лізоциму в слині хворих на ЦД знижується в півтора рази, у порівнянні 

зі здоровими пацієнтами [13, 194], тоді як рівень похідних 2, 4-

динітрофенілгідразону [103], цитокінів [176], ендотеліну-1 [234, 241] та 

антитіл до них значно збільшується [50]. Відбувається збільшення вмісту 

імуноглобулінів А і G разом із зменшенням вмісту імуноглобуліну М у слині 

[16, 83]. Зниження вмісту лізоциму і збільшення вмісту IgA і IgG [29, 39] 

свідчать про дисбаланс неспецифічних (лізоцим) і специфічних 

(імуноглобуліни) чинників місцевого імунітету ротової порожнини [105], у 

тому числі у хворих на ЦД. Знижується також кількість лімфоцитів 

периферійної крові: Т- і В-лімфоцитів, теофілінчутливих і резистентних Т-

лімфоцитів [151, 242, 248]. Збільшується вміст медіаторів запалення [177-

180, 195]. 

Дані реографії говорять про значну зміну гемодинаміки судин язика. 

Найсерйозніші зміни реограми спостерігаються у хворих із тривалим і 

важким перебігом ЦД. У них відбувається зниження прохідності 

прекапілярного русла, швидкості кровотоку й транспорту кисню до тканин 

язика. Зменшується стійкість капілярів і збільшується проникність судин. 

Склад і властивості ротової рідини у хворих на ЦД достовірно за всіма 

показниками відрізняються від таких у соматично здорових осіб [13] чи 

пацієнтів з іншою патологією ротової порожнини [105]. Однією з найбільш 

показових ознак зміни складу ротової рідини є збільшення вмісту глюкози 

[97, 102, 117, 205] практично на порядок у порівнянні зі здоровими особами 

[53, 57]. Існує прямий зв’язок вмісту глюкози в ротовій рідині з її вмістом у 

крові [153, 160]. 
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Динаміка розвитку патологічних змін при ЦД різноманітна. За даними 

И.П. Татарченко і співавт. [44], Л.А. Іванової і співавт. [49] та О.І. Вотякової 

співавт. [51], у 12-14% пацієнтів із діагностованим ЦД розвивається інсуліт, 

який відразу трансформується у виражений фіброз різних органів і тканин, у 

тому числі язика. Таким чином, зміни язика можна вважати ще одним 

кластером ЦД, який все частіше погіршує якість життя пацієнтів. У 

патогенетичній моделі розвитку діабетичного глоситу (ДГ) розглядають 

декілька чинників, пов’язаних із первинною та вторинною дисфункцією 

мітохондрій [197]. Унаслідок порушення цілісності ліпідного шару 

мітохондріальних мембран виникає оксидативний стрес, активно 

синтезуються продукти перекисного окиснення ліпідів [141, 253], які 

потенціюють механізми апоптозу [90, 143]. Унаслідок мітохондріальних 

порушень процесів β-окиснення вільних жирних кислот розвивається 

мікровезикулярний неостеатогенез, пов’язаний із накопиченням 

найдрібніших ліпідних везикул – тригліцеридів у цитоплазмі та активацією 

функції тканинних макрофагів, які відіграють провідну роль у процесах 

фіброгенезу, розвитку тканинного склерозу [104, 147, 173, 184].  

Оскільки дослідження кровопостачання язика при ЦД проводилися 

фрагментарно, а в науковій літературі є тільки окремі повідомлення з цієї 

проблематики, то можна зробити висновок, що зміни ГМЦР язика при ЕСЦД 

1-го типу залишаються мало вивчені. Проте, ряд авторів [6, 31, 35] 

повідомляють, що при ЦД 2-го типу в стінці органних артерій суттєвих змін 

її структури не відбувається. Найбільші зміни спостерігаються в 

гемокапілярах інших органів [117, 131]. 

На початкових стадіях ЦД при рівні глікемії 12-18 ммоль/л вони 

носять набряково-деструктивний характер. При цьому в просвіті мікросудин 

виявляються тромбо- і лейкоцитарні агрегати та еритроцитарні сладжі, що є 

причиною порушення мікроциркуляції [4, 6, 36, 58]. 

Симптомокомплекс анатомо-функціональних змін, пов’язаних із 

порушенням структури язика, інтраорганною макро- та мікроангіопатією 
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виділяють в окрему нозологічну одиницю – діабетичний глосит (ДГ) [129, 

171]. 

Морфогенез ДГ гетерогенний і мультифакторний. В основі лежить 

прогресивна втрата ниткоподібних сосочків і гіперкератинізація, а також 

інтраорганна мікроангіопатія [18, 148, 271]. Виділяють два основні 

етіологічні механізми, які призводять до розвитку ДГ: метаболічні та судинні 

зміни [104, 107, 168]. 

Серед метаболічних чинників, одним із основних вважають активацію 

полііолового шляху обміну глюкози [97, 117], що створює вирішальний 

вплив на розвиток ДГ [212]. Іншим важливим метаболічним чинником є 

порушення базальної мембрани, обміну міоінозитолу, що порушує 

стабілізацію клітинних мембран [15, 18, 40]. Відомо, що зниження вмісту 

міоінозитолу на 10% призводить до деендотелізації мікрогемосудин [51, 76], 

зниження використання енергії клітинами, зниження активності Na-K і Са
2+

-

АТФ-ази [223]. Крім того, важливим механізмом розвитку ДГ є підвищений 

неферментний гліколіз структурних білків [153, 160]. Мішенями 

глікозування протеїнів, потенційованого тривалою гіперглікемією, є 

компоненти базальних мембран мікрогемосудин, елементи цитоскелету, 

фосфопротеїни [127].  

Механізми, що призводять до зниження кровопостачання язика, 

вивчені недостатньо [80, 158, 176]. Однак, при ЕСЦД показано, що 

виснаження запасів оксиду азоту [188], який має вазодилятуючі властивості й 

дисбаланс відносно тромбоксану до простацикліну призводять до переваги 

вазоконстрикторів [25]. Вони потенційно впливають на судинний тонус і 

призводять до зниження інтраорганного кровотоку [31, 79]. 

Одним із біохімічних механізмів, що відіграють важливу роль у 

розвитку ДГ та інших ускладнень ЦД, є підвищена продукція вільних 

радикалів [141]. Генез збільшеної прооксидантної активності у хворих ЦД 

мультифакторний і недостатньо з’ясований. Теоретично гіперглікемія 
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призводить як до підвищеної продукції вільних радикалів, так і до зниження 

антиоксидантних чинників [188]. 

Загальновизнано, що в основі всіх метаболічних порушень, що 

призводять до порушення функціональних і структурних особливостей, 

лежить тривала гіперглікемія [113, 205]. Але, окрім гіперглікемії, істотний 

внесок щодо ураження тканин язика належить гіпоглікемії [160]. Утилізація 

енергії залежить від рівня глюкози в крові й порушується під час гіпоглікемії 

[153]. Вважають, що в основі ДГ, викликаного гіпоглікемією, лежить ефект 

гострого кисневого голодування [111, 172, 179]. 

Найбільш важливий аспект, на який звертають увагу дослідники [18], 

– це ушкодження судин ГМЦР унаслідок діабетичної мікроангіопатії. Робіт, 

присвячених морфологічним змінам язика, відносно небагато [148, 235]. При 

порівнянні даних встановлено, що при ЦД різні ділянки язика зазнають у 

цілому подібних змін. Їхньою причиною є хронічна гіперглікемія, яка діє на 

всі мікросудини незалежно від виду тканини. При синдромі діабетичної 

стопи виникає надмірний гідродинамічний тиск унаслідок венозного застою і 

набряку оточуючих м’яких тканин [7, 31, 32]. Це може призводити до 

некрозу шкіри в певних ділянках, проте ці зміни при всій тяжкості клінічної 

картини викликані локальними причинами, і їх слід відрізняти від дифузного 

ураження, викликаного хронічною гіперглікемією [205]. 

Роботи вітчизняних і зарубіжних вчених [48, 78, 97, 160] дозволили 

охарактеризувати основні зміни ГМЦР при ЦД. Це дистрофічні зміни 

ендотеліоцитів, підвищення проникливоості судинної стінки для білків 

плазми крові, активація перицитів і гладком’язових клітин судин, 

потовщення базальної мембрани та гіаліноз артеріол [184]. Подібні зміни 

виявляються при ЦД 1 та 2 типів, і навіть при ЦД у дітей [6, 11, 23, 25]. Їхня 

вираженість залежить від тривалості перебігу ЦД [15, 42]. Зміни, характерні 

для мікроангіопатії, при ЦД виявляються у 82,3-88,6% пацієнтів [18, 104, 

117] і в 33-38% осіб без ЦД [27, 31, 35, 102]. 
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Велика увага приділена можливій патогенетичній ролі морфологічних 

змін ГМЦР в розвитку ускладнень ЦД [40, 147]. Не зважаючи на очевидність 

такого зв’язку й численні дані про кореляцію між морфологічними змінами 

та порушеннями функції капілярів [61, 91, 102], здатність мікроангіопатій 

самостійно призводити до некрозу оточуючих тканин не доведена [160]. 

Факт порушеної регуляції тонусу мікросудин при ЦД не викликає сумніву. У 

роботах [25, 31, 32] описано порушення рефлекторних реакцій судин ГМЦР 

на вплив різних факторів при ЦД. У ряді робіт [51, 56, 227] не вдалося 

підтвердити зв’язок між морфологічними змінами капілярів і порушенням 

їхньої функції (зокрема, вазомоторними рефлексами). Ці невідповідності 

можна пояснити тим, що порушення функції ГМЦР при ЦД визначаються не 

тільки змінами ендотеліоцитів капілярів, але й нейрогенним чинником – 

вегетативна нейропатія з порушенням регуляції тонусу мікросудин [208]. 

Отримані дані [87] про те, що аномалії регуляції тонусу ГМЦР при ЦД 

зумовлені, головним чином, локальним ураженням вегетативних нервових 

волокон язика, які призводять до порушення регуляції ГМЦР, можливо, при 

відсутності дійсної мікроангіопатії [18]. Розвиток мікроангіопатій у 80-95% 

пацієнтів призводить до нейропатій різного ступеня важкості [129, 140]. 

У ряді досліджень, проведених на макроскопічному й світлооптичному 

рівні [11, 148], показано, що ЦД викликає певні структурні зміни НМЗ, 

глибина яких залежить від терміну тривалості гіперглікемії. 

Так, навіть недовготривале підвищення рівня глікозильованого Нb 

проявляється варикозними розширеннями мієлінових нервових волокон, 

зменшенням довжини аксонних терміналей і площі НМЗ [35]. 

Дані про гісто- та ультраструктурні особливості перебудови МВ 

різного фенотипу при ЦД фрагментарні, неповні та потребують більш 

детального вивчення за допомогою сучасних методів дослідження. Відсутні 

також дані про залежність структурних змін МВ різного фенотипу від 

тривалості гіперглікемії, що додатково обгрунтовує актуальність такого виду 

роботи. 
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Узагальнюючи дані літературних джерел, зроблено висновки: 

1. У науковій літературі відсутні вичерпні дані про особливості 

макрорельєфу слизової оболонки язика в лабораторних щурів у нормі та при 

ЕСЦД різної тривалості. 

2. Недостатньо вивчені процеси диференціації, регенерації та 

кератинізації слизової оболонки язика статевозрілих щурів у нормі та при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті різної 

тривалості. 

3. Поза увагою вчених залишається питання про характер ураження 

макро- та мікросудин язика при ЕСЦД. При цьому відсутні відомості про 

зміни м’язів язика та їхнього периферійного нервового апарату залежно від 

фенотипу м’язових волокон. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження 

Морфологічне дослідження складових компонентів язика в нормі та 

при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦД) 

проводились у 85 статевозрілих білих щурів-самців лінії Вістар (масою тіла 

180-200 г), які розподілялися на 3 групи: експериментальну (ЕГ), контрольну 

(КГ) та інтактну (табл. 2.1). Інтактною групою послужили щурі в нормі (в 

умовах фізіологічної норми), які утримувались в стандартних умовах віварію 

і яким не проводили жодних маніпуляцій. 

Таблиця 2.1 

Загальний розподіл тварин за групами і термінами проведення 

експерименту 

 

Групи тварин 

Тварини з модельованим цукровим діабетом 

Термін тривалості  

2 тижні 4 тижні 6 тижнів 8 тижнів 

Експериментальна 15 15 15 15 

Контрольна 5 5 5 5 

Інтактна 5 

Разом 85 

 

Забір матеріалу проводили через 2, 4, 6 і 8 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД, після попередньої евтаназії під тіопенталовим 

наркозом. 

Тварин у період дослідження утримували на стандартному раціоні 

віварію, всі маніпуляції з ними проводилися згідно “Правил гуманного 

поводження з експериментальними тваринами” і “Загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах”. 
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Експерименти на тваринах проведені відповідно до положення 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються 

для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директиви Ради 

Європи 86/609/ЄЕС (1986), Закону України “Про захист тварин від 

жорстокого поводження” від 15 грудня 2009 року та наказів МОЗ України   

№ 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. (експертний висновок комісії 

з питань етики ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет”, протокол № 88/16 від 02.03.2016 р.). 

У 60 тварин цукровий діабет моделювали за методикою, яка 

розроблена співробітниками кафедри анатомії людини ДВНЗ “Івано-

Франківський національний медичний університет” [96]. Для цього 

внутрішньоочеревинно вводили стрептозотоцин "SIGMA" (США), який 

розводили в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5. Тваринам КГ в еквівалентній 

дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер з рН 4,5. 

Розвиток ЕСЦД упродовж 8 тижнів контролювали за щоденним визначенням 

глюкози крові, яку вимірювали з краплі крові хвостової вени за допомогою 

тест-смужок на глюкометрі фірми “Ассu-Сhec Active” (ФРН). 

 

2.2. Ін’єкційні та безін’єкційні методи виявлення кровоносних 

судин 

Для вивчення внутрішньом’язових кровоносних судин язика щурів ми 

використовували ефірно-хлороформну суміш паризької синьої (10 г фарби на 

100 мл розчинника, який складається з ефіру і хлороформу d співвідношенні 

3:1). Цю суміш ін’єкували у висхідний відділ аорти. Маніпуляцію 

здійснювали повільно, під тиском 120-140 мм пружинного манометра до 

інтенсивного посиніння шкірних покривів. Через 3-4 год після закінчення 

заповнення кровоносних судин вищезазначеною сумішшю, проводили забір 

шматочків язика і фіксували їх в 12 % розчині нейтрального формаліну 

впродовж 14-ти діб. 
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На заморожуючому мікротомі виготовляли зрізи, товщиною 30-

50 мкм, які зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, просвітлювали 

в метиленовому ефірі саліцилової кислоти і заключали в полістирол. Надалі 

їх вивчали під бінокулярним мікроскопом МБР-3 при різних збільшеннях. 

Для оцінки взаємної топографії кровоносних судин і складових 

елементів м’язів язика частину ін’єкованого матеріалу, після його фіксації в 

12 % розчині нейтрального формаліну, ми використали для приготування 

гістологічних зрізів із наступним фарбуванням їх гематоксиліном і еозином.  

Мікрофотографування проводили за допомогою цифрової фотокамери 

“Olympus Camedia C-480 ZOOM” (Olympus corp., Японія).  

 

2.3. Методи гістологічних і гістохімічних досліджень 

Шматочки язика розміром 0,5х0,5х0,5 см фіксували у 10 % 

нейтральному формаліні упродовж 2-3 тижнів із 3-разовою зміною 

фіксуючого розчину. Після фіксації матеріал промивали проточною водою з 

наступним зневодненням у батареї спиртів зростаючої концентрації. Далі 

шматочки язика заливали в парафінові блоки, зрізи товщиною 5-7 мкм 

забарвлювали гематоксиліном та еозином [71].  

Для виявлення нейром’язових закінчень язик фіксували впродовж 

25-30 діб у 12 % нейтральному формаліні. Матеріал промивали і в кріостаті 

виготовляли зрізи товщиною 30-40 мкм, які обробляли за методом 

Більшовського-Грос [98]. Для кращого контрастування нервових терміналей 

зрізи занурені в 20 % розчин азотнокислого срібла поміщали в термостат 

(t=37
о
С) на 1,5-2,0 години.  

Метод визначення фенотипів м’язових волокон за Нахласом [98]. 

Шматочки язика заморожували у фреоні-12, охолодженому рідким азотом, 

при t-40
о
С, готували зрізи в кріостаті. Для ідентифікації м’язових волокон 

різних фенотипів поперечні зрізи інкубують при температурі 37
о
С упродовж 

5-20 хв у середовищі, яке містить суміш 10 % водного розчину нітросинього 

тетразолією і забуференого розчину сукцинату натрію (0,2 М р-н сукцинату, 
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змішаного з рівним об’ємом 0,2 М фосфатного буфера, рН 7,6) у 

співвідношенні 1:1. Після промивки сольовим розчином зрізи фіксують 10 % 

формалін-сольовим розчином упродовж 10 хв. Після промивання в 15 % 

спирті упродовж 5 хв зрізи заключають у полістирол. 

 

2.4. Методи цитологічних досліджень 

Для вивчення цитологічної характеристики СОЯ мазки-відбитки на 

стерильних предметних скельцях зафарбовували за Романовським-Гімза і 

переглядали під бінокулярним світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) і 

фотографували за допомогою Digital camera for microscope DCM 900, 

установленої в його тубусі з розширенням 1200х1600 зі збереженням у 

форматі tif. 

На препаратах оцінювали ступінь деструкції епітеліальних клітин [38, 

116], з урахуванням якої епітеліоцити розподіляли на наступні класи: 0-й 

клас – клітини з нормальною структурою ядра і цитоплазми; 1-й клас – 

клітини з частковим, але не більше 50 % деструктивним пошкодженням 

цитоплазми і нормальною структурою ядра; 2-й клас – клітини зі значною, 

але не повною (більше 50 %, але менше 90 %) деструкцією цитоплазми і 

частковим пошкодженням ядра; 3-й клас – клітини з повною деструкцією 

цитоплазми, із значним, але не повним пошкодженням ядра; 4-й клас – 

клітини з повною деструкцією і розпадом цитоплазми та ядра.  

На цифрових фотографіях за допомогою комп’ютерної програми 

“Biovision-4.01” вимірювали ядерно-цитоплазматичне співвідношення (ЯЦВ) 

епітеліальних клітин, на підставі якого оцінювали стадії диференціації 

кожного епітеліоцита [142]. Загальна характеристика цитологічних 

препаратів представлена в табл. 2.2. 

При ЯЦВ від 0,50 до 0,59 клітини відносили до І стадії диференціації, 

при ЯЦВ від 0,40 до 0,49 – ІІ стадії диференціації, при ЯЦВ від 0,30 до 0,39 – 

до ІІІ стадії диференціації, при ЯЦВ від 0,20 до 0,29 – до ІV стадії 
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диференціації, при ЯЦВ від 0,10 до 0,19 – до V стадії диференціації, за 

відсутності ядра (ЯЦВ = 0) – VI стадії диференціації. 

 

Таблиця 2.2 

Характеристика цитологічних препаратів 

 

Клітини 

 

Форма клітин 

Діаметр 

ядра,  

мкм 

Діаметр 

цитоплазми,  

мкм 

 

ЯЦВ 

Стадія 

диференціації 

клітин 

Базальні Округла 2-5 4-9 0,50-0,59 І 

Остисті Округла 3-6 10-14 0,40-0,49 ІІ 

Зернисті І Округла або 

овальна 

4-7 15-25 0,30-0,39 ІІІ 

Зернисті ІІ Округла або 

овальна 

5-8 26-40 0,20-0,29 ІV 

Поверхневі Овальна 6-8 35-45 0,10-0,19 V 

Лусочки Полігональна немає 25-40 – VI 

 

Потім обчислювали індекс диференціації клітин (ІДК) за формулою 

2.1: 

ІДК = 1а+2б+3в+4г+5д+6е        (2.1), 

де 1-6 – цифрове позначення стадій диференціації, а, б, в, г, д, е – відсоток 

клітин відповідної стадії диференціації. За нормативні приймалися значення 

ІДК рівні 422-474 на незроговілих ділянках, 491-573 – на зроговілих [39]. 

Індекс кератинізації (ІК) визначали шляхом підрахунку відсотка 

без’ядерних клітин на цитологічному препараті за Левен І.І. [69]. За 

нормативні приймалися значення ІК рівні 2-16% на 100 клітин на 

незроговілих ділянках, 35-79 % на 100 клітин – на зроговілих [39, 171, 183]. 

Для характеристики неспецифічної резистентності СОРП на препаратах 

визначали реакцію адсорбції мікроорганізмів (РАМ) шляхом підрахунку 

кількості бактерій, адсорбованих на поверхні кожної епітеліальної клітини 
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(розрахунок проводили на 100 клітин) за методикою Алѐшкина В.А. і 

співавт. [86] у модифікації Иорданишвили А.К. і співавт. [59] та Сатиго Е.А. і 

співавт. [112]. Залежно від кількості адгезованих мікроорганізмів, клітини 

розподіляли на 5 груп: 1-а гpyпa – на поверхні клітин немає мікроорганізмів 

або поодинокі бактерії, 2-а група – від 5 до 25 бактерій, 3-а група – від 26 до 

50 бактерій, 4-а група – від 51 до 200, 5-а група – більше 200 бактерій (рис. 

2.1). Клітини 1 і 2 групи відносили до групи з негативною РАМ (РАМ –), 

клітини 3-5-ї груп – до класу з позитивною РАМ (РАМ +). 

За відсотком клітин з “РАМ +” визначали неспецифічну 

резистентність кожної ділянки СОРП [173, 211]. При “РАМ +” 70 % і вище – 

резистентність СОРП добра, 31-69 % – задовільна, 30 % і нижче – 

незадовільна. 

 

 

 

     
     0-5    6-25       26-50   51-200 

   1 група   2 група      3 група   4 група 

 

 

 

>200 

5 група 

Рис. 2.1. Критерії оцінки реакції адсорбції мікроорганізмів (схема). 
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2.5. Електронно-мікроскопічні методи дослідження 

Забір матеріалу для трансмісійного електронномікроскопічного 

дослідження проводили за загальноприйнятими правилами, дотримуючись 

швидкості висікання і атравматизації його при різанні на шматочки. 

Шматочки язика занурювали в 2 % розчин чотирьохокисного осмію на 0,1М 

фосфатному буфері з pH 7,4. Матеріал об’ємом 1мм
3
 фіксували впродовж 1,5-

2 год із триразовою зміною розчину осмію. Після фіксації тканинні блоки 

відмивали від надлишків фіксатора 0,1М фосфатним буфером із наступним 

зневодненням в етиловому спирті зростаючої концентрації по 10 хв. з 

триразовою зміною кожної порції. На етапі зневоднення в 70
о
 спирті 

проводили контрастування тканинних блоків у 2 % розчині уранілацетату, 

приготовленому на 70
о
 спирті в холоді. Після закінчення дегідратації (3 

порції 100
о
 спирту) тканинні блоки поступово просочували в трьох змінах 

суміші епону з аралдітом (по 1 год у кожній). Після цього шматочки тканини 

поміщали в спеціально виготовлені форми і заливають смолою з наступною 

полімеризацією при температурі 56
о
С упродовж 1 год. Під мікроскопом 

МБС-2 проводили грубу заточку блоків. Напівтонкі зрізи товщиною 1 мкм, 

зафарбовували 1,0 % розчином метиленового синього для світлооптичного 

вивчення під бінокулярним світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) та 

орієнтування вибраної ділянки для подальшого електронномікроскопічного 

дослідження. Одержані на ультрамікротомі Tesla BS-490A ультратонкі зрізи 

монтували на мідні бленди з діаметром отвору до 3 мм і формваровою 

основою чи на опорні сітки, вкриті базовою вугільною плівкою. Для 

збільшення контрастності зрізи обробляли за Рейнольдсом. Вивчення і 

фотографування матеріалу проводили на мікроскопах марки ПЕМ-125К із 

прискорюючою напругою 75 кВ і наступною фотофіксацією. 

Для скануючої електронної мікроскопії слизової оболонки язик 

фіксували в 10 % нейтральному формаліні, зневоднювали в серіях етанолу та 

ацетону зростаючої концентрації. Після цього висушували методом переходу 

критичної точки [67]. Зразки напилювали вуглецем (під кутом 90
о
), відтіняли 
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алюмінієм (під кутом 15
о
) і створювали електропровідний шар срібла (15 нм). 

Взірці переглядали в скануючому електронному мікроскопі РЕММА-102Е 

(ВО “СЕЛМІ”, Україна) із прискорюючою напругою 10 і 20 кВ. Для кращого 

виявлення валкуватих сосочків поверхню СОЯ обробляли 10,0% розчином 

їдкого натру для видалення рогових мас, які сприяють злипанню 

ниткоподібних сосочків і маскують поверхню валкуватих сосочків. Цей 

фрагмент наукової роботи виконувався згідно угоди № 45 від 20 лютого 2013 

року про наукову співпрацю ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет” і Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

2.6. Біохімічні методи дослідження 

Визначення глюкози та глікозильованого гемоглобіну проводилось у 

сертифікованій міжкафедральній лабораторії на базі кафедри біологічної та 

медичної хімії ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет”. 

Визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозоксидазним методом. 

Використали набір реактивів фірми «ГЛЮКОЗА-ФКД» (Україна) для 

визначення концентрації глюкози в цільній крові, сироватці крові, плазмі та 

сечі. 

Принцип методу: глюкоза в присутності глюкозоксидази окислюється 

киснем повітря до глюкуронової кислоти та перекису водню, який у 

присутності пероксидази реагує з фенолом та 4-амінофеназолом з 

утворенням хіноніміну червоно-фіолетового забарвлення, який визначається 

фотометрично. Концентрацію глюкози визначали за формулою 2.2: 

С=10,0 х К х Едосл/Екал (ммоль/л)        (2.2), 

де С – концентрація глюкози, 10 – концентрація глюкози в калібрувальному 

розчині, ммоль/л, Едосл – оптична щільність дослідної проби, од.опт. 

щільності, Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од.опт. щільності. 

Діапазон концентрацій – від 0,056 до 27,75 ммоль/л. 
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Визначення концентрації глікозильованого гемоглобіну (НbА1с) в цільній 

крові. 

Концентрацію НbА1с гемоглобіну крові визначали за допомогою 

діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT» (PZ Cormay S.A., 

(Польша). 

Принцип методу базується на взаємодії антигену та антитіла для 

прямого визначення концентрації НbА1с цільної крові. При додаванні 

мишачих моноклональних антитіл до щурячого НbА1с утворюється комплекс 

латекс НbА1с – мишачі антитіла до НbА1с Коли козячі поліклональні антитіла 

взаємодіють із моноклональними антитілами миші відбувається аглютинація, 

кількість якої пропорційна кількості НbА1с абсорбованому на поверхні 

латексних частин. Кількісно аглютинація вимірюється як абсорбція. Значення 

НbА1с отримуємо за калібрувальною кривою. Рівень НbА1с визначали у 

відсотках ( %). 

 

2.7. Морфометричні і статистичні методи дослідження 

Цито- і гістологічні препарати вивчали під світловим мікроскопом МС 

300 (ТХР) і Leika DME та фотографували за допомогою Digital camera for 

microscope DCM 900, фотоапарату Nicon Coolpix P5100 та за допомогою 

цифрової фотокамери “Olympus Camedia C-480 ZOOM” (Olympus corp., 

Японія). 

Із метою забезпечення рандомізованої репрезентативної вибірки 

проводили систематичний випадковий відбір на кожному рівні дослідження 

[68]. Оптимальний об’єм і структуру гніздового вибору визначали за 

завчасними дослідженнями. Із цією метою використовували дисперсійний 

аналіз [138]. 

Оцінювали об’ємну (Vvj) щільність міофібрил, мітохондрій, Т-системи 

і саркоплазматичної сітки (СС). 
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Відносний об’єм визначали за формулою 2.3: Vvj = 
Pt

Pj
х100         (2.3), 

де Рj – число крапок, які потрапили на досліджувану структуру, Pt – загальна 

кількість крапок тестової системи. 

Абсолютну кількість МВ різного фенотипу та їхній діаметр 

підраховували на фотоматеріалі поперечних зрізів МВ після постановки 

хімічної реакції на виявлення сукцинатдегідрогенази (СДГ) за Нахласом за 

допомогою програми NIH USA “Image J” у ручному режимі з урахуванням 

збільшень.  

Площу НМЗ визначали на препаратах, забарвлених за методом 

Більшовського-Грос, розмір капілярних петель та діаметр судин 

гемомікроциркуляторного русла визначали на ін’єкційних препаратах. Для 

вимірювання цих метричних характеристик використовували програмне 

забезпечення NIH USA «Image J» та “Bio Vision 4.01”  у ручному режимі з 

урахуванням збільшень.   

На ультратонких зрізах аксонних терміналей вимірювали наступні 

параметри: площу нейром’язового синапсу, довжину синаптичного контакту 

(виміряну як довжину перетину терміналі, яка прилягає до м’язового 

волокна), кількість синаптичних пухирців на весь зріз НМС, довжину і 

ширину АЗ, кількість складок засинаптичної перетинки на 1 мкм довжини 

НМС, відстань між синаптичними складками, довжину окремих складок, 

кількість синаптичних пухирців у ділянці АЗ. Для морфометричних 

досліджень використовувались оцифровані електронні мікрофотографії. 

Морфометрію здійснювали на вказаному фотоматеріалі за допомогою 

програми NIH USA “Image J” у ручному режимі з урахуванням збільшень. 

Для статистичного аналізу проводили перевірку нормальності 

розподілу кількісних ознак з використанням критерію Колмогорова-Смірнова 

з поправкою Ліллієфорса і критерію Шапіро-Уілкса, а також за допомогою 

гістограми з лінією очікування нормальної функції розподілу [138]. Для 

порівняння двох вибірок використовували непараметричний коефіцієнт 
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кореляції Спірмена та U-тест Манна-Уітні. Вибіркові параметри наведені 

далі в таблицях і тексті мають наступні позначення: M– вибіркова середня, m 

– стандартне відхилення, s – вибіркова оцінка стандартного відхилення,           

n – об’єм вибірки (чисельність групи, яка аналізується), р – досягнутий рівень 

статистичної значущості, rs – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, Ме – 

медіана, (25 %; 75 %) – традиційне використання процентилів 

(інтерквартильний розмах), W – критерій Шапіро-Уілка, d – критерій 

Колмогорова-Смірнова, U-U-критерій Манна-Уітні, Cv – коефіцієнт варіації. 

Критичне значення рівня статистичної значущості приймалося рівним 5 % 

(р<0,05). Комп’ютерне опрацювання даних проводилося за допомогою 

статистичного пакета StatПОft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6.  
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РОЗДІЛ 3 

БУДОВА, КРОВОПОСТАЧАННЯ ТА ІННЕРВАЦІЯ ЯЗИКА В НОРМІ 

 

 

 

3.1. Структура слизової оболонки спинки язика лабораторних 

щурів 

Язик статевозрілих щурів має довжину 2,2-2,5 см  і ширину в ділянці 

кореня 5-10 мм (рис. 3.1). Поверхня тіла й кореня язика поступово 

потовщується в напрямку до надгортанника. 

Вивчення гістологічних зрізів показало, що епітелій слизової 

оболонки спинки язика має 4 шари: базальний, остистий, зернистий і роговий 

(рис. 3.2). На гістологічних препаратах у різних напрямках перерізу язика 

виявляються окремі види сосочків, які побудовані за загальним планом: 

ззовні знаходиться епітеліальна вистилка, що лежить на базальній мембрані 

(рис. 3.3). Вона має вигляд безперервної забарвленої лінії. Під нею 

розташований власний сполучнотканинний шар слизової оболонки. Цей шар 

віддає від 5 до 20 більш тонких сполучнотканинних сосочків, які вдаються в 

епітелій і містять значну кількість кровоносних судин. 

Ниткоподібні сосочки складають більшість і мають найменші широтні 

розміри та найбільш високі серед усіх сосочків язика (див. рис. 3.3 а). Вони 

покривають усю поверхню спинки язика. Кількість грибоподібних сосочків 

значно варіює, вони ненабагато вищі від листоподібних сосочків, але менші 

за розміром (див. рис. 3.3 б). 

Валкуваті сосочки – найбільш широкі серед усіх сосочків. Як правило, 

спостерігається тільки один, рідше два валкуватих сосочка (див. рис. 3.3 в), 

які розташовані на межі, що розділяє тіло й корінь язика. В основі валкуватих 

сосочків знаходяться смакові пори. 

Листоподібні сосочки мають безліч паралельних складок, глибокі 

борозни, їхня загальна межа розташована з обох країв задньої частини тіла 

язика (див. рис. 3.3 г). Епітелій з обох боків листоподібних сосочків також  
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Рис. 3.1. Макропрепарат загального вигляду язика щура в нормі. 

Макрофотографія. Зб.: 1:5. Позначення: 1 – кінчик язика, 2 – передня частина 

спинки язика, 3 – середня частина спинки язика, 4 – задня частина спинки 

язика, 5 – корінь язика. 

 

 

Рис. 3.2. Структурна організація епітелію слизової оболонки спинки язика 

щурів. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, 

об. 40. Позначення: 1 – базальний шар, 2 – остистий шар, 3 – зернистий шар, 

4 – роговий шар. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 4 5 
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в       г 

Рис. 3.3. Гістоструктура слизової оболонки спинки язика в нормі. На 

поверхні язика чітко виявляються ниткоподібні (а), грибоподібні (б), 

валкуватий (в) і листоподібні (г) сосочки. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Мікрофотографія. Зб.: а,г – ок. 7, об. 10; б,в – ок. 7, об. 20. 
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містить смакові пори. У більшості дорослих щурів залозиста тканина в цих 

листоподібних сосочках піддається деструктивно-дегенеративним змінам і 

заміщується жировою та лімфоїдною тканиною. 

За допомогою скануючого електронного мікроскопа в слизовій 

оболонці спинки язика щурів нами також виділено 4 різновиди сосочків: 

нитко-, листо-, грибоподібні та валкуваті. 

Ниткоподібні сосочки на кінчику язика мають неправильну 

циліндричну форму, а їхні вершини вигинаються в напрямку до кореня язика 

(рис. 3.4). При цьому спостерігаються 5 підтипів цих сосочків. Перший – це 

справжні ниткоподібні. Основа цих сосочків має в середньому (26,4±1,22) 

мкм ширини та (105,7±4,76) мкм висоти. Щільність розташування сосочків 

становить 98,6±3,44 на 1 мм
2
 площі поверхні язика. Другий підтип – 

сплощені ниткоподібні сосочки (рис. 3.5). Основа таких сосочків має в 

середньому (46,7±1,89) мкм ширини і  (86,7±4,28) мкм висоти. Їхня поверхня 

часто покрита кератиновими лусочками. Щільність розташування сплощених 

ниткоподібних сосочків у середньому дорівнює 98,3±7,12 на 1 мм
2
. З обох 

країв вузької кінцевої частини тіла язика спостерігаються невисокі, 

конусоподібні сосочки, яких у цій частині значно більше, ніж в інших 

відділах. Це 3-й підтип ниткоподібних сосочків (рис. 3.6 а). Їхня ширина 

становить (19,8±1,17) мкм, тоді як висота дорівнює (51,9±2,23) мкм. 

Щільність конусоподібних сосочків на краях язика становить 63,4±1,34 на 1 

мм
2
. На валикоподібних підвищеннях дорзальної поверхні язика ПОМВ 

обидві сторони від серединної лінії розташовується 4-й підтип 

ниткоподібних сосочків – великі або “гігантські” конічні сосочки (рис. 3.6 б). 

Ширина їхньої основи становить (96,4±4,58) мкм, висота – (163,8±9,21) мкм, а 

щільність розташування – 38,4±1,41 на 1 мм
2
. 

В окремих, досить обмежених, ділянках задньої частини спинки язика 

визначаються групи розщеплених на верхівці ниткоподібних сосочків із 

двома-трьома високими відростками. Частіше вони зустрічаються поблизу 

валкуватих сосочків (рис. 3.7). Це 5-й підтип ниткоподібних сосочків. 
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Ширина основи цих сосочків становить (39,3±1,52) мкм, висота – (58,4±1,72) 

мкм, а їхня щільність розташування – 21,4±1,83 на 1 мм
2
. 

 

Рис. 3.4. Тривимірна структура ниткоподібних сосочків язика щура в нормі. 

Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 350. 

 

 

Рис. 3.5. Тривимірна структура сплощених ниткоподібних сосочків язика 

щура в нормі. Скануюча електронна мікроскопія. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 450. 
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Рис. 3.6. Тривимірна  структура конусоподібних (а) і гігантського (б) 

сосочків язика щура в нормі. Скануюча електронна мікроскопія. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 400. Позначення: 1 – конусоподібний сосочок, 2 – 

гігантський конічний сосочок, 3 – ниткоподібний сосочок. 

 

Другий вид сосочків слизової оболонки язика – це грибоподібні 

сосочки, які розташовані між ниткоподібними (рис. 3.8). Розподіл 

грибоподібних сосочків у тілі язика нерівномірний. Щільність грибоподібних 

сосочків становить 4,3±0,21 на 1 мм
2
. Кожен з них – це округла структура з 

діаметром (113,7±5,23) мкм. На верхній поверхні кожного сосочка 

розташована пора смакової цибулини (рис. 3.9 а). Слід наголосити, що такі 

пори виявлялися нами також в основі цих сосочків (рис. 3.9 б). 

Листоподібні сосочки розташовуються по краях задньої частини тіла 

язика (рис. 3.10). Ширина кожного сосочка становить у середньому 

(307,9±15,23) мкм, а їхня щільність – 4,5±0,53 на 1 мм
2
. 

По серединній лінії язика на межі тіла і кореня язика розташовується 

один, рідше два валкуватих сосочка (рис. 3.11). Цей вид сосочків має 

циліндричну  форму,  яка  оточена  валиком.  Їх розділяє чітка  неперервна 
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Рис. 3.7. Тривимірна  структура розщеплених на верхівці ниткоподібних 

сосочків (1) у ділянці валкуватого сосочка (2) язика щура в нормі. Скануюча 

електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 500. 

 

 

Рис. 3.8. Тривимірна  структура грибоподібного сосочка язика щура в нормі. 

Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 350. 
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а 

 

 

б 

Рис. 3.9. Смакова пора (показана стрілкою) на вершині (а)  та в основі (б) 

грибоподібного сосочка язика щура в нормі. Скануюча електронна 

мікроскопія. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 2500. 
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циркулярна борозна. Діаметр цих сосочків становить у середньому 

(481,4±20,12) мкм. Попереду від нього розташовані ниткоподібні сосочки, а 

позаду знаходиться сплощений відділ слизової оболонки кореня язика. 

У слизовій оболонці спинки язика при електронно-мікроскопічному 

дослідженні визначається добре виражений роговий шар, який складається з 

сплощених клітин, розміщених у 3-5 ярусів (рис. 3.12). Цитоплазма 

поверхневих епітеліоцитів містить дрібні, оптично прозорі вакуолі. 

Ультраструктурною особливістю таких клітин поверхневого шару СОЯ є 

збагачення поверхневого мікрорельєфу за рахунок дрібних виростів 

цитоплазматичної мембрани. 

Епітеліоцити зернистого шару мають витягнуту, сплощену форму (рис. 

3.13 а), міжклітинні контакти – адгезивні й у вигляді десмосом (рис. 3.13 б). 

Кератогіалін візуалізується у вигляді окремих, дифузно розташованих у 

цитоплазмі, електроннощільних включень, депозитів або гранул. Тонкі 

кератинові тонофіламенти в цитоплазмі розташовуються дифузно і не мають 

певної локалізації. У деяких ділянках вони знаходяться у вигляді окремих 

скупчень. У клітинах на межі з шаром остистих епітеліоцитів збережені 

кератиносоми мають різні розміри, круглу форму, відрізняються підвищеною 

осміофільністю. Разом із ними виявляються дрібні гранули глікогену. 

Поодинокі мітохондрії мають ознаки деструкції. У напрямку до апікальної 

поверхні контури плазмолеми згладжуються, зменшується кількість 

зубчастих з’єднань і десмосом. Ядра епітеліоцитів остистого шару великі, 

їхня каріоплазма має низьку електронно-оптичну щільність. У них 

виявляються чіткі ядерця, хроматин розташовується у вигляді великих 

грудок. Характерною рисою ультраструктурної організації епітеліоцитів 

остистого шару є розширені міжклітинні щілини, в яких виявляють 

видовжені, пальцеподібні цитоплазматичні відростки (рис. 3.14 а). У цих 

клітинах спостерігаються великі кератогіалінові гранули (рис. 3.14 б), які 

нерідко деформують ядро, внаслідок чого воно зміщується ближче до 

апікальної чи базальної частини цитоплазми. 
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Рис. 3.10. Тривимірна  структура листоподібних сосочків язика у щура в 

нормі. Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія.    

Зб.: а) х 250, б) х 1000. 

 

 
а 

Рис. 3.11. Тривимірна  структура валкуватого сосочка слизової оболонки 

язика щура в нормі (а) й смакова пора на боковій поверхні валика цього 

сосочка (б). Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: а) х 500, б) х 12000. 

 б 

 

б 
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Рис. 3.12. Ультраструктурна організація поверхневих сплощених 

епітеліоцитів слизової оболонки язика в нормі. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х 8000. 

 

 

Рис. 3.13. Ультраструктурна організація зернистих епітеліоцитів СОЯ в 

нормі. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х 6000, б) х 14000. Позначення: 1 – 

гранули кератогіаліну, 2 – кератогіалінові фібрили, 3 – кератинові 

тонофіламенти, 4 – прості міжклітинні контакти, 5 – десмосома. 
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Більш глибокі клітини остистого шару СОЯ характеризуються 

великими розмірами, довгими цитоплазматичними відростками, які часто 

розгалужуються і містять специфічні цитоплазматичні гранули – 

кератогіалін. 

Базальний шар представлений клітинами неправильної округлої 

форми з великими ядрами (рис. 3.15). Ці клітини розташовуються рівномірно 

вздовж базальної мембрани, міжклітинні проміжки гладкі, мають вигляд 

суцільних щілин. Міжклітинні контакти зберігаються у вигляді десмосом і 

напівдесмосом. Цитоплазматичні органели мають переважно хаотичне 

розташування, проте простежується їхня перинуклеарна концентрація. Поряд 

із філаментами розташована велика кількість вільних рибосом і полісом, а 

також мітохондрій великого розміру (рис. 3.16). 

При ультраструктурному аналізі було виявлено, що в складі базальної 

мембрани виявляється електронно-прозорий та електроннощільний шари. 

Вона точно повторює контури прилеглих епітеліоцитів, створюючи щільну 

фіксацію епітеліального шару. У власній пластинці СОЯ нами виявлено 

сосочковий шар, який формується пухкою волокнистою сполучною 

тканиною. 

Численні сосочки власної пластинки містять тонкостінні судини й 

заглиблюються в епітелій. Це збільшує площу контакту, міцність з’єднання з 

епітелієм та інтенсивність обмінних процесів. Власна пластинка слизової 

оболонки повнокровна, помірно інфільтрована лейкоцитами. 

Простежується трансепітеліальний діапедез поодиноких лімфоцитів. 

У сполучній тканині власної пластинки переважають колагенові волокна, 

фібробласти та фіброцити, зустрічаються у помірній кількості лімфоцити, 

плазмоцити, тканинні макрофаги і базофіли, які локалізуються 

периваскулярно в сосочковому шарі. На поверхні клітин язика в помірній 

кількості зустрічається кокова мікрофлора (рис. 3.17 а). Окремі мікробні 

частинки часто злипаються між собою, утворюючи при цьому ланцюжкові 

форми (рис. 3.17 б). 
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а 

 

 

                б 

Рис. 3.14. Ультраструктурна організація остистих епітеліоцитів СОЯ в нормі. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а – х 8000, б – х 15000. Позначення: 1– 

ядро, 2 – ядерце, 3 – гранула кератогіаліну, 4 – кератогіалінові 

тонофіламенти, 5 – міжклітинні контакти. 
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Рис. 3.15. Ультраструктура епітеліоцитів базального та остистого шару 

слизової оболонки язика щурів у нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

6000. Позначення: 1 – ядро базального епітеліоцита, 2 – ядро остистого 

епітеліоцита, 3 – базальна мембрана, 4 – міжклітинні контакти. 

 

Рис. 3.16. Ультраструктура цитоплазми епітеліоцитів базального шару 

слизової оболонки язика щурів у нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

12000. Позначення: 1 – ядро, 2 – тонофіламенти, 3 – рибосоми, 4 – 

мітохондрії. 
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Незначна адгезія однотипної кокової мікрофлори на поверхні темних 

кератиноцитів не являє загрози для розвитку запальних процесів. Слід 

зазначити локалізацію мікроорганізмів безпосередньо на плазмолемі, а 

також, відсутність проникнення їх углиб клітини. 

Цитологічне дослідження препаратів із різних ділянок СОЯ дозволяє 

судити про її морфофункціональний стан (рис. 3.18).  Ступінь ороговіння 

слизової оболонки характеризує ІК, який вказує на відносний вміст 

без’ядерних клітин у мазках-відбитках. В інтактних тварин середні значення 

ІК становить 63,9±6,58. 

Оцінюючи поширеність клітин із різними класами деструкції в 

інтактних тварин, було відмічено, що в більшості випадків на всіх ділянках 

СОЯ зустрічаються клітини 0-го класу з нормальною структурою ядра і 

цитоплазми. У нормі розповсюдженість епітеліоцитів різного класу 

деструкції характеризується різкою асиметрією і нерівномірним розподілом: 

клітин 0-го класу (з нормальним ядром і цитоплазмою) нараховується у 

88,2% випадків, клітини 1-го класу (з частковим пошкодженням цитоплазми і 

нормальним ядром) складають 10,7%, епітеліоцити 2-го класу (з наполовину 

пошкодженою цитоплазмою і частково пошкодженим ядром) виявляються 

дуже рідко й становлять тільки 1,1% від усіх клітин. 

 В інтактних тварин при аналізі поширеності різних стадій 

диференціації в СОЯ спостерігається переважання клітин полігональної 

форми зі слабобазофільною цитоплазмою та ЯЦВ близько 0,2, що 

відносяться до IV стадії диференціації (38,2±2,24)%. У подібному відсотку 

випадків (38,0±2,33)% виявляються поверхневі епітеліоцити V стадії з 

пікнотичним ядром, слабобазофільною або оксифільною цитоплазмою та 

ЯЦВ менше 0,2. Рідше (16,8±2,22)% зустрічалися клітини VI стадії 

диференціювання, що є без’ядерними лусочками неправильної форми, 

оксифільні, з високим ступенем кератинізації, іноді з порожниною на місці 

ядра. У незначній кількості (3,0±0,64) % на СОЯ трапляються проміжні 

клітини Ш стадії. При цьому значення ІДК становить 469,4±4,82. 
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а 

 

        б 

Рис. 3.17. Ультраструктура мікрофлори язика щура в нормі. Метод: а) 

трансмісійна електронна мікроскопія, б) скануюча електронна мікроскопія. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а – х 6500, б – х 3500. Позначення: 1 – 

кокові форми, 2 – поверхневі епітеліоцити, 3 – міжклітинні контакти, 4 – 

смакова пора. 
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Рис. 3.18. Цитологічний “портрет” поверхневих епітеліоцитів язика 

інтактного щура. Забарвлення за Романовським-Гімза. Мікрофотографія. Зб.: 

ок. 7, об. 40. Позначення: 1 – ядро, 2 – цитоплазма, 3 – кокова мікрофлора. 

 

3.2. Структурна організація м’язів язика та їхня композиція 

Основним структурним елементом власних м’язів язика є м’язове 

волокно (МВ), діаметр якого становить (100,2±4,36) мкм. МВ зібрані в пучки, 

а їхні шари мають взаємно перпендикулярний напрям (рис. 3.19 а, б). Округлі 

або овальні ядра знаходяться безпосередньо під сарколемою МВ і мають 

рівномірне базофільне забарвлення. При електронно-мікроскопічному 

дослідженні гранули глікогену виявляються досить добре. Зернистий 

глікоген знаходиться між міофіламентами і поблизу саркоплазматичної сітки 

МВ, тоді як дифузний – переважно в саркоплазмі вільній від саркомерів (рис. 

3.20). Розташування глікогену в МВ власних м’язів язика не відрізняється 

стабільністю і найчастіше розподіляється рівномірно по всій саркоплазмі, 

рідше  –  з    одного   полюсу   МВ.    Вільні   проміжки   між   пучками   МВ  
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       а       б 

Рис. 3.19. Поздовжній (а) і поперечний (б) зрізи м’язових волокон язика 

контрольних тварин. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: а) об. х 7, ок. х 20, б) об. х 7, ок. х 40. 

 

Рис. 3.20. Ультраструктурна організація м’язового волокна язика інтактних 

тварин. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 15000. Позначення: 1 – саркомер, 

2 – мітохондрія, 3 – Z-лінія, 4 – М-лінія, 5 – зернистий глікоген, 6 – дифузний 

глікоген. 
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заповнені пухкою сполучною тканиною, в якій проходять кровоносні судини 

і нерви. 

При гістохімічному дослідженні на препаратах, забарвлених за 

Нахласом, виявляються різні фенотипи МВ: повільні окисні (ПОМВ), швидкі 

гліколітичні (ШГМВ), швидкі окисно-гліколітичні (ШОГМВ) (рис. 3.21). 

Дані про діаметр та кількість MB різних фенотипів у м’язах язика білих 

щурів у нормі подані в таблиці 3.1. 

Серед усіх МВ язика ШОГМВ характеризуються добре розвинутою 

саркоплазматичною сіткою, найбільшою кількістю гранул глікогену 

(416,8±20,42 гранул на 1 мкм
2
), найширшими міофібрилами з вузькою Z-

лінією (до 55,0 нм) і найдрібнішими мітохондріями (0,5-0,6 мкм). У 

середньому кожен м’язовий пучок містить 55,9±3,1 MB, з яких ШОГМВ 

складають (69,9±2,74) %, ШГМВ – (27,7±1,11) %, ПОМВ – (2,4±0,05) %. 

 

Таблиця 3.1 

Показники діаметра та кількості м’язових волокон в окремих пучках 

язика білих щурів у нормі (M±m, n=5) 

         Показник 

Тип МВ 

Кількість MB Діаметр MB 

ШОГМВ 2812,2±16,24 59,2±2,33 

ШГМВ 1115,8±10,03 42,8±1,42 

ПОМВ 90,4±3,25 35,2±1,27 

Загальна кількість МВ 4020,0±194,56 

 

На ультраструктурному рівні саркоплазматична сітка у ШОГМВ 

складається  з  окремих  дрібних  пухирців, вузьких канальців та цистерн 

(рис. 3.22). Термінальні цистерни щільно прилягають із протилежних сторін 

до Т-трубочки, утворюють тріади, які локалізуються в міжфібрилярних 

проміжках на межі А- та І-дисків саркомерів. При цьому ядра мають 

цигаркоподібну форму та часто містять два ядерця. 
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Рис. 3.21. Фенотипічна композиція MB язика інтактного статевозрілого щура. 

Забарвлення за Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: ок. х 10, об. х 20. 

Позначення: 1 – ПО; 2 – ШОГМВ; 3 – ШГМВ. 

 

 

Рис. 3.22.Ультраструктурна будова ШОГМВ м’язового волокна язика в 

нормі. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – Z-лінія, 2 – М-лінія, 3 – мітохондрія, 4 – 

цистерни саркоплазматичної сітки. Одиночними стрілками показані тріади, 

подвійними стрілками показана Т-трубочка.  
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Для ШГМВ характерним є слабо розвинута саркоплазматична сітка, 

найширша Z-лінія (до 180,0 нм), помірна кількість гранул глікогену і мала 

кількість мітохондрій (рис. 3.23). 

Важливими ультраструктурними ознаками ПОМВ є значна кількість 

великих за розміром мітохондрій з щільно упакованими гребенями і ліпідних 

включень, найменша кількість глікогену, досить широкі Z-лінії і дифузне 

розташування елементів саркоплазматичної сітки (рис. 3.24). Ядра в ПОМВ 

МВ еліпсовидної форми з інвагінаціями каріолеми і добре диференційованим 

ядерцем. 

 

3.3. Структурна організація периферійного нервового апарату 

язика в нормі 

У статевозрілих інтактних щурів внутрішньом’язові нервові 

провідники збираються в пучки шириною (105,0±4,23) мкм, що добре видно 

на імпрегнованих азотнокислим сріблом гістологічних препаратах (рис. 3.25). 

У кожному з таких пучків нараховується в середньому 14,0±0,62 

мієлінових нервових волокон (МНВ) різного діаметру. Серед них переважну 

більшість (79,0±3,38) % займають нервові провідники, товщина яких не 

перевищує 7,0 мкм. У ділянках вузлів (перехватів Ранв’є) МНВ 

спостерігаються бічні відростки.  

У більшості випадків МНВ поперечно або косо (рис. 3.26) 

пересікають МВ і надалі розгалужуються на термінальні гілки, кількість яких 

коливається від 2-3 до 9-10 гілочок. Кожен аксон утворює в середньому 

4,3±0,15 терміналі. Їхня довжина становить у середньому  (26,0±1,12) мкм, а 

товщина – від 1,0 до 4,0 мкм. Дуже часто вони закінчуються невеличким 

плоским розширенням округлої або овальної форми. У ділянці розгалуження 

на кінцеві гілочки аксони втрачають мієлінову оболонку і терміналі аксонів 

покриваються тільки поодинокими нейролемоцитами (див. рис. 3.25 і 3.26). 

Нами встановлено, що  синаптоархітектоніка  зумовлена  фенотипом  MB. 

Так, у ШОГМВ  патерн рухового аксону обумовлений як претермінальним 
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Рис. 3.23. Поздовжній зріз через ШГМВ м’язове волокно. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 25000. Позначення: 1 – саркомер, 2 – мітохондрія, 3 – 

цистерни саркоплазматичної сітки. Стрілками показані тріади. 

 

 

Рис. 3.24. Повільне окисне м’язове волокно язика інтактного щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – ядро; 2 – 

саркомер; 3 – мітохондрії. 
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Рис. 3.25. Внутрішньом’язові мієлінові нервові волокна і термінальні 

розгалуження окремого аксона в м’язах язика в нормі. Імпрегнація за 

Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: ок. х 7, об. х 40. 

 

 

Рис. 3.26. Загальний вигляд термінального розгалуження нервового волокна 

язика щура в нормі. Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. 

Зб.: ок. х 7, об. х 90. Позначення: 1 – мієлінове нервове волокно, 2 – аксонні 

терміналі, 3 – м’язове волокно, 4 – кінцевий нейролемоцит, 5 – гемокапіляр. 
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 (іноді ці гілочки відгалужуються від аксона в межах його мієлінізованої 

частини), так і термінальним розгалуженням. Завдяки останньому, кожна 

терміналь утворює 2-3 субтермінальні гілочки. Кількість нейролемоцитів 

становить у середньому 6,2±0,09 в одному НМЗ. Площа НМЗ становить у 

середньому (634,2±10,56) мкм
2
. 

Кінцеві гілочки рухових аксонів у ШГМВ лежать на невеликих 

плоских підвищеннях у неглибоких рівчаках сарколеми, яка в цих місцях має 

вигляд підошви. Поверх них розміщуються нейролемоцити, а під ними ядра 

міоцитів. Середньостатистична кількість кінцевих нейролемоцитів становить 

5,4±0,08. Площа НМЗ становить у середньому (712,5±14,32) мкм
2
. 

У НМЗ ПОМВ аксон утворює дві короткі термінальні гілки, у ділянці 

яких розміщується в середньому 4,5±0,04 нейролемоцитів. Площа НМЗ 

становить (403,3±9,57) мкм
2
. 

В електронному мікроскопі НМС у ШОГМВ мають форму заглибини 

сарколеми площа якого становить (6,8±0,63) мкм
2
, при довжині синаптичного 

контакту (1,8±0,26) мкм. Саме в цих сегментах зосереджені всі структури, які 

характерні для термінальної аксоплазми: активні зони, синаптичні пухирці 

мітохондрії, мікротрубочки та нейрофіламенти (загальна кількість складає 

156,8±11,67), (рис. 3.27). У цій ділянці аксолема утворює передсинапничну 

перетинку, а її потовщення утворюють від 1 до 4 АЗ (із шириною 

(0,14±0,002) мкм і довжиною (0,63±0,002) мкм), які розміщені навпроти 

засинаптичних складок. У ділянці АЗ постійно спостерігається скупчення 

синаптичних пухирців (у середньому 9,9±0,6). Синаптична щілина заповнена 

гелеподібною речовиною або так званою базальною мембраною. Вона 

утворена периаксональною і периміоцитною базальними мембранами, які в 

межах синаптичної щілини з’єднуються між собою. Аксональний полюс 

прикривається 1-2 нейролемоцитами, ядро і цитоплазматичні органели яких 

мають характерну для них будову. Засинаптична перетинка має глибокі, 

нерідко розгалужені, засинаптичні складки, які інколи утворюють між собою 

анастомози. Відстань між ними становить (0,36±0,002) мкм, їхня довжина –



 73 

(2,8±0,06) мкм, а на 1 мкм
2
 довжини НМС припадає (9,4±0,11) складок. 

Інколи окремі складки продовжуються в типові Т-трубочки, які входять до 

складу так званих тріад MB. Субсинаптична зона представлена вузьким 

шаром саркоплазми, яка містить поодинокі мітохондрії, комплекс Гольджі, 

окремі пухирці, багато гранул глікогену (див. рис. 3.27). У ділянці 

розміщення ядер нейролемоцитів субсинаптична зона розширена. 

НМС ШГМВ за особливостями архітектоніки та ультраструктурної 

організації наближаються до описаних вище синапсів ШОГМВ. При цьому 

їхня площа становить (7,3±0,02) мкм
2
, довжина синаптичного контакту має 

(2,8±0,05) мкм, кількість складок засинаптичної перетинки становить 

10,8±1,09, тоді як відстань між ними дорівнює (0,26±0,003) мкм, а їхня 

довжина сягає (2,8±0,12) мкм. Ширина і довжина АЗ складають відповідно 

(0,29±0,002) мкм і (0,83±0,003) мкм. Кількість синаптичних пухирців на весь 

зріз НМС становить 202,7±25,12, а в ділянці АЗ – 11,8±0,62. Відмінність 

полягає в значно ширшій субсинаптичній зоні (рис. 3.28). Крім того, 

цитоплазма кінцевих нейролемоцитів у зоні НМС ШГМВ є пониженої 

електронно-оптичної щільності, а в каріоплазмі спостерігається маргінація 

хроматину. 

НМС ПОМВ при довжині синаптичного контакту (2,5±0,12) мкм мають 

найменшу площу (6,3±0,12) мкм
2
 і чітко відрізняються за ультраструктурною 

будовою засинаптичної перетинки (рис. 3.29). Вона має значно менше 

складок 8,2±0,23, які значно довші 3,9±0,17 і практично не утворюють 

вторинних розгалужень, а відстань між ними складає (0,64±0,17) мкм. У цих 

НМС ширина і довжина АЗ становлять відповідно (0,23±0,021) мкм і 

(0,61±0,037) мкм. Ці НМС містять 192,7±14,98 синаптичних пухирців на весь 

зріз, а в АЗ їхня кількість становить 13,7±1,30. Субсинаптична зона 

розширена і містить велику кількість гранул глікогену і мітохондрій. У 

цитоплазмі кінцевих нейролемоцитів постійно спостерігаються вторинні 

лізосоми. Нерідко в ділянці НМЗ розміщені терміналі безмієлінових 

нервових волокон (БНВ). 
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Рис. 3.27. Ультраструктурна будова нейром’язового синапсу ШОГМВ язика 

щура в нормі. Зб.: х 25000. Позначення: 1 – термінальна частина аксона, 2 – 

саркоплазма, 3 – синаптична щілина, 4 – засинаптичні складки, 5 – складки 

цитоплазми нейролемоцита, 6 – синаптичні пухирці, 7 – мітохондрія, 8 – 

нейролемоцит, 9 – ядро МВ, 10 – ендомізій. Стрілками показані гранули 

глікогену. 

 

Рис. 3.28. Ультраструктурна організація нейром’язового синапсу ШГМВ. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – терміналь аксона; 

2 – цитоплазма нейролемоцита; 3 – мітохондрія; 4 – саркоплазма; 5 – 

синаптичні пухирці, 6 – засинаптичні складки. 

7 

6 

6
1 

5 

4 

4 3 

2 

5 

1 

7 

8 

10 

9 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

4 

5 

6 



 75 

 

Рис. 3.29. Ультраструктурна організація нейром’язового синапсу ПОМВ. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – терміналь аксона; 

2 – синаптичні складки; 3 – мітохондрія; 4 – нейролемоцит; 5 – ядро 

м’язового волокна, 6 – підсарколемальне скупчення мітохондрій, 7 – 

ШОГМВ. 

 

3.4. Характеристика кровоносного русла язика в нормі 

Кровопостачання язика в щура здійснюється язиковою артерією 

діаметром (2,2±0,04) мм, яка розгалужується на артерії І порядку діаметром 

(1,0±0,02) мм. Ці артерії залягають в епімізіії окремих м’язів язика і, своєю 

чергою, віддають гілки ІІ порядку діаметром (510,0±14,26) мкм. Артерії ІІ 

порядку вступають у товщу кожного м’яза язика, де розгалужуються на 

артерії ІІІ порядку діаметром (235,0±10,03) мкм. Вони розташовуються між 

окремими пучками м’язових волокон і є джерелом ГМЦР язика. Артеріоли 

діаметром (28,0±1,42) мкм, які супроводжують МВ формують систему 

метартеріол (d=14,0±1,12 мкм). 

Унаслідок їхнього дихо- або трихотомічного поділу утворюється 

спеціалізована структура гемокапілярів (d=8,2±0,24 мкм), які формують 

видовжені петлі, що оточують кожне МВ (рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Розгалуження артеріол, які є джерелом утворення капілярної сітки 

в м’язах язика щура в нормі. Ін’єкція судин паризьким синім. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. х 7, об. х 20. 

 

Закапілярні венули утворюються внаслідок злиття гемокапілярів 

сусідніх петель і мають діаметр (16,9±0,73) мкм. Після об’єднання ці 

мікросудини дають початок венулам (d=50,0±1,12 мкм). Щільність 

гемокапілярів на 1 мм
2 

м’язової тканини становить 83,3±2,11, а на одне MB в 

середньому припадає 5,5±0,17 мікрогемосудин. Архітектоніка ГМЦР, що 

забезпечує кровопостачання МВ відображена на рис. 3.31.  

У стінці внутрішньом’язових артерій незалежно від їхнього діаметра 

добре розрізняються три оболонки (рис. 3.32). Внутрішня оболонка 

складається з ендотеліальної вистилки та добре вираженої внутрішньої 

еластичної мембрани.  

Середня або м’язова оболонка побудована з декількох шарів 

циркулярно розташованих гладких м’язових клітин. Зовнішня оболонка 

утворена зовнішньою еластичною мембраною і тонким шаром 

сполучнотканинних елементів, який поступово розпушується і переходить у 

паравазальну сполучну тканину. 
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Рис. 3.31. Різноманітні форми капілярно-нейром’язових взаємовідношень у 

м’язах язика інтактного щура: підковоподібна (а), петлеподібна (б) і Т-

подібна (в). Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографії. Зб.: а,б) ок. 

х 7, об. х 20, в) ок. х 7, об. х 40. Позначення: 1 – нейром’язові з’єднання, 2 – 

капіляр, 3 – нейролемоцит, 4 – м’язове волокно, 5 – мієлінові нервові волокна.  
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Рис. 3.32. Будова стінки артерії язика дрібного діаметра. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: ок. 7, об. 40. Позначення: 1 – внутрішня 

еластична мембрана, 2 – м’язова оболонка, 3 – зовнішня еластична мембрана, 

4 – адвентиційна оболонка, 5 – м’язове волокно. 

 

Унаслідок візуалізації ГМЦР встановлено, що для язика характерна 

гетерогенність його геометрії, особливо на рівні обмінних мікросудин. Так, 

гемокапіляри, які забезпечують трофіку МВ, мають прямолінійний хід і 

з’єднані між собою чисельними містками. У сполучнотканинній основі м’язів 

язика гемокапіляри формують широкі петлі у вигляді аркад. 

При дослідженні на ультраструктурному рівні встановлено, що у 

внутрішньом’язових артеріолах на люменальній поверхні ендотеліоцитів 

зустрічаються окремі цитоплазматичні вирости. Поодинокі гладкі міоцити 

орієнтовані своєю повздовжньою віссю спіралеподібно за ходом артеріоли. 

Міоцити та ендотеліальні клітини утворюють чисельні міоендотеліальні 

контакти. Внутрішня еластична мембрана добре візуалізується. Будова стінки 

гемокапілярів МВ має характерні для соматичного типу риси. 

Кровопостачання НМЗ здійснюється за рахунок внутрішньом’язового 

ГМЦР. Артеріоли діаметром (23,1±1,93) мкм, які супроводжують нервові 
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пучки ділянки претермінальних відділів НМЗ формують систему метартеріол 

діаметром (14,0±1,08) мкм. Унаслідок їхнього дихо- або трихотомічного 

поділу утворюється спеціалізована структура гемокапілярів діаметром 

(7,0±0,14) мкм, які формують відкриті та закриті петлі, що оточують НМЗ 

(див. 3.31 а, б). 

При цьому, на відстані 5,0-25,0 мкм від НМЗ лежать декілька аркад 

гемокапілярів, величина яких знаходиться в прямій залежності від площі 

НМЗ. Так, навколо великих за площею НМЗ площа капілярного русла на 

95,3% більша, ніж навколо малих (табл. 3.2) . 

Таблиця 3.2 

Морфометричні показники будови нейром’язових з’єднань язика щура 

та їхнього гемомікроциркуляторного русла в нормі (M±m) 

Ф
ен

о
ти

п
 

М
В

 

Площа (мкм
2
) Кількість Співвідношен-

ня площі 

терміналі до 

площі 

капілярів 

терміналей 

аксона 

капілярних 

петель, що 

оточують 

НМЗ 

терміна-

лей 

аксона 

ядер 

нейроле

моцитів 

ШГМВ 712,5±14,32 2543,7±34,61 4,5±0,02 5,4±0,08 1:3,6 

ШОГМВ 634,2±10,56 1795,3±26,38 5,7±0,03 6,2±0,09 1:2,8 

ПО 403,3±9,57 1302,5±15,43 2,3±0,01 4,5±0,04 1:3,2 

 

Характерними при цьому є показники співвідношення між величиною 

площі НМЗ і гемокапілярів. Від злиття гемокапілярів формуються 

закапілярні судини діаметром (22,0±1,11) мкм, кров із яких поступає в 

спільні внутрішньом’язові венули (47,0±2,32) мкм. 

На ультраструктурному рівні люменальна і базальна поверхні 

ендотеліоцитів артеріол НМЗ часто утворюють маргінальні складки химерної 

форми. Ядра ендотеліоцитів мають округлу або овальну форму, а 

каріоплазма представлена еухроматином. Іноді зустрічаються ядра з 

поодинокими інвагінаціями. Цитоплазма ендотеліоцитів містить комплекс 

Гольджі, гранулярну ендоплазматичну сітку, вільні рибосоми та полісоми, 

мітохондрії, поодинокі лізосоми, мікротрубочки, мікрофіламенти і 

мікропіноцитозні пухирці. В артеріолах і прекапілярах між контактними 
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поверхнями ендотеліоцитів, незалежно від їхньої форми, зберігається 

щілиноподібний просвіт, іноді ці контакти мають вигляд десмосом і нексусів. 

Ззовні до неперервної ендотеліальної вистилки прилягає тришарова базальна 

мембрана помірної електронної щільності. Середня оболонка артеріол 

формується з гладких міоцитів веретеноподібної форми, які розташовуються 

переважно в один шар. Їхні ядра овальної форми з фестончатими краями, 

розміщені в центральній зоні клітини. Більша частина цитоплазми зайнята 

поздовжньо орієнтованими філаментами. У вільних від філаментів зонах 

цитоплазми локалізуються канальці ендоплазматичної сітки, вільні рибосоми 

і мітохондрії. Сусідні міоцити контактують із прилеглими ендотеліальними 

клітинами, а також між собою за допомогою десмосомних сполучень. 

Міоендотеліальні контакти здійснюються завдяки наявності в клітинах 

ендотелію базальних виростів, які проникають через прилеглу базальну 

мембрану і вступають у контакт з міоцитами. Плазмолеми обох клітин у цих 

місцях зливаються і утворюють структури типу нексусів. Ззовні кожний 

міоцит оточений базальною мембраною. Зовнішня (адвентиційна) оболонка 

артеріол складається з розрізнено розташованих фібробластів та основної 

міжклітинної речовини, пронизаної волокнистими елементами.  

На субмікроскопічному рівні гемокапіляри НМЗ мають рівномірний 

просвіт, оточений 1-2 ендотеліальними клітинами і належать до соматичного 

типу (рис. 3.33). Ядра цих клітин мають овальну або бобоподібну форму. 

Каріоплазма представлена еухроматином, а на периферії міститься незначна 

кількість гранул гетерохроматину. Ядровмісні зони ендотеліоцитів нерідко 

розташовуються одна проти одної, що має важливе значення в регуляції 

швидкості кровотоку в “зоні васкуляризації” кожного гемокапіляра та 

перерозподілу об’єму крові в окремих мікрорегіонах. Цитоплазма 

ендотеліоцитів чітко диференціюється на навколоядерну, периферійну та 

біляконтактну ділянки. Навколоядерний простір містить комплекс Гольджі, 

цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки з великою кількістю 

фіксованих рибосом, вільні рибосоми і полісоми, мітохондрії, поодинокі 
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лізосоми, незначну кількість мікропіноцитозних пухирців. Мікропіноцитозні 

пухирці, як правило, зв’язані з люменальною частиною плазмолеми, однак 

зустрічаються також і вільні форми. Вони мають округлу або овальну форму 

та обмежені елементарною мембраною. Серед плазмолемальних 

мікропіноцитозних пухирців можна виділити діафрагмовані і з відкритим 

устям, іноді вони утворюють мультивезикулярні тільця. Розміри 

мікропіноцитозних пухирців значно варіюють. Базальна мембрана має 

характерну тришарову будову, в її розщепленнях або дублікатурах 

розташовуються поодинокі перицити. Різноманітність взаємовідношень 

протилежних поверхонь ендотеліоцита і перицита дозволили нам виділити 3 

типи ендотеліально-перицитарних контактів: а) за допомогою контактуючих 

сусідніх випинів плазмолеми; б) через цитоплазматичні виростки; в) 

комбіновані контакти. Між стінкою гемокапіляра і НМЗ завжди присутній 

тонкий сполучнотканинний прошарок. 

Для судин венозної частини ГМЦР ділянки НМЗ характерний більш 

складний рельєф люменальної поверхні ендотеліоцитів, який включає велику 

кількість мікроскладок і мікровиростів. Цитоплазма ендотеліоцитів містить 

дрібні цистерни та мішечки комплексу Гольджі та гранулярної 

ендоплазматичної сітки, вільні рибосоми та полісоми, невеликі мітохондрії, 

поодинокі лізосоми, тільця Вейбеля-Паладе, мікрофіламенти і 

мікропіноцитозні пухирці (рис. 3.34). 

Базальна мембрана зберігає загальний план будови, але є 

нерівномірною за товщиною. Гладком’язовий шар цих мікросудин 

несуцільний, фрагментований. До нього прилягають адвентиційні клітини. 

Вони, на відміну від перицитів гемокапілярів, не забезпечують неперервність 

клітинного пласту. 

Поряд із цим, їхні відростки утворюють спеціалізовані контакти з 

клітинами ендотелію, що особливо чітко виявляється на поздовжніх зрізах. У  
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Рис. 3.33. Ультраструктура гемокапіляра. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

10000. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – цитоплазма ендотеліоцита; 3 

– базальна мембрана; 4 – відросток перицита. 

 

Рис. 3.34. Ультраструктурна будова збиральної венули язика. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5000. Позначення: 1 – просвіт венули; 2 – 

ендотеліоцит; 3 – базальна мембрана, 4 – гладкий міоцит; 5 – адвентиційна 

клітина. 
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вузьких проміжках між структурними компонентами судинної стінки 

виявляється незначна кількість колагенових та еластичних волокон. Іноді в 

оточенні НМЗ зустрічаються венули діаметром до 100 мкм. В їхній стінці 

чітко виділяються 1-2 шари гладком’язових клітин із характерним набором 

цитоплазматичних органел. 

Таким чином встановлено, що особливості будови ГМЦР м’язів язика 

мають органоспецифічні ознаки, які свідчать про високу метаболічну 

активність м’язів язика, особливо в зоні локалізації НМЗ. 

Отже, язик щурів має свої особливості будови і кровопостачання, які 

зумовлені його функціями, а саме: 1) слизова оболонка спинки язика 

структурована у вигляді спеціалізованих утворень: нитко-, листо-, 

грибоподібних і валкуватих сосочків, які характеризуються специфічною 

будовою і морфометричними показниками. Епітеліоцити СОЯ залягають 

окремими шарами (базальний, остистий, зернистий та роговий) і мають 

характерні показники ЯЦВ та ІДК; 2) м’язи язика розташовані окремими 

шарами, які орієнтовані в різних напрямках і містять м’язові волокна різного 

фенотипу. Синаптоархітектоніка зумовлена фенотипом м’язових волокон, а 

дані про кількість НМЗ у м’язах язика добре узгоджуються з їхнім 

гістохімічним профілем; 3) ГМЦР язика не залежить від фенотипу м’язових 

волокон і складається з різних ланок, а його петлі орієнтовані вздовж 

окремих МВ у взаємно перпендикулярних площинах.  

Гемомікроциркуляторне русло НМЗ має свої особливості, які 

полягають у наявності відкритих і закритих капілярних структур у вигляді 

підково-, петле- і Т-подібних розгалужень, що підтверджується 

морфометричними даними, і забезпечують гісто-гематичний бар’єр. 

Матеріали розділу викладені в таких публікаціях: 

Aтaмaнчук О. В. Тривимірна структура сосочків язика щурів в нормі / 

О. В. Aтaмaнчук // Вісник  проблем біології  і  медицини.  – 2011.  – Т. 2,  № 

2.  – С. 20–24. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУР ЯЗИКА ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

 

 

 

4.1. Зміни слизової оболонки спинки язика при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Упродовж всього експерименту спостерігали поступове вірогідне 

зростання рівня глюкози, що становило практично вдвічі більший рівень від 

контрольного наприкінці другого тижня експерименту. Найвищий рівень 

глюкози сягав (20,6±0,17) ммоль/л на 6-у тижні експерименту (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Біохімічні показники крові щурів у різні терміни від початку 

моделювання експериментального стрептозотоцинового цукрового 

діабету (M±m) 

           Термін 

 

Показники Г
р
у

п
и

 

тв
ар

и
н

 

2 

тижні 

4 

тижні 

6 

тижнів 

8 

тижнів 

Глюкоза, 

ммоль/л 

ЕГ 9,0±0,08
#
 12,9±0,14

#
* 20,6±0,16

##**
 18,6±0,36

##**
 

КГ 4,5±0,17 4,5±0,11 4,6±0,18 4,6±0,16 

HbА1с,% ЕГ 6,6±0,14
#*

 7,0±0,21
#
* 8,4±0,19

#
* 9,8±0,31

##**
 

КГ 5,0±0,12 4,9±0,15 5,0±0,14 5,0±0,10 

Примітки: 

 1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

До гіперглікемії СОЯ виявляє досить високу чутливість, що 

підтверджується її якісними та кількісними змінами. 

Морфометричні показники СОЯ в різні терміни ЕСЦД представлені в 

табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Морфометричні показники слизової оболонки язика щурів у різні 

терміни експериментального цукрового діабету (M±m, n=5) 

Показник Групи 

тварин 

2 

тижні 

4 

тижні 

6 

тижнів 

8 

тижнів 

1 2 3 4 5 6 

7правжні ниткоподібні 

ширина ЕГ 24,6±1,22
#
 22,2±1,04

#
 17,4±1,18

#*
 10,6±1,04

##**
 

КГ 25,1±0,87 24,9±0,53 25,1±1,05 25,0±0,94 

висота ЕГ 102,1±4,03 97,3±3,51
#*
 80,2±2,14

##
* 60,1±1,93

##**
 

КГ 104,8±4,34 104,7±3,83 105,1±3,63 105,0±4,42 

щільність ЕГ 96,2±3,62 93,4±2,02
#
 80,3±1,81

#
* 50,3±1,67

##**
 

КГ 98,1±3,03 98,3±3,11 98,2±2,48 98,0±2,72 

Сплощені ниткоподібні 

ширина ЕГ 43,2±2,04
#
 40,7±1,65

#*
 31,2±1,18

##
* 27,0±1,72

##
* 

КГ 44,9±1,41 45,0±1,53 45,2±1,74 45,0±1,42 

висота ЕГ 85,3±2,37
#
 82,4±2,06

#*
 53,4±1,52

##
* 46,4±1,36* 

КГ 87,8±2,76 88,1±2,33 88,0±2,46 88,1±2,67 

щільність ЕГ 90,2±11,46
#
 81,3±6,19

#
* 60,7±4,15

##**
 43,7±3,29

##**
 

КГ 100,1±5,73 99,9±6,81 100,2±8,24 100,3±7,65 

Конусоподібні 

ширина ЕГ 19,1±1,24 14,2±1,34
#*
 10,9±1,24

##
* 8,6±1,22

##
* 

КГ 20,2±1,02 19,7±1,15 20,2±1,12 20,1±1,47 

висота ЕГ 26,4±4,48 20,1±3,33
#*
 19,3±2,17

#*
 10,8±2,24

#
* 

КГ 49,7±2,35 50,2±2,16 50,3±2,41 49,8±2,52 

щільність ЕГ 31,7±2,23 30,0±2,18
#
 24,1±2,43

#
* 20,0±1,33

##
* 

КГ 62,3±2,41 63,1±2,73 63,0±2,22 62,7±2,59 

Гігантські конічні 

ширина ЕГ 96,4±2,12
#
 90,2±2,44

#*
 60,3±3,07

##*
 50,8±2,12

#
* 

КГ 98,3±3,51 98,2±4,12 97,7±4,43 97,8±3,54 

висота ЕГ 151,3±4,31
#*
 130,2±5,26

#*
 100,7±2,23

##*
 80,4±1,28

##**
 

КГ 164,9±5,23 165,4±6,62 165,5±6,17 165,2±7,42 

щільність ЕГ 38,1±2,23 24,4±1,12
#
 20,9±1,35

#**
 5,1±0,23

##*
 

КГ 39,5±2,41 39,1±2,05 39,6±2,18 38,4±2,52 

Розщеплені на верхівці 

ширина ЕГ 39,0±0,84
#
 37,2±1,08

#
 30,5±1,37

##*
 29,3±1,17

##
* 

КГ 40,2±1,44 40,3±1,41 40,2±1,76 39,7±1,43 

висота ЕГ 57,3±1,23
#
 52,8±1,44

#*
 40,1±1,53

##**
 39,1±1,15

##
 

КГ 60,1±1,51 60,2±1,72 59,7±1,39 60,1±1,83 

щільність ЕГ 17,2±2,14
#
 12,4±1,72

#*
 10,3±1,71

##*
 6,6±1,78

##
* 

КГ 19,9±3,51 20,4±3,26 20,5±3,14 20,8±5,12 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 

Грибоподібні 

щільність ЕГ 4,0±0,18
#
 3,7±0,19

#*
 3,6±0,42

#
* 3,3±0,67

#
** 

КГ 4,5±0,33 4,7±0,91 4,5±0,73 4,3±0,11 

діаметр ЕГ 110,8±3,16 106,1±2,03
#*

 100,3±1,91
##*

 90,1±1,55
##**

 

КГ 110,6±4,62 111,4±4,84 111,1±4,17 111,4±3,82 

Листоподібні 

кількість ЕГ 4,5±0,41 4,4±0,62 4,0±0,55
#*
 3,5±0,41

#
* 

КГ 4,6±0,22 4,5±0,24 4,3±0,51 4,5±0,25 

ширина ЕГ 300,0±12,03 298,1±10,17 260,4±8,02
#
* 200,6±6,44

##**
 

КГ 302,2±10,34 302,9±9,35 300,8±11,08 300,1±10,33 

Валикоподібні 

діаметр ЕГ 480,1±18,31 479,1±12,33 450,8±7,72
#
* 420,1±5,17

##**
 

КГ 479,7±20,31 481,4±14,52 479,9±17,35 479,5±14,73 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

Через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД у структурі сосочків 

особливих змін не спостерігається. Тільки в окремих тварин відбувається 

незначне зменшення висоти різних підтипів ниткоподібних сосочків (рис. 

4.1). 

При порівнянні якісних і кількісних показників язика контрольних та 

інтактних тварин встановлено, що статистично вірогідної різниці між ними 

немає. Тому, надалі ми описували морфо-функціональні зміни в порівнянні з 

попереднім терміном дослідження і з даними тварин КГ. Через 4 тижні в 

тварин ЕГ, порівняно з попереднім терміном дослідження, спостерігається 

гіпотрофія сосочків, унаслідок цього згладжується їхній мікрорельєф, 

зменшується діаметр і висота, насамперед, ниткоподібних сосочків, 

збільшується відстань між ними (рис. 4.2). На вершинах окремих сосочків 

скупчуються кератогіалінові маси химерної форми (рис. 4.3). 

Через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД висота всіх типів 

ниткоподібних сосочків різко зменшується (див. табл. 4.2 і рис. 4.4). Частина 

слизової   оболонки  повністю  атрофується,  значно  зменшується  ширина  
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а 

 

   б 

Рис. 4.1. Зниження висоти, згладження верхівки і зміна форми ниткоподібних 

(а) і конусоподібних (б) сосочків слизової оболонки язика через 2 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД. Скануюча електронна мікроскопія. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х 350; б) х 2200. Стрілкою позначенні атрофовані 

розщеплені на верхівці ниткоподібні сосочки. 
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а 

 

   б 

Рис. 4.2. Зменшення висоти, деформація і збільшення відстані між 

ниткоподібними (а) і конусоподібними (б) сосочками слизової оболонки 

язика через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. На поверхні сосочків 

виявляються численні кератинові маси, які збагачують їх мікрорельєф. 

Скануюча електронна мікроскопія. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х 350, 

б) х 2000.  
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Рис. 4.3. Збільшення кератогіалінових мас (показано стрілками) на поверхні 

ниткоподібного (а) і в основі конусоподібного (б) сосочка язика через 4 

тижні від початку моделювання ЕСЦД. Скануюча електронна мікроскопія. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х 1500, б) х 500. 

. 
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грибоподібних сосочків (див. табл. 4.2 і рис. 4.5). 

На цьому фоні виявляються різко розширені та деформовані смакові 

пори (рис. 4.6). Треба відмітити також виражену деформацію грибоподібних 

сосочків, які, як правило, мають скошену в одну сторону поверхню (рис. 4.6. 

а) і містять велику кількість мікроорганізмів, переважно їхні кокові форми 

(рис. 4. 6 б). Через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД зміни СОЯ 

мають особливо виражений характер (див. табл. 4.2 і рис. 4.7). 

На поверхні СОЯ виявляється велика кількість пластинчастих 

структур і кератинових конгломератів. Особливо чітко ці структури 

спостерігаються на вершинах ниткоподібних і валкуватих сосочків. На 

окремих ділянках уся поверхня сосочків вкрита дрібноглобулярними 

структурами, що робить їх подібними до плодів шовковиці (див. рис. 4.7. б).  

Таке явище тісно корелює (r=0,70) із зниженням абсорбційної 

здатності поверхневих епітеліоцитів і збільшенням на мазках-відбитках 

кількості гетерогенної мікрофлори при низькій активності лейкоцитарних 

елементів (рис. 4.8). 

Через 2 тижні на препаратах-відбитках із СОЯ виявляються поодинокі 

епітеліальні клітини полігональної форми зі світлою цитоплазмою, 

розміщеним у центрі значних розмірів ядром із дифузно розподіленим 

хроматином (рис. 4.9). 

Через 4 тижні серед епітеліоцитів спостерігаються лімфоцити і “слинні 

тільця” (рис. 4.10), що є нейтрофільними гранулоцитами, які проникають із 

зубо-ясенного жолобка. 

Через 6 тижнів серед клітинного компоненту є велика кількість 

базофільних елементів – це мікроорганізми ротової порожнини (рис. 4.11) у 

формі коків овальної або сферичної форми, які часто розташовуються парами 

або тетрадами, при цьому контактні сторони коків сплющені. Нерідко 

зустрічаються невеличкі ланцюжки, які за формою нагадують палички. 
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Рис. 4.4. Зменшення розмірів конусоподібних і розщеплених на верхівці 

сосочків слизової оболонки язика через 6 тижнів від початку моделювання 

ЕСЦД. Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія.   

Зб.: х 1200. Позначення: 1 – атрофовані розщеплені на верхівці сосочки. 

 

Рис. 4.5. Зниження висоти і “oгрубіння” мікрорельєфу за рахунок 

відкладення рогових лусочок на поверхні грибоподібного сосочка язика 

через 6 тижнів після моделювання експериментального цукрового діабету. 

Скануюча електронна мікроскопія. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 500. 

1 
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              а  

 

             б 

Рис. 4.6. Деформація грибоподібного сосочка (а) слизової оболонки язика та 

його поверхня (б) через 6 тижнів після моделювання стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Скануюча електронна мікроскопія. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х 1200, б) х 10000. Відкладення мікрофлори (1) і 

поверхневих кератинових лусочок (2) навколо значно розширеної смакової 

пори (3). 

2 

1 

2 

2 

3 

1 
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а       б 

    

в           г 

Рис. 4.7. Відкладення рогових лусочок на поверхні ниткоподібних (а), 

конусоподібних (б), грибоподібного (в) і валкуватого (г) сосочків слизової 

оболонки язика через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Скануюча 

електронна мікроскопія. Електронні мікрофотографії. Зб.: х 1200. 
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Рис. 4.8. Десквамація епітеліоцитів, збільшення вільної мікрофлори при 

зниженні кількості лейкоцитів на мазках-відбитках зі слизової оболонки 

язика через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення за 

Романовським-Гімза. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, об. 40. 

 

Рис. 4.9. Порушення тинкторіальних властивостей і порушення контурів 

цитоплазми поверхневих епітеліоцитів на мазках-відбитках зі слизової 

оболонки язика через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення 

за Романовським-Гімза. Мікрофотографія.  Зб.: ок. 7, об. 20. 
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Рис. 4.10. Збільшення кількості лейкоцитів серед десквамованих 

епітеліоцитів на мазках-відбитках зі слизової оболонки язика через 4 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення за Романовським-Гімза. 

Мікрофотографія.  Зб.: ок. 7 об. 20. 

   

    а              б 

Рис. 4.11. Цитоплазма епітеліоцитів слабо сприймає барвники, збільшується 

кількість мікрофлори та лейкоцитів на мазках-відбитках зі слизової оболонки 

язика через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення за 

Романовським-Гімза. Мікрофотографія. Зб.: а – ок. 10, об. 40; б – ок. 7, об. 20. 

Позначення: 1 – лейкоцити, 2 – мікрофлора, 3 – епітеліоцит. 
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Порівняно з інтактною і контрольною групою тварин, через 8 тижнів 

від початку моделювання ЕСЦД на препаратах зі слизової оболонки язика ми 

часто спостерігали комплекси клітин (рис. 4.12 а). 

 

   

а       б 

Рис. 4.12. Поліморфізм і порушення тинкторіальних властивостей 

епітеліальних клітин на мазках-відбитках зі слизової оболонки язика через 8 

тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення за Романовським-Гімза. 

Мікрофотографія. Зб.: а) ок. 10, об. 40; б) ок. 7, об. 20. Позначення: 1 – 

поліморфноядерні лейкоцити, 2 – мікроорганізми, 3 – епітеліоцити. 

 

 При цьому їхнє число перевищувало 4-5 клітин у кожному пласті. Їхні краї 

мають різко виражений контур, місцями він набуває фестончастого вигляду. 

Значно збільшується кількість мікроорганізмів (рис. 4.12 б) і на 23,4% 

збільшується кількість лімфоцитів (10-20 у полі зору). Необхідно зазначити, 

що через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД спостерігається строката 

цитологічна картина, яка характеризується поєднанням атрофічних і 

гіперпластичних процесів. Упродовж усього періоду спостереження від 

початку моделювання ЕСЦД помітна  тенденція до зростання клітин 1-го 

класу деструкції: через 2 тижні на 5,6%, через 4 тижні – на 7,9%, на 6 
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3 
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тиждень – на 9,3% і через 8 тижнів – на 10,2% (p<0,05). Розповсюдженість 

клітин 2-го класу деструкції майже не відрізняється від показників до 

початку моделювання ЕСЦД. Упродовж експерименту спостерігається 

суттєва перекалібровка у відносному вмісті епітеліоцитів різної стадії 

диференціації за рахунок зменшення кількості клітин V і VІ стадій (через 4 

тижні відповідно на 12,3% і 15,6% (p<0,05); через 8 тижнів відповідно на 

14,5% і 18,9%, p<0,05), при збільшенні клітин ІV і особливо ІІІ стадії 

диференціації. 

При дослідженні мазків-відпечатків СОЯ з’являються клітини I-ІI 

стадії диференціації (табл. 4.3), що суттєво впливає на зміни ІДК. Його 

значення зменшуються через 2 тижні на 1,5%, на 6,8% – через 4 тижні, на 

16,9% – через 6 тижнів і на 26,1% – через 8 тижнів. 

Кореляційний аналіз морфометричних параметрів показав, що 

порушується прямопропорційна залежність між різноманітними 

показниками. При цьому, із зростанням площі клітини значно збільшуються 

показники ЯЦВ (r=0,79, р<0,05). 

Через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД на мазках-відбитках 

СОЯ достовірно збільшується кількість епітеліоцитів ІV стадії диференціації, 

натомість зменшується кількість клітин V і VI стадій диференціації (див. 

табл. 4.3). Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД на мазках-відбитках 

СОЯ переважають епітеліоцити V стадії (40,1±3,83%). Через 6 тижнів від 

початку моделювання ЕСЦД у цитограмі СОЯ (див. табл. 4.3) з’являються 

епітеліоцити І і ІІ стадій диференціації, що призводить до збільшення ЯЦВ 

(порівняно з контролем і з попереднім терміном експерименту), зменшення 

ІДК.  Через  8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД кількість епітеліоцитів 

І – ІІІ стадій диференціації продовжує зростати (див. табл. 4.3), а кількість 

епітеліоцитів IV –VI стадій диференціації зменшується, що призводить до 

суттєвого зниження ІДК і підвищення ЯЦВ. Такі зміни в мазках-відбитках 

СОЯ свідчать про активні процеси десквамації епітелію зі збільшенням 

терміну тривалості ЕСЦД. 
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Таблиця 4.3 

Результати цитологічного дослідження мазків-відбитків СОЯ в різні 

терміни від початку моделювання експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m, n=5) 

Групи 

тварин 

Стадія диференціації клітини (%) ІДК 

ЯЦВ I II III IV V VI 

КГ 

2 тижні 

0 0 0 4,4± 

0,32 

79,0± 

1,43 

16,1± 

1,15 

510,6±9,22 

0,16±0,002 

ЕГ 

2 тижні 

0 0 0 10,3± 

0,21
##

 

75,4± 

3,12
#
 

14,4± 

0,82
#
 

504,6±10,14
#
 

0,17±0,004 

КГ 

4 тижні 

0 0 0 4,3± 

0,15 

78,9± 

1,03 

16,8± 

1,26 

511,8±9,74 

0,16±0,006 

ЕГ  

4 тижні 

0 0 12,0± 

1,11
#
* 

10,5± 

1,12
#
* 

65,2± 

1,54
#
* 

12,3± 

1,33
#
* 

477,8±9,76
#
* 

0,19±0,004
#
 

КГ 

6 тижнів 

0 0 0 4,1± 

0,11 

79,1± 

1,03 

16,5± 

1,11 

514,1±10,33 

0,16±0,002 

ЕГ 

6 тижнів 

1,0± 

1,11
 #
* 

3,9± 

1,16
 #
* 

21,5± 

1,12
#
* 

25,8± 

1,56
#
* 

37,2± 

1,32
#
** 

10,6± 

1,22
#
* 

426,1±8,43
#
* 

0,25±0,004
##

* 

КГ 

8 тижнів 

0 0 0 4,2± 

0,24 

78,7± 

1,15 

16,2± 

1,18 

512,8±9,48 

0,16±0,004 

ЕГ 

8 тижнів 

6,0± 

1,14
 #
*

 
 

9,5± 

1,18
 #
* 

27,5± 

1,16
#
* 

20,2± 

1,61
#
* 

30,2± 

1,33
#
** 

6,6± 

1,41
#
** 

378,9±8,33
#
** 

0,29±0,004
#
** 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

Проведений аналіз показників ІК дозволив встановити ряд 

закономірностей у перебудові СОЯ при ЕСЦД. В ЕГ через 2 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД ІК збільшується до 78,1±8,03 (контроль 
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65,6±5,44, р<0,05). ІК зі збільшенням терміну експерименту до 4 і 6 тижнів 

зростає і становить відповідно 80,3±2,81 і 88,1±4,75 (р<0,05). На 8-й тиждень 

ЕСЦД цей показник зменшується до 58,9±3,56, порівняно з попереднім 

терміном експерименту і контролем (р<0,05). Такі зміни ІК підтверджують 

дані про порушення процесів диференціації епітеліоцитів та оголення більш 

глибоких шарів СОЯ. 

Цитологічні показники, що характеризують поширеність класів 

деструкції епітеліоцитів у щурів ЕГ, вірогідно відрізнялися від значень КГ 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Поширеність класів деструкції епітеліоцитів на різних ділянках слизової 

оболонки язика залежно від терміну експерименту (M±m, %) 

Термін екс-

перименту, 

тижні 

Група 

тварин 

 

Клас деструкції епітеліоцитів 

0 1 2 
 

2 

ЕГ 81,4±3,82
#
 12,0±1,26

#
 6,6±0,02

##
 

КГ 87,3±3,41 10,9±1,83 1,8±0,11 

 

4 

ЕГ 67,2±2,94
#
* 20,6±2,02

#
* 12,2±1,84

#
* 

КГ 88,1±5,41 10,0±1,74 1,9±0,11 

 

6 

ЕГ 51,1±3,82
#
* 22,0±2,28

#
* 26,9±2,12

#
* 

КГ 87,1±4,33 11,7±2,43 1,8±0,12 

 

8 

ЕГ 41,7±3,23
#
** 30,7±2,23

#
* 27,6±2,38

#
* 

КГ 88,2±4,46 10,8±2,02 1,6±0,32 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

Упродовж ЕСЦД відбувається зменшення кількості епітеліоцитів        

0 класу деструкції, але збільшується чисельність клітин 1-го і 2-го класів 

деструкції. Через 2 тижні цей показник зменшується на 6,9%, через 4 тижні – 

на 9,3%, через 6 і 8 тижнів – відповідно на 10,7% і 12,2% (p<0,05). 
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4.2. Гісто-ультраструктурні зміни слизової оболонки спинки язика  

щурів у різні терміни експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету 

 

Через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД на гістопрепаратах 

язика роговий шар потовщується, простежується тенденція до його 

десквамації (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Потовщення рогового шару слизової оболонки язика через 2 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, об. 20. 

 

Товщина poгoвoго шару в більшості випадків (76,2%) розцінювалася як 

його помірне потовщення. Рідше (33,8%) потовщення рогового шару 

оцінювалося як гіперкератоз. На поверхні епітелію язика виявляється значна 

кількість мікроорганізмів. За відсутності рогового шару поверхневий епітелій 

виглядає потовщеним, відбувається десквамація декількох шарів 

паракератозних клітин. В окремих ділянках порушуються міжклітинні 

контакти в роговому шарі, й формуються пухирі різного розміру з 

дрібнозернистим вмістом. Цитоплазма клітин рогового шару слабо 
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забарвлюється, містить дрібні гранули кератогіаліну. Часто цитоплазма цих 

епітеліоцитів виглядає оптично порожньою. Ядра округлі, нерідко 

зміщуються до базального полюсу клітини. При ультраструктурному 

дослідженні поверхневі епітеліоцити мають вигляд без’ядерних клітин із 

цитоплазмою середньої електронно-оптичної щільності (рис. 4.14). Гранули 

кератогіаліну дрібні, хаотично розподілені в цитоплазмі. Тонофіламенти 

мають нечіткі контури. Міжклітинні контакти не порушуються, а 

міжклітинні проміжки не простежуються. Цитоплазматичні мембрани 

виглядають розмитими. 

Відстань між зернистими клітинами збільшується тільки в окремих 

ділянках, в їхній цитоплазмі присутні гетерогенні вакуолі: великі та дрібні, 

які дифузно розподілялися по всій цитоплазмі (рис. 4.15). 

За тинкторіальними властивостями серед остистих клітин 

диференціювалися темні та світлі епітеліоцити. Великі світлі ядра цих клітин 

не містять ядерець, зустрічаються пікпотично деформовані ядра, що 

набувають неправильної форми. Частково остисті епітеліоцити замінялися 

дрібнозернистою речовиною. В окремих спостереженнях простежувалася 

трансепітеліальна міграція лімфоцитів. Ядро остистих клітин невелике, 

ексцентричне, з нерівними фестончатими (іноді загостреними) контурами. У 

більшості ядер знаходилися чіткі, ексцентрично розташовані ядерця. У 

цитоплазмі хаотично розташовувалися пучки тонофіламентів, малочисельні 

мітохондрії округлі й паличкоподібної форми, дрібні краплі ліпідів і різних 

розмірів електроннощільні включення, мають різну форму і дрібнозернистий 

матрикс. Також, при електронній мікроскопії в цитоплазмі остистих клітин 

виявлялися різних розмірів вакуолі (рис. 4.16).  

Тонофіламенти збираються в пучки і мають хаотичне розташування. В 

окремих клітинах спостерігається скупчення мітохондрій у ділянці одного з 

полюсів ядра. Частина пухирців включала дрібні утворення, оточені 

двоконтурною мембраною. В окремих клітинах у навколоядерній ділянці 

визначаються структури  комплексу  Гольджі. Спостерігається  порушення 
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Рис. 4.14. Розширення міжклітинних проміжків і порушення тісних контактів 

між поверхневими епітеліоцитами слизової оболонки язика через 2 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 15000. 

Позначення: 1 – міжклітинні контакти, 2 – гранули кератогіаліну, 3 – 

міжклітинний простір. 

 

Рис. 4.15. Ультраструктурна організація зернистих епітеліоцитів слизової 

оболонки язика через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – 

міжклітинні контакти, 4 – гранули кератогіаліну, 5 – вакуолі. Стрілками 

показані локальні розширення міжклітинного простору. 
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Рис. 4.16. Розширення міжклітинних контактів, поява кератинових гранул і 

вакуоль у цитоплазмі отистих епітеліоцитів слизової оболонки язика через 2 

тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

10000. Позначення: 1 – ядро, 2 – міжклітинні контакти, 3 – гранули 

кератогіаліну, 4 – вакуолі. 

 

міжклітинних контактів із розширенням відстані між клітинами, заповненої 

дрібнозернистою речовиною і фрагментами цитоплазми. Форма цих клітин 

неправильна, цитоплазматична мембрана утворює множинні вирости. 

У базальному шарі клітини мали неправильну форму. Для ядер 

характерне маргінальне розташування хроматину. Спостерігається активний 

діапедез лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів. При 

ультраструктурному дослідженні цитоплазма містила вакуолі різних розмірів 

(переважно невеликі) з округлими структурами, оточеними двоконтурними 

мембранами. Базальна поверхня цих епітеліоцитів формувала множинні 

нерівні виступи, міцно фіксуючи епітеліоцити на базальній мембрані. У 

розширених міжклітинних проміжках виявляється дрібнозерниста речовина і 

фрагменти цитоплазматичних відростків сусідніх клітин. Сама базальна 

мембрана тонка, безперервна. Прилегла сполучна тканина набрякла, 

диференціювалися фібробласти і  тонкі колагенові волокна. Безпосередньо 
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біля базальної мембрани розташовуються лімфоцити округлої форми. 

Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД на гістопрепаратах 

язика товщина рогового шару збільшена, відбувається його розшарування, у 

поверхневих шарах СОЯ з’являється декілька шарів кератиноцитів із темною 

цитоплазмою (рис. 4.17). Простежується тенденція до його десквамації та 

формування пухирів у поверхневому шарі. Подекуди роговий шар був 

відсутнім, при цьому апікальна поверхня епітелію утворювала нерівномірні 

вирости неправильної форми. При електронно-мікроскопічному дослідженні 

у сплощених клітинах рогового шару спостерігається розширення 

міжклітинних просторів і поява гетерогенних вакуоль (рис. 4.18). Гранули 

кератогіаліну різні за розміром, розподіляються дифузно, групуються в 

невеликі скупчення. У поверхневому шарі знаходяться великі піноцитозні 

пухирці, зустрічаються клітини зі спустошеною цитоплазмою. 

У клітинах зернистого й остистого шару простежується тенденція до 

зміни тинкторіальних властивостей клітин, при цьому диференціюються 

темні та світлі кератиноцити. При ультраструктурному дослідженні зернисті 

епітеліоцити мають полігональну форму, варіюють у розмірах, у цитоплазмі 

спостерігаються великі перинуклеарні вакуолі. В окремих клітинах ядро 

зміщується до базального полюсу клітини, часто вони є пікнотично змінені. 

Майже у всіх спостереженнях були видимі чіткі цитоплазматичні відростки 

за рахунок розширення міжклітинних проміжків, більшість міжклітинних 

контактів зруйновані. 

Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД тісний зв’язок між 

клітинами остистого шару порушується, контури цитоплазматичної 

мембрани згладжуються (рис. 4.19). 

Цитоплазма характеризується малою кількістю тонофіламентів, що 

зумовлює низьку електронно-оптичну щільність цитоплазми. В остистих 

епітеліоцитах, що розташовані безпосередньо під зернистим шаром, ядра 

втрачають свою оболонку і представляють собою скупчення хроматину. У 

клітинах, які розташовані ближче до базального шару, ядра зберігають 

каріолему, мають світлу каріоплазму. У навколоядерному просторі  
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Рис. 4.17. Вогнищеве нерівномірне збільшення товщини рогового шару, 

розшарування поверхневих клітинних пластів у слизовій оболонці язика 

через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, об. 20. 

 

Рис. 4.18. Порушення структури міжклітинних контактів, поява вакуоль і 

гранул кератогіаліну в цитоплазмі поверхневих епітеліоцитів через 4 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – гранули кератогіаліну, 3 – міжклітинні контакти, 4 

– вакуолі. 
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Рис. 4.19. Ультраструктурні зміни остистих епітеліоцитів СОЯ через 4 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. 

Позначення:  1 – ядро,  2 – гранули  кератогіаліну, 3 – міжклітинні контакти, 

4 – вакуолізовані мітохондрії. 

 

зустрічаються серповидні просвітлені ділянки цитоплазми, заповнені 

значною кількістю великих вакуоль. 

У цитоплазмі клітин базального шару знаходяться потужні пучки 

тонофіламентів, які орієнтовані в напрямку периферійних відділів 

цитоплазми та в зони міжклітинних контактів. Рибосоми та мітохондрії 

концентруються, в основному, в навколоядерній зоні. У багатьох базальних 

епітеліоцитах спостерігаються явища вакуольної дистрофії. При цьому 

великі вакуолі зміщують ядро на периферію клітини (рис. 4.20). 

Через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД на препаратах язика 

роговий шар займає більшу частину товщини епітелію (рис. 4.21). 

Поверхневі епітеліоцити формують нерівномірні вирости. Спостерігається 

вакуолізацізація цитоплазми клітин зернистого шару, розпушування 

структури цитоплазми, нерівномірний розподіл кератогіаліну. Часто 

зустрічаються   великі   поодинокі   гранули   кератогіаліну   або  ж  дрібні 
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Рис. 4.20. Вакуолізація і збільшення кількості різнонаправлених пучків 

тонофіламентів у цитоплазмі базальних епітеліоцитів СОЯ через 4 тижні від 

початку  моделювання ЕСЦД. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 

3 – міжклітинні контакти, 4 – вакуолі, 5 – пучки тонофіламентів.  

 

 

Рис. 4.21. Потовщення і вакуолізація епітеліоцитів рогового шару слизової 

оболонки язика через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, об. 20. 
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пилоподібні кератиносоми, коли кератогіалін починає займати велику 

частину цитоплазми. При цьому кількість кератогіаліну в одній клітині може 

досягати десяти і більше гранул. 

У поверхневому шарі при розширенні міжклітинних просторів 

формуються  великі вакуолі. При електронній мікроскопії спостерігається 

значне розширення міжклітинних контактів поверхневих епітеліоцитів, вони 

витоншуються, у цитоплазмі майже не зустрічаються субклітинні 

компоненти (рис. 4.22). 

 

 

Рис. 4.22. Розширення міжклітинного простору, розрив міжклітинних 

контактів і зменшення кількості внутрішньоклітинних органел у поверхневих 

епітеліоцитах через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 20000. 

 

У багатьох клітинах зернистого шару виявляються ознаки 

деструктивних змін епітеліоцитів, помірний акантоз, які доречно віднести до 

дистрофічних змін СОЯ. В остистому шарі полігональна форма епітеліоцитів 

утворюється за рахунок акантозу, характерне просвітлення і вакуолізація  
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цитоплазми.  Рідше  ці  клітини  набувають  циліндричної або кубічної 

форми. 

Деякі остисті епітеліоцити зберігають міжклітинні контакти, хоча 

простежується тенденція до їхнього пошкодження (рис. 4.23). Частина клітин 

містить ядра химерної форми, деякі ядра знаходяться у стані пікнозу або 

рексису. У цитоплазмі остистих епітеліоцитів спостерігається підвищена 

кількість ліпідних включень, поодинокі кератиносоми, мітохондрії зі 

зруйнованими гребенями. 

Базальні епітеліоцити найчастіше мають неправильну форму, в них 

рідко виявляються мітози. Цитоплазма інтенсивно забарвлюється. 

Зустрічаються пікнотично деформовані ядра. Розширюються міжклітинні 

проміжки, з’являються ознаки невираженого трансепітеліального діапедезу 

лімфоцитів за рахунок розширених проміжків між клітинами. Цитоплазма 

базальних епітеліоцитів є помірної електронної щільності, в ній знаходяться 

щільні осміофільні тонофіламенти, поодинокі гранули кератогіаліну, 

мітохондрії з просвітленим матриксом (рис. 4.24). 

Частина клітин базального шару виглядає більш світлою. Ядра мають 

неправильний, деформований вигляд за рахунок глибоких інвагінацій 

каріолеми. Пучки тонофіламентів стоншуються і розташовуються більш 

розрізнено. У ділянках атрофії СОЯ ультратонкий зріз включав усі шари, 

простежувалася виражена вакуольна дистрофія поверхневих, остистих і 

базальних клітин. Частина вакуоль містила дрібні овальні включення. У 

підслизовому прошарку простежуються ознаки склерозу. При цьому власна 

пластинка слизової оболонки набрякає, спостерігається інтенсивна 

лейкоцитарна інфільтрація, кількість колагенових волокон зростає, товщина 

стінок судин збільшується. Базальна мембрана нерівномірно потовщена. У 

власній пластинці слизової оболонки сполучна тканина набрякла, просвіт 

судин і капілярів звужений, містить формені елементи крові у вигляді 

монетних стовпчиків. Визначається порушення міжклітинних контактів із 

утворенням оптично прозорих ділянок між клітинами. 
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Рис. 4.23. Каріорексис, вакуолізація цитоплазми і порушення структури 

міжклітинних контактів в остистих епітеліоцитах через 6 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 20000. Позначення: 

1 – ядро, 2 – мітохондрії, 3 – міжклітинні контакти, 4 – вакуолі. 

 

Рис. 4.24. Зміна контурів ядра, вакуолізація цитоплазми і порушення 

міжклітинних контактів у базальних епітеліоцитах через 6 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 12000. Позначення: 

1 – ядро, 2 – мітохондрії, 3 – міжклітинні контакти, 4 – гранули кератогіаліну. 
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 Через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД на препаратах 

роговий шар нерівномірний, різко потовщений, виявляється гіперкератоз, що 

характеризується наявністю пластів кератинових мас (рис. 4.25).  

 

Рис. 4.25. Нерівномірне потовщення рогового шару і гіперкератоз слизової 

оболонки язика через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7, об. 20. 

 

Поверхневий шар сплощених епітеліоцитів стоншений на значному 

протязі, у ньому формуються пустоти. Адгезія мікроорганізмів виявляється у 

великій кількості спостережень і, в цілому, була дифузною для даного 

терміну спостережень. На поверхневих епітеліоцитах спостерігаються, в 

основному, кокові форми мікроорганізмів. 

У зернистому шарі полігональна форма епітеліоцитів формується за 

рахунок акантозу, характерними є вакуолізація і просвітлення цитоплазми. 

Порушуються тинкторіальні властивості зернистих епітеліоцитів на всьому 

протязі клітинного пласта. Характерним було формування 

внутрішньоепітеліальних вакуоль. 

За тинкторіальними властивостями серед остистих епітеліоцитів 

диференціюються темні та світлі. В ядрах світлих клітин ядерця не 
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визначаються. У темних клітинах часто спостерігаються пікнотично 

деформовані ядра, неправильної форми. Частково остисті епеліоцити 

заміщуються дрібнозернистим, гетерогенним матеріалом. У шарі цих клітин 

спостерігається інтенсивна трансепітеліальна міграція лімфоцитів. 

Базальні епітеліоцити містять гіперхромні ядра, змінюють свою 

форму на низькоциліндричну, що зумовлено вираженими дистрофічними 

процесами.  

На ультраструктурному рівні поверхневі епітеліоцити утворюють 

численні мікровирости неправильної форми. Спостерігається вакуолізація 

цитоплазми поверхневих епітеліоцитів, нерівномірність 

внутрішньоклітинного розподілу кератогіаліну. Частіше виявляються великі 

гранули, при цьому іноді відбуваються цитоплазматичні скупчення 

пилоподібних кератиносом. У поверхневому шарі при розширенні 

міжклітинного простору між окремими епітеліоцитами формувалися великі 

вакуолі (рис. 4.26). Частина клітин містить ядра химерної форми, багато ядер 

знаходяться у стані пікнозу. 

У цитоплазмі зернистих епітеліоцитів дифузно розподілені тонкі й 

короткі тонофіламенти, які створювали ефект середньої осміофільності. 

Кількість органел у цитоплазмі значно зменшена, вони розподіляються 

дифузно, без певної локалізації (рис. 4.27). Виявляються дрібні поодинокі 

гранули кератогіаліну, ліпідні краплі, пухирці різних розмірів із дрібними 

гетерогенними округлими включеннями. Деякі вакуолі виглядають оптично 

прозорими. При електронній мікроскопії форма остистих епітеліоцитів 

неправильна, полігональна, іноді сплощена. В їхній цитоплазмі часто 

виявляються від 1-2 до 4-5 вакуоль. 

Вони містять дрібнозернистий або електронно-світлий матрикс, 

оточений мембраною. У частині препаратів переважають остисті 

епітеліоцити з апоптичними тільцями (рис. 4.28). Інколи зустрічаються 

поодинокі епітеліоцити з ознаками повної деструкції більшості мітохондрій. 

У  базальних  клітинах  каріолема  утворює  множинні  глибокі  інвагінації 
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Рис. 4.26. Вакуолізація цитоплазми поверхневих епітеліоцитів і різке 

розширення міжклітинного простору через 8 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 12000. Позначення: 

1 – ядро, 2 – вакуолі, 3 – міжклітинні контакти. 

 

Рис. 4.27. Поява великої кількості кератогіалінових гранул, каріопікноз у 

зернистих епітеліоцитах через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 

3 – міжклітинні контакти, 4 – вакуолі, 5 – гранули кератогіаліну. 
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(рис. 4.29). Мітохондрії дифузно розташовуються в цитоплазмі, однак їх 

кількість незначна. У цитоплазмі спостерігаються велика кількість 

піноцитозних пухирців і пучки тонофібрил, поодинокі гранули глікогену. 

Визначається порушення міжклітинних контактів із утворенням оптично 

прозорих міжклітинних просторів, в яких спостерігаються фрагменти 

цитоплазматичних відростків сусідніх епітеліоцитів. Базальна мембрана 

потовщена, в окремих ділянках порушується її цілісність, знижується 

осміофільність. 

Спостерігається набряк власної пластинки СОЯ. Поряд із цим 

виявляється інтенсивна поліморфноклітинна інфільтрація, збільшується 

кількість і товщина колагенових пучків, вони набувають хаотичної 

орієнтації. Особливо багато сплучнотканинних елементів спостерігається в 

паравазальному просторі, що негативно впливає на транспортування 

поживних речовин до епітеліоцитів. 

 

4.3. Стан м’язових волокон та особливостей їхнього 

кровопостачання при експериментальному стрептозотоциновому 

цукровому діабеті 

У МВ різного фенотипу спостерігаються певні кількісні зміни, які 

залежать від тривалості ЕСЦД (табл. 4.5, рис. 4.30 і 4.31). 

Кількісний аналіз MB через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД 

показав, що в м’язах язика середній діаметр ШОГМВ зменшується на 3,6%, 

ШГМВ на 2,0% і в ПОМВ – на 2,2% (p<0,05). Щодо загальної кількості MB, 

то в м’язах язика вона менша на 3,2% (p<0,05). При цьому найбільший 

дефіцит спостерігається з боку ШОГМВ (3,6%, р<0,05), тоді як ПОМВ 

недостовірно зменшується на 2,2% (р>0,05). У місцях значного зменшення 

діаметру МВ під сарколемою виявлялись скупчення гіперхромних і 

пікнотичних ядер. У деяких MB можна було бачити розволокнення 

міофібрил і вогнища фрагментарного знебарвлення і деструкції. На 

ультраструктурному рівні у МВ через 2 тижні від початку моделювання 
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Рис. 4.28. Каріопікноз в остистих епітеліоцитах через 8 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 15000. Позначення: 

1 – ядро, 2 – міжклітинні контакти, 3 – апоптичні тільця. 

 

     

Рис. 4.29. Ультраструктурні зміни базальних епітеліоцитів через 8 тижнів від 

початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. 

Позначення : 1 – ядро, 2 – мітохондрії, 3 – міжклітинні контакти, 4 – базальна 

мембрана. 
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Таблиця 4.5 

Кількісні показники м’язових волокон різного фенотипу в м’язах язика 

при стрептозотоциновому діабеті (M±m)  

Тип 

МВ 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 Тривалість цукрового діабету, тиждень 

2 4 6 8 

Ш

О

Г

М

В 

ЕГ d 51,0±3,41
#
 41,3±2,54 25,8±2,01** 18,2±1,34 

Σ 2712,8±141,32
#
 2639,5±122,14

#*
 2493,6±118,41

#
* 1976,1±154,33

#
* 

КГ d 59,1±1,97 59,2±2,16 59,2±2,08 59,3±2,25 

Σ 2814,5±148,21 2811,3±117,31 2809,4±162,32 2810,6±146,12 

Ш

Г 

М

В 

ЕГ d 34,3±2,12
#
 29,2±2,33

##
* 22,5±1,62

##
* 18,6±1,36

##
** 

Σ 1093,9±66,15 888,2±58,24
##

* 561,3±22,53
##**

 523,2±5,04
##*

 

КГ d 42,9±2,03 41,8±1,96 42,7±1,51 42,1±1,83 

Σ 1116,1±66,15 1114,9±64,07 1115,2±66,14 1115,9±63,53 

П

О 

М

В 

ЕГ d 34,1±1,12
#
 30,5±1,31

#
 28,2±1,05

#
 25,4±1,02

#
* 

Σ 88,2±4,06 83,1±3,53
#
 78,5±2,9

#
1 73,4±2,12

#
* 

КГ d 35,1±1,11 35,4±1,02 34,9±1,23 35,1±1,03 

Σ 90,2±2,26 90,3±2,51 89,9±2,03 90,5±2,71 

Σ МВ 3893,9±182,17
#
 3610,8±88,63

#*
 3133,3±79,52

##*
 2572,7±73,63

#
* 

Σ КГ 4020,8±193,23 4016,5±188,42 4014,5±191,35 4017,0±189,27 

Примітки: 

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **р<0,01; 

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
р<0,01; 

3) d – діаметр у мкм; 

4) Σ – загальна кількість м’язових волокон.  

 

ЕСЦД значних змін об’ємної щільності мітохондрій, Т-системи і СС не 

виявлено (табл. 4.6). 

При електронно-мікроскопічному дослідженні в більшості ШГМВ 

відбувається нагромадження ліпідних включень та мієліноподібних тілець у 

ділянці зруйнованих саркомерів і навколо ядер (рис. 4.32). 

 



 118 

 

а 

 

 

 

б 

Рис. 4.30. Перерозподіл м’язових волокон різного фенотипу через 2 тижні (а) 

та через 4 тижні (б) від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення за 

Нахласом. Мікрофотографії. Зб.: ок. 7, об. 40. Позначення: 1 – швидкі 

окисно-гліколітичні м’язові волокна, 2 – швидкі гліколітичні м’язові волокна, 

3 – повільні окисні м’язові волокна. 

 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 



 119 

 

 

а 

 

 

 

б 

Рис. 4.31. Зменшення швидких окисно-гліколітичних (1) і швидких 

гліколітичних (2) при незначній зміні числа повільних окисних м’язових 

волокон (3) через 6 тижнів (а) та через 8 тижнів (б) від початку моделювання 

ЕСЦД. Забарвлення за Нахласом. Мікрофотографії. Зб.: ок. 7, об. 40. 

Забарвлення за Нахласом. Зб.: ок. 7, об. 40. 
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Таблиця 4.6 

Морфометричні показники м’язових волокон язика щурів у різні 

терміни експериментального цукрового діабету (М±m, n=5) 

Структурні 

утворення 

Термін ЕСЦД, тиждень 

2 4 6 8 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Відносний об’єм 

Міофібрили 63,7 

±1,22 

58,6 

±1,18
#
 

63,8 

±1,23 

51,3 

±1,11

* 

63,2 

±1,54

* 

41,6 

±1,52

* 

63,7 

±1,22 

39,2 

±1,33

* 

Мітохондрії 32,4 

±0,83 

28,1 

±0,74
#
 

32,3 

±1,01 

25,6 

±0,81

* 

32,4 

±0,72 

24,0 

±0,33

* 

32,5 

±1,06 

23,5 

±0,25

* 

Саркоплазма

тична сітка 

1,6 

±0,02 

1,4 

±0,02
#
 

1,5 

±0,03 

1,1 

±0,01

* 

1,5 

±0,01 

1,0 

±0,01

* 

1,6 

±0,02 

0,83 

±0,01* 

Т-система 2,5 

±0,03 

2,0 

±0,02
##

 

2,5 

±0,03 

1,8 

±0,04 

2,5 

±0,01 

1,5 

±0,03

* 

2,5 

±0,03 

1,1 

±0,01

* 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **р<0,01;  

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
р<0,01. 

 

У більшості ШОГМВ з’являються пікнотичні ядра, що пов’язано з 

каріорексисом (рис. 4.33). Розпадаючись, м’язове ядро утворює 6-8 

фрагментів. У цій зоні мікрофібрили зазнають часткової деструкції, яка 

починається з дезінтеграції Z-дисків, потім відбувається розпад актинових 

філаментів у двох суміжних саркомерах (рис. 4.34). Одночасно звужуються 

канальці СС. Деструктивний процес завершується повним лізисом 

саркомерів. У MB мітохондрії суттєво зменшуються в довжину, утворюються 

перетяжки, тому часто виникають їхні різні атипові форми. Поряд із цим, у 

них руйнується значна кількість гребенів, просвітлюється матрикс. Особливо 

виражені зміни в мітохондріях, які локалізуються в зоні дистрофічних саркомерів. У 

ПОМВ під сарколемою утворюються велетенські мітохондріальні 

“мішки”(рис. 4.35). Сарколема ШГМВ утворює бухтоподібні заглибини, а   
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Рис. 4.32. Утворення мієліноподібних тілець та нагромадження ліпідних 

включень у саркоплазмі ШГМВ язика. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

15000. Позначення: 1 – ядро; 2 – мієліноподібне тільце; 3 – вакуолі, 4 – 

мітохондрія, 5 – саркомер. 

 

Рис. 4.33. Каріорексис в ШОГМВ язика через 2 тижні від початку 

моделювання ЕСЦД.  Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. Позначення: 

1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – міофібрили, 4 – зона деструкції міофібрил, 5 – 

ендомізій. 
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Рис. 4.34. Початкова стадія деструкції саркомера. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 15000. Позначення: 1 – ділянки лізису міофібрил, 2 – 

мієліноподібні тільця, 3 – мітохондрії. Стрілками показано ділянку 

дезінтеграції Z-лінії. 

 

саркоплазма бідна  на  гранули глікогену (рис. 4.36).   

На ранніх стадіях (перші 4 тижні) розвитку ЕСЦД морфологічні зміни 

ГМЦР язика мають гетерогенний характер. Спостерігається звуження 

просвіту артеріальних та венозних судин, унаслідок цього зменшується число 

внутрішньом’язових гемокапілярів (рис. 4.37). При цьому об’ємна щільність 

гемокапілярів, а також рівень капіляризації MB залишається на рівні 

контрольних тварин (табл. 4.7). Через 4 тижні від початку моделювання 

ЕСЦД діаметр просвіту магістральних артерій, порівняно з контрольними 

даними, значно зменшується і складає (95,5±3,21) мкм. Ще більше 

звужуються артеріоли (d = 24,1±1,15 мкм), метартеріоли (d = 10,8±0,62 мкм) і 

гемокапіляри (d = 4,9±0,33 мкм). 

Внутрішньом’язова капілярна сітка за таких умов помітно 

розріджується, її петлі сягають розмірів 220-450 x 120-150 мкм. Водночас у 

венозній ланці ГМЦР спостерігається деяке розширення просвіту. 

 

1 
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Рис. 4.35. Тромбоцитарно-еритроцитні комплекси в просвіті гемокапіляра (1) 

та утворення скупчень структурно змінених мітохондрій (2) під сарколемою 

капілярного ложа повільних окисних м’язових волокон. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5000. 

 

Рис. 4.36. Утворення бухтоподібного заглиблення саркоплазми швидкого 

гліколітичного м’язового волокна. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 15000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрії, 3 – лізосоми, 4 – міофібрили, 5 – 

відростки фібробластів. 
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Рис. 4.37. Розріджена  судинна сітка язика щура через 4 тижні від початку 

моделювання ЕСЦД. Ін’єкція судин паризьким синім.  Мікрофотографія. Зб.: 

ок. х 7, об. х 40. Стрілками показані окремі безсудинні зони. 

 

Таблиця 4.7 

Гістометрична характеристика мікроциркулярного русла м’язів язика 

тварин у різні терміни експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету (M±m) 

Параметри 

мікрогемосудин 

(мкм) 

Група 

тварин 

Тривалість ЕСЦД, тижні 

2 4 6 8 

1 2 3 4 5 6 

Діаметр просвіту 

артеріол 
ЕГ 

25,9 

±1,33
#
 

24,1 

±1,15
#
* 

17,5 

±1,01
##

* 

11,8 

±0,55
##

** 

КГ 
28,2 

±1,34 

28,1 

±1,03 

27,9 

±1,05 

28,0 

±1,27 

Діаметр просвіту 

метартеріол 
ЕГ 

11,3 

±0,75 

10,8 

±0,62
#
* 

10,0 

±0,58
#
* 

8,1 

±0,35
#
* 

КГ 
11,8 

±0,72 

12,0 

±0,94 

11,9 

±0,33 

11,7 

±0,51 

Діаметр просвіту 

гемокапілярів 
ЕГ 

5,8 

±0,32
#
 

4,9 

±0,33
#
* 

3,5 

±0,21
##**

 

2,9 

±0,17
##

** 

КГ 
6,2 

±0,36 

6,3 

±0,61 

6,1 

±0,53 

6,4 

±0,62 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 

Діаметр просвіту 

закапілярних судин 
ЕГ 

14,1 

±1,65
#
 

12,3 

±1,11
#*

 

10,5 

±0,73
##**

 

9,4 

±0,52
##*

 

КГ 
16,6 

±1,22 

16,8 

±1,38 

16,3 

±1,71 

16,8 

±1,64 

Діаметр просвіту 

збірних венул 
ЕГ 

30,1 

±2,25
#
 

22,2 

±1,42
#
* 

20,4 

±1,02
##

* 

16,2 

±0,56
##

* 

КГ 
33,9 

±1,81 

33,3 

±2,07 

33,8 

±2,12 

33,6 

±2,44 

Щільність 

гемокапілярів на 1мм
2
 

ЕГ 
84,2 

±4,02
#
 

54,3 

±3,11
#
* 

34,1 

±1,93* 

21,6 

±1,84
##**

 

КГ 
87,5 

±3,97 

86,9 

±3,83 

87,6 

±4,02 

86,8 

±4,16 

Кількість гемокапіля-

рів навколо НMЗ 
ЕГ 

3,7 

±0,31
#
 

2,9 

±0,27
#
* 

2,5 

±0,15
#
* 

2,2 

±0,14
##

** 

КГ 
3,9 

±0,41 

3,8 

±0,52 

3,9 

±0,25 

3,8 

±0,26 

Примітки: 

 1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

На всьому протязі внутрішньом’язові артеріоли та метартеріоли 

набувають звивистого характеру проходження. Окремі гемокапіляри 

повністю закриті або перетворюються в плазматичні. Виявляються 

ультраструктурні зміни ендотеліоцитів: підвищується електронно-оптична 

щільність цитоплазми, змінюється конфігурація ядра, просвітлюється 

матрикс мітохондрій, руйнуються окремі гребені, розширюються цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки, на їхній поверхні зменшується кількість 

рибосом. 

Кількісний аналіз MB через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД 

показав, що в м’язах язика середній діаметр ШОГМВ зменшується на 30,2 %, 

ШГМВ – на 30,1 % і в ПОМВ – на 13,8 %. Що стосується загальної кількості 

MB, то в м’язах язика вона менша на 10,1 % (p<0,05). При цьому найбільший 

дефіцит спостерігається з боку ШГМВ (20,3%), тоді як ПОМВ і ШОГМВ 

зменшуються тільки на 7,9% та 6,1% (див. табл. 4.5). 
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На ультраструктурному рівні деструктивні зміни характеризуються 

фрагментацією міофібрил (рис. 4.38). У ШОГМВ і ШГМВ найбільш 

уразливими структурами є мітохондрії, в яких майже повністю руйнуються 

гребені, просвітлюється матрикс, що свідчить про розбалансування системи 

енергозабезпечення. Ядра в пошкоджених ділянках мають фестончатий край 

у результаті інвагінацій каріолеми. У цілому ряді ядер хроматин 

розміщується у вигляді невеликих конгломератів по всій нуклеоплазмі (рис. 

4.39). У пошкоджених MB зустрічаються невеликі мієліноподібні тільця, які 

представляють собою 3-5 шарів електроннощільних концентричних тяжів. 

Некротизовані ділянки MB активно фагоцитуються макрофагами, 

цитоплазма яких густо заповнена первинними і вторинними лізосомами (рис. 

4.40). 

Морфометричний аналіз показав, що відносний об’єм міофібрил 

продовжує зменшуватися (див. табл. 4.6). Значних змін зазнає 

мітохондріальний компартмент MB. Їхній відносний об’єм знижується (див. 

табл. 4.6). 

Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД відбувається часткова 

редукція ГМЦР м’язів язика, гемокапілярні петлі збільшуються в розмірах до 

80,0-170,0 x 50,0-80,0 мкм. При цьому кількість внутрішньом’язових 

гемосудин зменшується до 55,9±2,31 на 1 мм
2 

поперечного перетину м’язів 

язика. Просвіт артеріол і метартеріол звужується. Із боку венозної ланки 

спостерігаються подібні, статистично вірогідні зміни (див. табл. 4.7). 

На ультраструктурному рівні в гемокапілярах язика спостерігається 

набряк і вакуолізацізація цитоплазми ендотеліоцитів. Люменальна поверхня 

утворює чисельні мікровирости (рис. 4.41). Цитоплазма ендотеліоцитів має 

низьку електронно-оптичну щільність, у ній є велика кількість піноцитозних 

пухирців, які локалізуються біля люменальної і базальної плазмолем. 

Матрикс мітохондрій має низьку осміофільність. На поверхні цистерн 

гранулярної ендоплазматичної сітки зменшується кількість рибосом. 

Базальна мембрана нерівномірно потовщується, цитоплазма перицитів має 
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Рис. 4.38. Фрагментація міофібрил і деструкція мітохондрій в ШГМВ через 4 

тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

18000. Позначення: 1 – фрагмент саркомера; 2 – мітохондрії, 3 – цистерни 

саркоплазматичної сітки, 4 – ендомізій. 

 

Рис. 4.39. Перерозподіл гетерохроматину в ядрі, ліпідні включення і фіброзні 

кільця в ПОМВ через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 20 000. Позначення: 1 – ліпідні включення; 2 – 

мієліноподібні тільця; 3 – ядро. 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

4 

3 



 128 

 

Рис. 4.40. Фагоцитоз некротизованої частини MB язика через 4 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. 

Позначення: 1 – некротизована ділянка MB; 2 – ядро макрофага. 

 

Рис. 4.41. Відшарування цитоплазми ендотеліоцитів у просвіт гемокапіляра 

через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 10000. Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – фрагменти цитоплазми 

ендотеліоцита, 3 – ендотеліоцит, 4 – базальна мембрана, 5 – ендомізій, 6 – 

м’язове волокно. 
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низьку електронно-оптичну щільність.  

Через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД знайдено зменшення 

об’ємної щільності СС. Виявляється тенденція до зменшення об’ємної 

щільності Т-системи. Ультраструктурна організація MB свідчить про 

інтенсифікацію деструктивно-дегенеративних процесів. Насамперед це 

виражається значним лізисом міофібрил та руйнуванням СС. У зв’язку з цим 

у значній кількості MB міжфібрилярні проміжки сильно розширені та 

заповненні деструктивно зміненими мітохондріями та автофагосомами. 

У багатьох ділянках MB міофібрили розволокнюються. У саркоплазмі 

зменшується кількість гранул глікогену, рибосом, елементів 

ендоплазматичної сітки, ліпідні включення сильно осміофільні, термінальні 

цистерни розширені. 

При цьому з’являються великі поля з гомогенізованими 

мітохондріями та войлокоподібним міофібрилярним компонентом, який 

утворюється внаслідок деструкції міофібрил (рис. 4.42). 

Через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД відбувається 

підсилення репресивного впливу гіперглікемії на MB. Так, у м’язах язика 

дефіцит діаметру м’язових волокон більший, ніж на попередньому етапі 

експерименту (див. табл. 4.6). Щодо абсолютної кількості MB, то порівняно з 

контролем, вона зменшується на 21,9% (див. табл. 4.5). Водночас 

виявляються MB, які зазнали колікваційного некрозу. Для них характерні 

множинні розриви сарколеми та інколи частковий вихід мітохондрій в 

інтерстиційний простір. При цьому відбувається набряк саркоплазми і 

міофібрил, різко зменшується кількість глікогену (рис. 4.43). Поодинокі 

мітохондрії знаходяться на різних стадіях дегенерації, видно фрагменти 

міофібрил, які розпадаються. Унаслідок ультраструктурного 

морфометричного аналізу MB встановлено, що відносний об’єм міофібрил, 

мітохондрій і СС, порівняно з контролем та попереднім терміном 

дослідження, зменшується (див. табл. 4.5). 
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Рис. 4.42. Войлокоподібні міофібрили і гомогенізовані мітохондрії в ШГМВ 

язика через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 10000. Позначення: 1 – саркомер; 2 – мітохондрії. 

 

 

Рис. 4.43. Розширення міжфібрилярного простору внаслідок лізису міофібрил 

в ШОГМВ через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія.  Зб.: х 12000. Позначення: 1 – мітохондрії; 2 – міофібрили, 

3 – ядро МВ. 
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Щодо мітохондрій та інших структур саркоплазми, то їхній відносний 

об’єм зменшується відповідно на 23,2% і 35,1% (див. табл. 4.6). Практично у 

всіх MB відбувається розпушення міофібрил, яке пов’язане з масовим 

розпадом Z-ліній. Однак головною патологічною ознакою є лізис великих 

ділянок міофібрилярного апарату в ШОГМВ і ШГМВ, унаслідок чого 

відбувається “оголення” саркоплазматичного матриксу (рис. 4.44). 

Одночасно зазнають лізису елементи Т-системи. 

У саркоплазмі ПОМВ формуються гігантські автофагосоми, які 

містять осміофільні структури зернистої і ниткоподібної форми. Більшість 

мітохондрій знаходяться в стані вираженого автолізу та набряку. Масові 

пошкодження саркоплазми ведуть до каріорексу, фрагментації та некрозу 

значної частини MB (рис. 4.45). 

У некротизованих ділянках зростає кількість макрофагів і 

фібробластів. Останні, знаходячись у фазі синтетичної активності, 

продукують колагенові волокна, які заміщують м’язову тканину. 

Через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД відбувається 

наростання патологічних змін ГМЦР: помітно зменшується діаметр просвіту 

всіх складових компонентів його артеріальної та венозної частин, тому 

судинний рисунок м’язів язика розріджується (рис. 4.46). 

Так, діаметр магістральних артерій зменшується (див. табл. 4.7). 

Відбувається зміна діаметру гемокапілярів у напрямку до збільшення 

кількості судин дрібного діаметру. При цьому зростає розмір петель 

внутрішньом’язової гемокапілярної сітки, що призводить до зменшення 

сумарної ємкості гемокапілярного русла. Ще в більших межах звужується 

венозна ланка ГМЦР (див. табл. 4.7). 

Такі зміни в ангіоархітектоніці призводять до зменшення кількості 

гемокапілярів, які припадають на одне МВ та забезпечують його 

васкуляризацію. У кровоносних капілярах посилюються процеси деструкції, 

які виражаються зменшенням щільності капілярної сітки, звуженням 

просвіту  всіх  ланок  ГМЦР,  зміною  їх контурів, появою ампулоподібних 
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Рис. 4.44. “Оголення” саркоплазматичного матриксу внаслідок лізису 

міофібрилярного апарату в ШОГМВ через 6 тижнів від початку моделювання 

ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 15000. Позначення: 1 – ядро. 2 – 

мітохондрія, 3 – саркомер, 4 – цистерни саркоплазматичної сітки. 

 

Рис 4. 45. Каріорексис (показано стрілкою) в MB язика через 6 тижнів від 

початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 4000. 

Позначення: 1 – еритроцит; 2 – м’язове волокно; 3 – ядро м’язового волокна; 

4 – ядро фібробласта. 
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Рис. 4.46. Безсудинні зони на тлі загального зменшення густини кровоносної 

сітки язика щура через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Ін’єкція 

судин паризьким синім. Мікрофотографія. Зб.: ок. 7 , об. 40. 

 

розширень. Відбувається подальша деформація гемокапілярів і стоншення 

їхніх стінок. При електронно-мікроскопічному дослідженні в просвіті 

гемокапілярів виявляються еритроцитарні сладжі, преципітати та клітинні 

агрегати (рис. 4.47). В окремих гемокапілярах спостерігається дезорганізація 

ендотеліальних клітин з ознаками мікроклазматозу, відбувається деструкція 

базальної мембрани, потовщується і склерозується стінка мікросудин. На 

окремих ділянках у просвіті гемокапілярів виявляється повна десквамація 

окремих ендотеліоцитів. 

Слід також зазначити, що зміни в кровоносних капілярах є досить 

поліморфними (рис. 4.48). 

Матрикс деяких ендотеліоцитів пониженої електронної щільності. 

Місцями виявляються мультивезикулярні тільця. Для люменальної поверхні 

ендотеліоцитів характерною ознакою є ускладнення мікрорельєфу за рахунок 

утворення чисельних “стомат” і блебсів. Мітохондрії в таких клітинах 

вакуолізовані  з  фрагментованими гребенями. Цистерни ендоплазматичної 
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Рис. 4.47. Адгезія еритроцитів та витончення стінки гемокапіляра язика через 

8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія.     

Зб.: х 8000. Позначення: 1 – еритроцит, 2 – ендотеліоцит, 3 – ендомізій,           

4 – міофібрили. 

 

Рис. 4.48. Вазоконстрикція гемокапіляра через 8 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 6000. Позначення:  

1 – просвіт артеріоли; 2 – ядро ендотеліоцита; 3 – ядро перицита;                         

4 – термінальні аксони; 5 – макрофаг; 6 – м’язове волокно; 7 – фібробласт. 
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сітки розширені й втрачають гранули на своїх мембранах. Каріоплазма 

пониженої електронної щільності. В інших ендотеліоцитах, навпаки, 

цитоплазма звичайної електронної щільності. 

Базальна мембрана нерівномірно потовщена. У перицитах 

відбувається деяке розширення цистерн ендоплазматичної сітки та 

вакуолізація мітохондрій, а також зменшення кількості вільних і 

прикріплених рибосом. Просвіт судин ГМЦР частіше повністю 

перекривається клітинними елементами крові або виявляється у вигляді 

тонкої смужки (див. рис. 4.46). 

 

4.4. Характеристика периферійного нервового апарату язика та 

його гемомікроциркуляторного русла при експериментальному 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

При світлооптичному мікроскопічному дослідженні НМЗ язика через 

2 тижні від початку моделювання ЕСЦД встановлено, що контури 

претермінальних ділянок мієлінових нервових волокон мають зазубрені 

обриси, піддаються нерівномірному забарвленню, що створює досить 

строкату гістологічну картину. При цьому на 42,7% зменшується площа 

розгалуження термінальних нервових волокон, які беруть участь в утворенні 

передсинаптичного полюса НМЗ (табл. 4.8, рис. 4.49). При електронно-

мікроскопічному дослідженні виявляється порушення тонкої структури 

мієлінової оболонки, яке пов’язане з розшаруванням окремих ламел мієліну, 

в основному, по його проміжних лініях. 

Таке явище супроводжується варикозними розширеннями або 

звуженнями аксона, зменшенням кількості мікротрубочок, порушенням 

структури гребенів у мітохондріях, розширюється периаксональний простір 

(рис. 4.50). При цьому цитоплазма нейролемоцитів має понижену 

електронно-оптичну щільність, у внутрішньоклітинному просторі 

збільшується   кількість   вакуолізованих  субклітинних   компонентів,  а  в 
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Таблиця 4.8 

Зміна площі розгалуження термінальних гілок рухових аксонів 

язика при стрептозотоциновому цукровому діабеті (M±m) 

Тиждень 

експерименту 
Група 

тварин 
Площа розгалужень (мкм

2
) 

 
2 

ЕГ 405,4±10,45
##

 

КГ 708,4±12,54 

 
4 

ЕГ 346,3±11,33*
,##

 

КГ 711,1±12,93 

 
6 

ЕГ 295,1±9,43**
,##

 

КГ 709,7±12,85 

 
8 

ЕГ 255,2±7,14**
, ##

 

КГ 710,2±14,04 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

каріоплазмі спостерігається маргінація хроматину. 

В ультраструктурній організації НМС відбувається певна перебудова, 

яка пов’язана, насамперед, із зменшенням площі поперечного перетину 

термінальних розгалужень аксону (табл. 4.9). Як видно з даних табл. 4.9, 

вищезазначені зміни найбільш характерні для нейром’язових синапсів 

ШОГМВ та ШГМВ. При цьому їх площа у ПОМВ зменшується на 35,9%, 

тоді як у ШОГМВ і ШГМВ цей показник становить відповідно 36,8% і 44,4% 

(p<0,05). У цей термін скорочується довжина синаптичного контакту: в 

ШОГМВ і ШГМВ відповідно на 44,4% і 53,6%, в ПОМВ тільки на 41,7%. 

Кількість складок засинаптичної перетинки найбільше (42,5%) зменшується у 

ШГ-, ШОГ- і ПОМВ відповідно на 35,5% і 27,3% (p<0,05, див. табл. 4.9). 

Виражені зміни виявлені у відстані між складками засинаптичної 

перетинки, яка у ШОГМВ  збільшується на 35,5%, ШГМВ – в 1,5 рази і  в 
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      а 

 

б 

Рис. 4.49. Варикозне розширення претерміналей, зменшення довжини та 

площі розгалуження терміналей рухового аксона язика після 2 тижнів від 

початку моделювання ЕСЦД (б) у порівнянні з контролем (а). Імпрегнація за 

Більшовським-Грос. Мікрофотографії. Зб.: об. 40, ок. 15. Позначення: 1 – 

варикозне розширення претерміналей; 2 – термінальні гілки; 3 – 

гемокапіляри. Стрілками позначені ядра кінцевих нейролемоцитів. 
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Рис. 4.50. Набряк і розшарування мієлінової оболонки еферентних нервових 

волокнах язика після 2 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 6000. Позначення: 1 – аксон, 2 – мієлінова оболонка, 

3 – ядро нейролемоцита, 4 – ендоневральна оболонка, 5 – м’язове волокно, 6 

– ядро ендоневрального епітеліоцита. 

 

ПОМВ – на 4,8% (p<0,05). При цьому зменшення довжини окремої складки 

виражене менш яскраво і становить відповідно 25,9%, 21,4% і 17,9%. 

Ширина активних зон (АЗ) передсинаптичної перетинки ШОГМВ майже не 

змінюється, тоді як у ШГМВ зменшуються в середньому на 34,5%. При 

цьому в ПОМВ вона зменшується тільки на 12,5% (p<0,05). Встановлено, що 

довжина активної зони ШОГМВ і ШГМВ стає меншою відповідно на 30,6% і 

34,5%, а в ПОМВ – на 19,0%. 

Кількість синаптичних пухирців на весь зріз через активну зону 

зменшується приблизно однаково, проте кількість синаптичних пухирців в 

ділянці АЗ зменшується більш значимо (див. табл. 4.9). Мітохондрії 

збільшуються в розмірах, спостерігається послаблення електронно-оптичної 

щільності   їхнього   матриксу,   фрагментуються   гребені,   зовнішній   контур   стає  
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Таблиця 4.9 

Морфометрична характеристика нейром’язових синапсів м’язових 

волокон язика різного фенотипу через 2 тижні від початку моделювання 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Типи м’язових волокон 

ШОГ ШГ ПО 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Площа  

НМС, мкм
2
 

6,8± 
0,63 

4,3± 
0,03

#
 

7,2± 
0,05 

4,0± 
0,02

##
 

6,4± 
0,12 

4,1± 
0,02

##
 

Довжина 
синаптичного 
контакту, мкм 

1,8± 
0,28 

1,0± 
0,01

##
 

2,8± 
0,04 

1,3± 
0,01

##
 

2,4± 
0,02 

1,4± 
0,02

##
 

Кількість складок 
засинаптичної 
перетинки 

9,3± 
0,14 

6,0± 
0,9

##
 

10,6± 
1,02 

6,1± 
0,07

##
 

8,8± 
0,12 

6,4± 
0,04

#
 

Відстань між 
складками, мкм 

0,31± 
0,001 

0,42± 
0,002

#
 

0,28± 
0,005 

0,41± 
0,008

#
 

0,62± 
0,009 

0,59± 
0,007 

Довжина окремої 
складки, мкм 

2,7± 
0,16 

2,0± 
0,07

#
 

2,8± 
0,11 

2,2± 
0,18

##
 

3,9± 
0,07 

3,2± 
0,11

#
 

Ширина активної 
зони, мкм 

0,12± 
0,001 

0,11± 
0,003 

0,29± 
0,002 

0,19± 
0,001

#
 

0,24± 
0,021 

0,21± 
0,001 

Довжина активної 
зони, мкм 

0,62± 
0,003 

0,43± 
0,007

#
 

0,81± 
0,002 

0,53± 
0,001

##
 

0,63 
±0,008 

0,51± 
0,004

#
 

Кількість 
синаптичних 

пухирців на весь 
зріз 

158,2± 
12,24 

103,4 
±9,82

##
 

204,7± 
14,32 

102,0± 
11,85

##
 

186,0± 
15,32 

132,0± 
15,81

##
 

Кількість 
синаптичних 

пухирців у ділянці 
активних зон 

9,9± 
0,66 

6,2± 
0,44

##
 

11,0± 
0,51 

6,2± 
0,41

##
 

14,9± 
0,75 

12,9± 
0,75

#
 

Примітка: 1) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 

 

нерівномірним, виявляються окремі тільця підвищеної електронно-оптичної 

щільності. У засинаптичній перетинці відбувається зменшення кількості 

міжсинаптичних складок і збільшення відстані між ними, а також зниження 

їх висоти (рис. 4.51). 

Порівняння ультраструктури кінцевих нейролемоцитів контрольних і 

піддослідних тварин показало, що останні містять ядра з глибокими бухто 

подібними       утвореннями,      у    цитоплазмі     зменшується      кількість 
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Рис. 4.51. Зменшення кількості синаптичних пухирців, мітохондрії з 

матриксом низької електронно-оптичної щільності й порушені перетинки 

засинаптичних складок у нейром’язовому синапсі ШГМВ язика після 2 

тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.:    

х 8000. Позначення: 1 – терміналь аксона; 2 – мітохондрії; 3 – засинаптичні 

складки; 4 – ядро м’язового волокна; 5 – ядро нейролемоцита. 

 

полірибосом, розширюються канальці гранулярної ендоплазматичної сітки, 

з’являється велика кількість вторинних лізосом. Умови експерименту суттєво 

впливають на структурну перебудову периферійного нервового апарату язика 

та його ГМЦР за умови ЕСЦД. Через 2 тижні від початку моделювання 

ЕСЦД в аксонах з’являються зони стоншення і розширення в декількох 

сусідніх ділянках, спостерігається їх нерівномірне забарвлення при 

збереженій кількості, відбувається зменшення розмірів ядер кінцевих 

нейролемоцитів. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні периферійного 

нервового апарату язика виявляються явища сегментарної демієлінізації, а у 

деяких нервових волокнах спостерігаються ознаки фрагментації і розпаду 
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2 
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4 
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аксонів. У цитоплазмі нейролемоцитів та периневральних клітин 

накопичується значна кількість продуктів розпаду мієліну. При цьому 

нервові провідники дрібного і середнього діаметру пошкоджуються більш 

виразно. 

Поряд із змінами периферійного нервового апарату через 2 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД спостерігається звуження просвіту артеріальних 

та розширення венозних судин навколо НМЗ. Із-за цього зменшується число 

гемокапілярів (табл. 4.10). При цьому об’ємна щільність гемокапілярів, а 

також рівень капіляризації НМЗ відповідають контрольним рівням. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні встановлено, що в 

артеріолах структурні зміни в основному відбуваються в м’язовому шарі. У 

цитоплазмі гладких міоцитів спостерігається розширення канальців 

гранулярної ендоплазматичної сітки. При цьому зменшується кількість 

фіксованих рибосом і полірибосом, відбувається локальна дезагрегація 

міофіламентів (рис. 4.52). Матрикс мітохондрій ущільнений, гребені 

вкорочені, контури зовнішньої мембрани нерівні. Вздовж сарколеми 

спостерігається підвищена кількість піноцитозних пухирців. Поряд із 

змінами гладких міоцитів структурна перебудова відбувається також в 

ендотеліоцитах: цитоплазма окремих ендотеліоцитів має низьку електронно-

оптичну щільність за рахунок вакуолізації цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки, збільшення кількості і розмірів піноцитозних 

пухирців, вакуолізації цистерн та мішечків комплексу Гольджі. 

Мітохондрії набрякають, їх матрикс просвітлюється, а гребені 

частково редукуються. Базальна мембрана, як правило, втрачає чітку 

тришарову структуру, локально розволокнюється і гомогенізується. При 

цьому нервові провідники дрібного і середнього діаметру пошкоджуються у 

більш вираженій формі. Поряд із структурними змінами стінки гемокапілярів 

з’являється незначний набряк периваскулярного простору, збільшення 

електронно-оптичної щільності цитоплазми перицитів і клітин 

фібробластичного ряду. 
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Таблиця 4.10 

Гістометрична характеристика мікроциркулярного русла нейром’язових 

з’єднань язика щурів при експериментальному  

цукровому діабеті (M±m) 

Параметри 

мікрогемосудин 

Тривалість ЕСЦД, тижні 

Група 

тварин 

2 4 6 8 

Діаметр просвіту 

артеріол 
ЕГ 

26,1 

±0,84
#
 

24,2 

±1,67
#
* 

18,1 

±1,02
#
* 

12,4 

±0,26
##

* 

КГ 
29,1 

±1,63 

28,8 

±1,22 

29,0 

±1,46 

29,1 

±1,53 

Діаметр просвіту 

метартеріол ЕГ 
11,5 

±0,47
#
 

10,9 

±0,46
#
* 

10,1 

±0,32
#
* 

8,2 

±0,21
##

* 

КГ 
14,2 

±0,78 

14,0 

±0,92 

14,2 

±0,96 

14,1 

±0,73 

Діаметр просвіту 

гемокапілярів 
ЕГ 

5,9 

±0,35
#
 

5,0 

±0,27
#
* 

3,6 

±0,15
#
* 

2,8 

±0,11
##

** 

КГ 
6,6 

±0,32 

6,3 

±0,23 

6,5 

±0,47 

6,4 

±0,46 

Діаметр просвіту 

закапілярних 

судин 

ЕГ 
15,2 

±1,62
#
 

12,2 

±1,05
#*

 

10,4 

±0,64
#*

 

9,5 

±0,33
##**

 

КГ 
16,1 

±0,83 

16,1 

±0,79 

16,0 

±0,94 

16,0 

±0,66 

Діаметр просвіту 

збиральних венул 
ЕГ 

33,3 

±2,11
#
 

22,1 

±1,23
##

* 

20,3 

±1,01
##

* 

16,1 

±0,63
##

* 

КГ 
40,5 

±2,12 

40,2 

±2,04 

40,6 

±1,98 

40,3 

±1,51 

Щільність 

гемокапілярів на 

1мм
2
 

ЕГ 
74,3 

±5,21
#
 

54,2 

±4,25
#
* 

34,2 

±2,12
##

* 

21,4 

±1,72
##

* 

КГ 
87,4 

±5,86 

87,2 

±6,42 

87,1 

±5,73 

87,2 

±6,64 

Кількість 

гемокапілярів 

навколо НMЗ 

ЕГ 
3,6 

±0,31
#
 

3,0 

±0,28
#
* 

2,6 

±0,16
#
* 

2,1 

±0,11
##

** 

КГ 
3,9 

±0,45 

3,7 

±0,33 

3,8 

±0,42 

3,8 

±0,56 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

 2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 
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Pиc. 4.52. Ультраструктурні зміни артеріоли язика через 2 тижні від початку 

моделювання  ЕСЦД.  Електронна мікрофотографія. Зб.: х 6000. Позначення: 

1 – ядро гладкого міоцита; 2 – ядро ендотеліоцита; 3 – адвентиційна клітина; 

4 – еритроцит; 5 – просвіт артеріоли; 6 – ядро адвентиційної клітини. 

Стрілками показані гладкі міоцити. 

 

Для мікросудин венозної ланки ГМЦР характерними змінами є 

глибокі інвагінації каріолеми, нерівномірний розподіл хроматину в 

каріоплазмі, утворення вакуолеподібних ядерець, незначний набряк окремих 

ендотеліоцитів, що зумовлює наявність темних і світлих клітин по периметру 

судинної стінки, збільшення кількості піноцитозних пухирців, особливо 

вздовж контура люменальної поверхні ендотеліоцитів, та нерівномірне 

ущільнення базальної мембрани (рис. 4.53). 

Поряд із цим значна кількість мікросудин втрачає структурно-

функціональні зв’язки з екзоскелетом MB. Це проявляється у руйнуванні 

колагенових волокон і збільшенні перивазального простору. 

Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД на гістологічних 

препаратах порівняно з контрольними показниками, у МНВ різного діаметру 

та їх претермінальних відділах спостерігається значна кількість потовщень і 

звужень   різної   величини, контури мієлінової  оболонки  (МО)  набувають 
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Рис. 4.53. Зміна контурів ендотеліальних клітин венули язика через 2 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. 

Позначення: 1 – просвіт венули; 2 – еритроцит; 3 – темний ендотеліоцит; 4 – 

світлий ендотеліоцит. 

 

нечітких обрисів, зменшується термінальне розгалуження аксонів (див. табл. 

4.9 і рис. 4.54). При електронно-мікроскопічному дослідженні виявляється 

набряк та вакуолізація цитоплазми клітин фібробластичного ряду, які 

утворюють ендоневральну оболонку. Ядра нейролемоцитів мають значну 

кількість складок каріолеми, містять маргінований хроматин. На фоні 

зниження осміофільності цитоплазми з’являється значна кількість вакуоль.  

Мітохондрії з матриксом слабкої електронної щільності, 

концентруються, в основному, поблизу ядра. Периаксональний простір 

розширений, містить локальні звуження, наповнені безструктурними масами, 

в аксоплазмі збільшується кількість філаментів і зменшується число 

мікротрубочок. МО втрачає правильне чергування окремих ламел, 

вакуолізується і розшаровується вздовж аксона на значному протязі (рис. 

4.55). 
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Рис. 4.54. Зменшення розгалуження термінальних гілок аксону через 4 тижні 

від початку моделювання ЕСЦД. Імпрегнація за Більшовським-Ґрос. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 20. 

 

У НМЗ ШГМВ через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД 

виникають помірні дегенераційно-деструктивні явища. Вони полягають у 

збільшенні філаментозного матеріалу, зменшенні осміофільності матриксу 

мітохондрій при зменшенні їх загальної кількості й розмірів. На цьому фоні 

спостерігається також збіднення аксоплазми на синаптичні пухирці (рис. 

4.56). Більшість складок засинаптичної перетинки дезінтегровані, синаптича 

щілина розширена, а в її просвіті локалізуються окремі частини відростків 

цитоплазми нейролемоцитів. 

При морфометричному аналізі зменшується площа НМС, величина 

яких залежить від фенотипу МВ (табл. 4.11). 

Як і в попередній термін, структурні зміни найбільше спостерігаються 

в НМС ШОГМВ і ШГМВ. Однак площа поперечного перетину окремих 

термінальних розгалужень в ПОМВ зменшується суттєвіше, ніж в 

попередньому терміні спостереження (див. табл. 4.11). 

Виражені зміни спостерігаються у відстані між складками 

засинаптичної перетинки, яка у ШОГМВ збільшується на 43,3%, у ШГМВ – 
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Рис. 4.55. Збільшення периаксонального простору, набряк мієлінової 

оболонки і вакуолізація цитоплазми нейролемоцитів у нервових волокнах 

язика через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 8000. Позначення: 1 – аксон; 2 – мієлінова оболонка; 

3 – ядро нейролемоцита; 4 – цитоплазма нейролемоцита; 5 – ендоневральна 

оболонка, 6 – м’язове волокно. 

 

Рис. 4.56. Дезінтеграція складок засинаптичної перетинки нейром’язового 

синапсу ШГМВ через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 25000. Позначення: 1 – цитоплазма кінцевого 

нейролемоцита; 2 – терміналь аксону; 3 – мітохондрія; 4 – синаптичні 

пухирці; 5 – синаптична щілина. Стрілками показана зона дезінтеграції 

засинаптичних складок. 
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Таблиця 4.11 

Морфометрична характеристика нейром’язових синапсів м’язових 

волокон язика різного фенотипу через 4 тижні від початку моделювання 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Типи м’язових волокон 

ШОГ ШГ ПО 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Площа НМС, 

мкм
2
 

6,7 

±0,63 

4,6 

±0,23
##

 

7,0 

±0,65 

4,2 

±0,3
##

 

6,5 

±1,43 

4,0 

±0,48
#
 

Довжина 

синаптичного 

контакту, мкм 

1,7 

±0,26 

0,6 

±0,001
#
* 

3,1 

±0,22 

0,8 

±0,01
##

* 

2,6 

±0,71 

1,2 

±0,12
#
* 

К-сть складок 

засинаптичної 

перетинки 

9,24 

±1,04 

6,1 

±0,62
#
 

9,8 

±0,32 

4,7 

±0,22
#**

 

8,2 

±0,11 

5,3 

±0,01
##

* 

Відстань між 

складками, мкм 

0,30 

±0,001 

0,43± 

0,001
#
 

0,36± 

0,002 

0,82± 

0,004
##

* 

0,75± 

0,001 

1,12± 

0,008
#
* 

Довжина 

окремої складки, 

мкм 

2,6 

±0,16 

1,4 

±0,07
#
* 

3,0 

±0,15 

1,7 

±0,13
#
 

3,8 

±0,14 

2,8 

±0,34
#
 

Ширина 

активної зони, 

мкм 

0,14 

±0,001 

0,08 

±0,011
#
* 

0,27 

±0,003 

0,18 

±0,002
##
* 

0,23± 

0,002 

0,19± 

0,003
#
 

Довжина 

активної зони, 

мкм 

0,63 

±0,003 

0,32± 

0,001
##

* 

0,82± 

0,002 

0,44 

±0,003
##
* 

0,64± 

0,002 

0,48± 

0,001
##*

 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 

153,2 

±13,29 

85,5 

±10,72
##
* 

214,1 

±26,42 

71,2 

±16,7
##

* 

194,2 

±30,23 

160,4 

±18,27
#
* 

Кількість 

синаптичних 

пухирців в 

ділянці АЗ 

9,8 

±0,66 

5,2 

±0,12
##

* 

12,4 

±1,33 

4,3 

±0,23
##

* 

13,1 

±1,12 

10,6 

±0,97
#
* 

 

Примітки: 

 1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

 2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 
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2,3 рази, в ПОМВ – ще на 49,3% від значень у попередньому терміні (p<0,05). 

При цьому продовжує зменшуватись довжина окремої складки, яка 

становить відповідно 46,1%, 43,3% і 26,3% (p<0,05; див. табл. 4.11). 

У цей період спостерігається найбільш виражене зменшення ширини 

АЗ передсинаптичної перетинки ШОГМВ, яке становить 42,8%. При цьому 

зменшення цього показника у ШГМВ становить 33,3%, тоді як в ПОМВ 

тільки 17,4% (p<0,05). Встановлено, що довжина активної зони також 

найбільш виражено зменшується в ШОГМВ (49,2%). У ШГМВ її довжина 

зменшується на 46,3%, а в ПОМВ – на 25,0%. Найбільше зменшення 

кількості синаптичних пухирців на весь зріз НМС відмічається в ШГМВ (на 

66,7%), дещо менший цей показник у ШОГМВ (на 44,2%), в ПОМВ тільки 

17,4%. Проте кількість синаптичних пухирців у ділянці активної зони 

зменшується більш значимо у ШОГМВ (на 46,9%), а у ШГМВ ця кількість 

становить 65,3% (див. табл. 4.11). 

НМЗ ПОМВ на цьому етапі експерименту виявляють значно більшу 

стійкість до патогенетичного впливу гіперглікемії. У них відносно добре 

зберігаються синаптичні складки.  

У субсинаптичній зоні локалізується значна кількість мітохондрій. 

Атиповим є те, що в зоні засинаптичних складок зустрічаються синаптичні 

пухирці, які, очевидно, проникають через пошкоджені ділянки аксолеми 

(рис. 4.57). Щодо аксонних терміналей, то периметр та довжина 

синаптичного контакту зменшується менше, ніж в НМЗ ШГМВ (див. табл. 

4.11). Це ж стосується активних зон і синаптичних пухирців. В аксоплазмі 

останні концентруються вздовж передсинаптичної перетинки. Центральна 

частина аксоплазми містить велику кількість агрегованих нейрофіламентів.  

НМЗ ШОГМВ за характером змін займають проміжне положення. 

Характерним для деяких змін у них є поява засинаптичних ділянок з малою 

кількістю або відсутністю синаптичних складок (рис. 4.58). У 

субсинаптичній зоні нерідко зустрічаються кристалоподібні включення. 
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Рис. 4.57. Ультраструктурні зміни НМЗ ПОМВ язика через 4 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 25000. 

Позначення:  1 – мітохондрії; 2 – синаптичні пухирці в субсинаптичній зоні; 

3 – синаптичні пухирці в цитоплазмі відростка нейролемоцита. Стрілкою 

показана синаптична щілина. 

 

Через 4 тижні від початку моделювання ЕСЦД відбувається часткова 

редукція ГМЦР НМЗ язика: гемокапілярні петлі збільшуються у розмірах до 

270,0-560,0 x 145,0-165,0 мкм, а кількість внутрішньом’язових гемосудин 

зменшується до 54,2±4,25 на 1 мм
2 

поперечного перетину м’язу. При цьому 

просвіт артеріол і метартеріол звужується відповідно на 10,3% і 19,0%. 

Спостерігається звуження гемокапілярів на 10,6%, закапілярних судин на 

5,6%, а збиральних венул – на 17,8% (див. табл. 4.10). 

При електронно-мікроскопічному дослідженні найбільш виражених 

змін зазнають ендотеліоцити. У їхній цитоплазмі зменшується кількість 

мітохондрій, звужуються цистерни комплексу Гольджі та гранулярної 

ендоплазматичної сітки. У цитоплазмі одних ендотеліоцитів зменшується 

кількість піноцитозних пухирців, в інших, навпаки, їх чисельність 

збільшується, і вони концентруються біля базальної плазмолеми. Це свідчить 

про суттєве метаболічне навантаження на судини ГМЦР. Базальна мембрана 
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нерівномірно потовщена, локально гомогенізована, але зберігає правильну 

тришарову структуру. У гемокапілярах виявляються набряклі ендотеліоцити 

(рис. 4.59), які різко випинають у просвіт судини, їх люменальна поверхня 

має нерівні контури, створюючи певні перешкоди для вільного кровотоку. 

 

 

 

Рис. 4.58. Ділянки дезінтеграції складок засинаптичної перетинки (показані 

стрілками) і зміна структури аксоплазми передсинаптичної частини 

нейром’язового синапсу ШОГМВ язика через 4 тижні від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 20000. Позначення: 

1 – терміналь аксона; 2 – кристалоподібне включення; 3 – відростки 

нейролемоцита; 4 – синаптичні пухирці; 5 – мітохондрії.  

 

На 6 тиждень спостереження в кінцевих МНВ відзначаются ознаки 

фрагментації і розпаду МО, порушується її дрібнокоміркова структура, 

гіпертрофуються нейролемоцити. У периневральних клітинах 

спостерігається поява крапель ліпідів від зруйнованого мієліну. При цьому в 

ділянці НМЗ виявлено багато нейролемоцитів, цитоплазма яких слабо 

сприймає солі  срібла, а їх  ядра, навпаки,  характеризуються  підвищеною 
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Рис. 4.59. Набряк цитоплазми ендотеліоцитів гемокапіляра язика через 4 

тижні від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 

15000. Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – ендотеліоцит; 3 – базальна 

мембрана; 4 – відросток перицита; 5 – перивазальний простір. 

 

сприйнятливістю до солей срібла при імпрегнації за Більшовським-Грос. 

Така структурна перебудова призводить до зменшення площі розгалуження 

термінальних гілок рухового аксона (див. табл. 4.8). 

У цей термін у багатьох МНВ витончуються кінцеві розгалуження 

аксонів, і вони втрачають цілісність. Ультраструктурні дослідження свідчать 

про те, що МНВ зазнають глибоких деструктивних змін. По-перше, 

порушується бар’єрна функція ендоневральної оболонки внаслідок 

пошкодження елементарних мембран у клітинах фібробластичного ряду. По-

друге, суттєвих змін зазнають взаємостосунки аксон-нейролемоцит, що 

зумовлено розпадом МО, гомогенізацією нуклеоплазми, зморщуванням 

аксонів та філаментозною деструкцією аксоплазми. У НМЗ ШГМВ в 

аксоплазмі термінальних відділів МНВ накопичується значна кількість 

синаптичних пухирців різного розміру (рис. 4.60). При цьому їхня кількість 

вірогідно зростає (див. табл. 4.11). Водночас відбувається пошкодження 
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засинаптичної перетинки. У субсинаптичній зоні збільшується кількість 

субклітинних елементів, зокрема, рибо- і полірибосом, розеткоподібних 

тілець, а також різного розміру піноцитозних пухирців. 

 

Рис. 4.60. Нагромадження синаптичних пухирців та зникнення синаптичних 

складок у нейром’язовому синапсі ШГМВ язика через 6 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 30000. Позначення: 

1 – синаптичні пухирці; 2 – мітохондрія; 3 – засинаптична перетинка. 

 

При гістометричному аналізі та ультраструктурному дослідженні 

НМС ШОГМВ встановлено, що в аксоплазмі термінальних нервових волокон 

є незначна кількість піноцитозних пухирців, які мають різний діаметр (табл. 

4.12 і рис. 4.61). 

При цьому в ділянці активної зони число синаптичних пухирців 

зменшується, що значною мірою зумовлено скороченням довжини активних 

зон та посиленням їх фрагментації. 

Специфічними для синапсів ШОГМВ є локальні розширення 

синаптичної щілини, в якій можна спостерігати відростки нейролемоцитів. 

Засинаптична перетинка має 3,2±0,18 складки на всю довжину синаптичного  

 

1 

1 
1 

2 

3 

3 

3 



 153 

Таблиця 4.12 

Морфометрична характеристика нейром’язових синапсів м’язових 

волокон язика різного фенотипу через 6 тижнів від початку 

моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Типи м’язових волокон 

ШОГМВ ШГМВ ПОМВ 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Площа НМС, 

мкм
2
 

6,9 

±0,56 

4,0 

±0,12
#
* 

6,8 

±0,41 

3,6 

±0,21
#
** 

5,8 

±0,32 

4,0± 

0,02
#
** 

Довжина 

синаптичного 

контакту, мкм 

1,89 

±0,11 

0,49 

±0,011
#
* 

2,81 

±0,03 

0,68 

±0,002
#
* 

2,4 

±0,211 

0,89± 

0,003
##

* 

К-сть складок 

засинаптичної 

перетинки 

9,3 

±1,14 

3,2± 

0,18
#
* 

9,6 

±0,20 

2,5± 

0,03
 # #,

* 

7,8 

±0,4 

4,8± 

0,02
#
* 

Відстань між 

складками, 

мкм 

0,39 

±0,001 

0,82 

±0,003
#
* 

0,38 

±0,01 

0,91 

±0,03
#
* 

0,68 

±0,03 

1,81± 

0,02
#
** 

Довжина 

окремої 

складки, мкм 

2,7 

±0,16 

1,6 

±0,09
#
* 

2,8 

±0,13 

1,2 

±0,03
#
* 

3,8 

±0,17 

2,2 

±0,12
#
* 

Ширина 

активної зони, 

мкм 

0,12± 

0,001 

0,08 

±0,001
#*

 

0,26 

±0,02 

0,16± 

0,003
#*

 

0,25 

±0,003 

0,18± 

0,001
#*

 

Довжина 

активної зони, 

мкм 

0,68 

±0,002 

0,27 

±0,011
# #

 

0,89 

±0,003 

0,27 

±0,007
##
* 

0,68 

±0,001 

0,29± 

0,003
#*

 

Кількість 

синаптичних 

пухирців на 

весь зріз 

158,1 

±10,15 

92,1 

±12,40
#
 

202,7 

±35,12 

65,7±10

34
# #

 

220,2 

±28,23 

133,44±

13,22
# #*

 

Кількість 

синаптичних 

пухирців в 

ділянці АЗ 

9,9 

±0,63 

3,2 

±0,15
#
* 

10,4 

±0,16 

2,8 

±0,33
#
* 

13,7 

±1,30 

6,2± 

0,24
#
* 

 

Примітки: 

 1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

 2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 
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Рис. 4.61. Локальне розширення синаптичної щілини (показано стрілкою) у 

нейром’язовому синапсі ШОГМВ язика через 6 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 40000. Позначення: 

1 – синаптичні пухирці, 2 – мітохондрія, 3 – кристалоподібне включення, 4 – 

засинаптичні складки. 

 

контакту, при цьому в окремих ділянках засинаптичної перетинки складки 

відсутні, а ті, які залишилися, зазнають дезінтеграції (див. рис. 4.61). При 

морфометричному аналізі встановлено, що у НМЗ ПОМВ зменшується 

ширина і довжина активних зон передсинаптичної перетинки, площа 

синаптичного контакту, кількість синаптичних складок зменшується, а 

проміжки між ними збільшуються (див. табл. 4.12). Термінальна аксоплазма 

містить незначну кількість синаптичних пухирців через увесь зріз активної 

зони. Матрикс мітохондрій має низьку електронно-оптичну щільність, при 

цьому гребені фрагментуються і вкорочуються. Спостерігається зменшення 

кількості мікротрубочок на фоні збільшення кількості нейрофіламентів з 

високим ступенем їх агрегації (рис. 4.62). 
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Рис. 4.62. Нагромадження в аксоплазмі нейром’язового синапсу ПОМВ 

синаптичних пухирців, набряк мітохондрій через 6 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 25000. Позначення: 

1 – аксон; 2 – синаптичні пухирці; 3 – нейрофіламенти; 4 – відросток 

кінцевого нейролемоцита, 5 – синаптичні складки. 

 

У цитоплазмі нейролемоцитів зменшується кількість рибосом, 

розширюються канальці гранулярної ендоплазматичної сітки, хроматин ядра 

зазнає маргінальної конденсації. 

Через 6 тижнів від початку моделювання ЕСЦД відбувається 

поглиблення деструктивних змін у кровоносному руслі НМЗ. Проведений 

морфометричний аналіз артеріол, які супроводжують пучки МНВ, показав, 

що ЕСЦД викликає зменшення їх діаметру (див. табл. 4.10). 

При цьому збільшуються розміри мікросудинних петель, тоді як 

діаметр гемокапілярів зменшується. Частина кровоносних капілярів 

редукується, з’являється велика кількість безсудинних або малосудинних 

зон. Просвіт за капілярних судин і венул різко зменшується, деформуються їх 

стінки, порушується орієнтація судин відносно м’язових і 

сполучнотканинних пучків. Із-за цього продовжує збільшуватись кількість 

2 

1 

3 

4 

5 

5 



 156 

дрібних внутрішньом’язових гемокапілярів. Зростає відстань між сусідніми 

гемокапілярами та площа, яку вони васкуляризують, зростають розміри 

гемокапілярних петель. У ділянці НМЗ спостерігається нерівномірний контур 

стінки артеріол, виявляються різної довжини звуження і розширення їх 

просвіту. При цьому розширення можуть бути поодинокими і множинними 

або груповими. Останні частіше зустрічаються у дрібних артеріолах. У 

кровоносних капілярах посилюються процеси деструкції, які виражаються в 

зменшенні щільності капілярної сітки, звуженні просвіту всіх ланок ГМЦР, 

зміні їхніх контурів, появі ампулоподібних розширень. Відбувається 

подальша деформація гемокапілярів і витончення їх стінок. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні кровоносних 

мікросудин виявлені досить поліморфні зміни. Матрикс деяких 

ендотеліоцитів гемокапілярів і посткапілярів пониженої електронної 

щільності. Просвіт судин ГМЦР частіше повністю позбавлений клітинних 

елементів, перекривається клітинними елементами крові або виявляється у 

вигляді тонкої смужки. На люменальній і базальній поверхні плазмолеми 

з’являється багато мікропіноцитозних пухирців. Місцями виявляються 

мультивезикулярні тільця. Люменальна поверхня ендотеліоцитів має нерівні 

контури і утворює різної величини випини та інвагінації. Мітохондрії в таких 

клітинах вакуолізовані з фрагментованими гребенями. Цистерни 

ендоплазматичної сітки розширені та втрачають гранули на своїх мембранах. 

Продовження тривалості експерименту до 8 тижнів призводить до 

деструкції більшості НМС, що підтверджується морфометричними даними 

(табл. 4.13). 

При імпрегнації солями срібла виявляються примітивної форми тонкі 

терміналі, які необхідно віднести до, так званих, вторинних розгалужень 

рухових аксонів (рис. 4.63). Із боку внутрішньом’язових еферентних волокон, 

особливо їхніх претермінальних відділів, виявлена масова атрофія аксонів та 

суттєва дезінтеграція МО. 

Електронно-оптична  щільність  аксоплазми  в  атрофованих  аксонах 
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Таблиця 4.13 

Морфометрична характеристика нейром’язових синапсів м’язових 

волокон язика різного фенотипу через 8 тижнів від початку 

моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Типи м’язових волокон 

ШОГМВ ШГМВ ПОМВ 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Площа НМС, 

мкм
2
 

6,8 

±0,66 

3,9 

±0,11
#
 

7,1 

±0,52 

2,6 

±0,21
# #

* 

5,3 

±0,24 

4,0± 

0,02
#
 

Довжина 

синаптичного 

контакту, мкм 

1,86 

±0,024 

0,42 

±0,012
#
 

2,81 

±0,329 

0,64 

±0,003
#
* 

2,47 

±0,021 

0,82± 

0,032
##

* 

Кількість 

складок за- 

синаптичної 

перетинки 

9,3 

±1,11 

3,2± 

0,18
#
* 

9,7 

±0,29 

1,5± 

0,02
##,

* 

7,9 

±0,41 

4,1± 

0,02
##

 

Відстань між 

складками, 

мкм 

0,32 

±0,001 

0,89 

±0,003
#
 

0,34 

±0,001 

0,98 

±0,003
#
 

0,64 

±0,031 

1,89± 

0,023
##

 

Довжина 

окремої 

складки, мкм 

2,7 

±0,15 

1,5 

±0,07
#
 

2,8 

±0,12 

1,1 

±0,01
#
 

3,8 

±0,16 

2,0 

±0,12
#
 

Ширина 

активної зони, 

мкм 

0,11± 

0,001 

0,05 

±0,001
#*

 

0,28 

±0,002 

0,14± 

0,002
#*

 

0,24 

±0,002 

0,15± 

0,001
#*

 

Довжина 

активної зони, 

мкм 

0,64 

±0,002 

0,22 

±0,001
#
* 

0,89 

±0,003 

0,21 

±0,001
##
* 

0,64 

±0,001 

0,23± 

0,003
#*

 

Кількість 

синаптичних 

пухирців на 

весь зріз 

158,1 

±10,17 

81,7 

±11,23
##

 

201,9 

±20,31 

56,8 

±10,31
## *

 

219,6 

±19,32 

112,77 

±11,98
## *

 

Кількість 

синаптичних 

пухирців в 

ділянці АЗ 

9,7 

±0,65 

2,9 

±0,11
##

 

10,3 

±0,15 

2,7 

±0,24
#
 

12,9 

±1,33 

4,9± 

0,21
##

 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження *p<0,05, **p<0,01; 

 2) вірогідна різниця з контролем 
#
p<0,05, 

##
p<0,01. 
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різко знижується. При цьому виявляються тільки поодинокі нейрофіламенти, 

мікротрубочки відсутні. Мітохондрії зменшуються в розмірах, їхній матрикс 

ущільнюється, зовнішня мембрана піддається деструкції та втрачає свою 

неперервність. Водночас відбувається деструкція термінальних розгалужень 

аксонів. При цьому не вдається виявити передсинаптичний полюс НМЗ. У 

цих ділянках, як правило, спостерігаються тільки окремі компоненти 

аксоплазматичних контактів. Засинаптичні складки в НМС ШГМВ і ШОГМВ 

повністю розпадаються (рис. 4.64). Кінцеві розгалуження аксонів значно 

витончуються, іноді втрачають цілісність, перериваються, або зовсім не 

виявляються. При цьому в ділянці НМЗ зменшується кількість 

нейролемоцитів, їх цитоплазма слабо сприймає солі срібла. Їхні ядра, 

навпаки, характеризуються підвищеною спорідненістю до солей срібла. 

Основною рисою кровоносного русла на 8 тиждень досліду є помітне 

зменшення діаметру просвіту всіх складових компонентів його артеріальної 

та венозної частин, тому судинний рисунок НМЗ розріджується. Це 

супроводжується звуженням судин, що оточують НМЗ (див. табл. 4.10). 

Відбувається зміна діаметрів гемокапілярів у напрямку до збільшення 

кількості судин дрібного діаметру, до 410-530 х 85-180 мкм зростає розмір 

петель внутрішньом’язової гемокапілярної сітки, що  забезпечує живлення 

НМЗ. Такі зміни в ангіоархітектоніці призводять до зменшення кількості 

гемокапілярів, які припадають на одне НМЗ та забезпечують його 

васкуляризацію. 

На ультраструктурному рівні цитоплазма ендотеліоцитів 

просвітлюється і вакуолізується, ядра зменшуються в розмірах, каріолема 

утворює глибокі численні інвагінації, перинуклеарний простір нерівномірно 

розширюється. Цистерни ендоплазматичної сітки збільшуються в розмірах, 

на їхніх мембранах зменшується кількість рибосом. Мітохондрії 

вакуолізуються, їх гребені частково або повністю фрагментуються. В 

окремих гемокапілярах через набряк ендотелію на деякому протязі різко 

звужується просвіт, аж до повного його перекриття (рис. 4.65). 
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   а      б 

Рис. 4.63. НМЗ язика через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД (б). а – 

контроль. Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: ок. 15, 

об. 40. Позначення: 1 – термінальні гілки аксона; 2 – ядра нейролемоцитів. 

 

 

 

Рис. 4.64. Повна деструкція нейром’язового синапсу ШОГМВ через 8 тижнів 

від початку моделювання ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 20000. 

Позначення: 1 – залишки аксоплазми, 2 – засинаптичні складки. 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
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Базальна мембрана нерівномірно потовщується, місцями розволокнюється. 

Знижується електронна щільність цитоплазми перицитів. У ній збільшується 

кількість мікропіноцитозних пухирців, великих вакуоль, вакуолізованих і 

частково зруйнованих мітохондрій. Зменшується число ендотеліальних 

клітин за рахунок їхньої підвищеної десквамації. В окремих гемокапілярах 

виявляються ділянки базальної мембрани, позбавлені ендотеліцитів. У ядрах 

ендотеліоцитів виявляються явища гіперхромії, а в окремих випадках пікноз. 

В інших ендотеліоцитах, навпаки, цитоплазма звичайної електронної 

щільності. Характерним є наявність у просвіті кровоносних мікросудин 

мікротромбів та еритроцитарних сладжів і неоднорідна популяція 

мітохондрій у цитоплазмі ендотеліоцитів. В одних із них відбувається 

зменшення електронно-оптичної щільності матриксу і фрагментація гребенів, 

а в інших – дифузна гомогенізація. Дещо розширюються цистерни 

ендоплазматичної сітки, підвищується кількість лізосом. Мікропіноцитозні 

пухирці значних розмірів і часто концентруються вздовж базальної поверхні 

клітини. Базальна мембрана нерівномірно потовщена, в її товщі 

спостерігається велика кількість різнонаправлених колагенових волокон. У 

перицитах відбувається деяке розширення цистерн ендоплазматичної сітки і 

вакуолізація мітохондрій, а також зменшення кількості вільних і 

прикріплених рибосом. Для люменальної поверхні ендотеліоцитів 

характерною ознакою є ускладнення мікрорельєфу за рахунок утворення 

чисельних мікровиростів. Цитоплазма має понижену електронно-оптичну 

щільність. Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки збільшуються в 

розмірах, розшаровуються і фрагментуються. 

Узагальнюючи результати змін структурних елементів язика при 

ЕСЦД, ми прийшли до наступних висновків: 1) структурна перебудова 

слизової оболонки язика при експериментальному стрептозотоциновому 

цукровому діабеті проявляється гіпотрофічними змінами сосочків язика, 

розширенням   пор   смакових   цибулин  на  фоні  вираженого  підвищення 
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Рис. 4.65. Виражений мікроклазматоз у просвіті гемокапіляра м’язів язика 

через 8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 12000. Позначення: 1 – мікроклазматозні виростки 

ендотеліоцита, 2 – ендотеліоцит, 3 – базальна мембрана, 4 – колагенові 

волокна. 

 

концентрації глюкози та глікованого гемоглобіну крові; 2) деструктивні 

прояви у вигляді фіброзу, цитолізу та вакуольної дистрофії в 

поперечносмугастих м’язових волокнах язика залежать від їх фенотипу; 3) у 

периферійному нервовому апараті язика відбуваються деструктивні зміни у 

вигляді сегментарної демієлінізації та вторинної аксонопатії, що обумовлює 

зменшення площі НМЗ і кількості кінцевих нейролемоцитів та 

підтверджується даними електронної мікроскопії; 4) патоморфологічні зміни 

в судинах ГМЦР язика відповідають терміну ЕСЦД і мають патогномонічні 

ознаки діабетичної мікроангіопатії. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 

Вирішення поставлених в дисертаційному дослідженні завдань 

дозволило встановити особливості будови СОЯ, МВ та їх ГМЦР і НМЗ у 

інтактних щурів та виявити ряд закономірностей у перебудові нервово-гліо-

гемокапілярних комплексів м’язів язика при ЕСЦД залежно від фенотипу 

МВ. 

У своїй роботі ми виходили із положення, що будь-яке біологічне 

явище вимагає еволюційного пояснення [24]. З цієї позиції стає зрозумілим 

чому в такого виду, як ссавці створились чітка градація та диференціація 

СОЯ. Такі особливості дозволяють одночасно пережовувати їжу, 

проштовхувати харчову грудку, як з боку в бік, так і вздовж порожнини рота, 

і при цьому залишалась можливість вільно дихати у поєднанні із складними 

рухами нижньої щелепи [148]. Незважаючи на такі глибокі знання про 

еволюцію СОРП, з появою нових методів дослідження виявилось, що не всі 

особливості СОЯ є достатньо вивченими [66, 212, 213]. 

Загальні морфологічні особливості язика в щурів показують значну 

схожість до структури язика в інших гризунів, що були досліджені та описані 

у більш ранніх роботах [218, 229, 250, 269]. Проте результати нашого 

дослідження розкривають нові дані про топографію, розподіл і тривимірну 

мікроскопічну структуру сосочків СОЯ у щурів.  

Для язика щурів характерними рисами є наявність чіткої серединної 

борозни, яка ділить тільки передню частину дорзальної поверхні язика на дві 

половини. Вона є характерною рисою, яка описана у багатьох тварин і 

людини, хоча її довжина й ширина мають значну варіабельність [109, 114, 

169]. За нашими даними, морфологія задньої частини тіла язика у щурів 

визначається наявністю високого валикоподібного підвищення, що 
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характерно для інших гризунів, а також для жуйних тварин, мавп і японських 

макак [181, 210, 213, 218, 265]. 

Наші дослідження вказують, що за своєю тривимірною структурою, 

метричним розподілом і зміною щільності розташування ниткоподібні 

сосочки вздовж язика можна розділити на окремі морфологічні підтипи. 

Нами вперше виявлена група незвично сплощених ниткоподібних сосочків, 

які знаходяться ПОМВ серединній лінії тіла язика. Ще однією особливістю є 

наявність великих (гігантських) конічних і конусоподібних сосочків. Нами 

також виявлені розщеплені на верхівці сосочки, які знаходяться переважно у 

задній частині спинки язика. Окремі з цих сосочків були також знайдені у 

летючих білок і мишей [174, 218]. Виявлені різні підтипи ниткоподібних 

сосочків є феноменом методу скануючої електронної мікроскопії, оскільки 

при світлооптичному дослідженні не можна виявити ці сосочки одночасно в 

одній площині гістологічного зрізу. Тому метод скануючої електронної 

мікроскопії дозволяє виявити більшу варіабельність поверхневого 

мікрорельєфу СОЯ, а отже і представляє можливість дати більш широку 

інтерпретацію морфофункціональних взаємозв’язків у будові язика як в 

нормі, так і в експериментальних умовах. На нашу думку, різноманітність 

ниткоподібних сосочків пов’язана з їх функцією і процесами кератинізації, 

що узгоджується із спостереженнями про їх розподіл та структурно-

функціональну спеціалізацію в інших тварин [249, 250, 264, 269]. 

Наші дані показали, що в щурів грибо-, листкоподібні та валкуваті 

сосочки містять багато смакових пор, що дає підставу віднести їх до 

смакових сосочків. Такої думки притримуються багато дослідників [203, 207, 

214, 257]. 

Слід зазначити, що саме метод скануючої електронної мікроскопії 

дозволив пояснити різні дані окремих авторів щодо кількісного вмісту 

валкуватих сосочків на дорсальній поверхні спинки язика. При підготовці 

препаратів за цим методом нам вдалося виявити наявність валкуватого 

сосочка в оточенні великої кількості справжніх ниткоподібних сосочків, які 
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за своєю довжиною значно перевищують ширину валкуватого сосочка. Тому 

явно виявити валкуватий сосочок на СОЯ дуже важко, і без попередньої 

підготовки поверхні СОЯ він виявляється тільки у 10,0-15,0 % щурів як в 

нормі, так і при ЕСЦД. Якщо ділянку, в якій прогнозовано передбачається 

виявити валкуваті сосочки, обробляли 10,0% розчином їдкого натру (для 

видалення рогових мас, які сприяють злипанню ниткоподібних сосочків в 

суцільний конгломерат), то частота їх виявлення збільшується до 80,0-90,0%. 

Однак треба сказати, що все ж таки у 10,0-20,0% випадків валкуваті сосочки 

не вдалося виявити навіть методом скануючої електронної мікроскопії, що 

залишає питання про розподіл і кількість цих сосочків у гризунів відкритим і 

вимагає подальшого дослідження. 

У інтактних щурів при дослідженні поперечних і поздовжніх 

гістологічних зрізів виявляються різні види сосочків, які покриті шаром 

багатошарового плоского зроговілого епітелію різної товщини. Оскільки 

сосочки, які виконують механічну функцію зазнають впливу екстремальних 

фізичних факторів, то їх покриття шаром багатошарового плоского 

зроговілого епітелію є еволюційно доцільним і функціонально виправданим 

пристосуванням СОЯ у щурів, хоча окремі автори вказують на наявність на 

спинці язика багатошарового плоского паракератинізованого епітелію [34, 

44]. У науковій літературі існує декілька пояснень явища паракератинізації 

слизових оболонок. В одних випадках – це порушення самого процесу 

утворення кератогіаліну (наприклад, слизова шийки матки, стравоходу, щоки 

та ясен), в інших – це захисна реакція, при якій слизова оболонка втрачає 

зернистий епітеліальний шар при одночасному потовщенні рогового шару 

[44, 45, 170]. Ми схильні дотримуватись думки, що сосочки язика покриті 

переважно багатошаровим плоским зроговілим епітелієм, оскільки це слугує 

захисним механізмом СОЯ від постійного механічного та хімічного 

подразнення [34, 44]. Деякі автори вказують, що багатошаровий плоский 

паракератинізований епітелій слизової оболонки ротової порожнини має, як і 

в наших дослідженнях, 4 шари: базальний, остистий, зернистий і роговий (в 
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окремих дослідженнях – поверхневий шар). Такої ж думки дотримується і 

ряд інших дослідників [177, 179, 274]. 

Це підтверджують дані інших авторів [155, 169, 183, 196], які вказують, 

що смакові сосочки зазнають підвищеного впливу тертя при пересуванні 

грубої їжі у ротовій порожнині. Утворення багатошарового плоского 

зроговілого епітелію на цих сосочках запобігає передчасній деструкції 

сосочків і створює більш виражений мікрорельєф спинки язика [170]. За 

даними наших досліджень, усі сосочки язика побудовані за загальним 

планом: ззовні знаходиться багатошаровий плоский зроговілий епітелій з 

базальною мембраною, під якою розташований власний шар слизової 

оболонки. Цей шар віддає від 5 до 20 більш тонких сполучнотканинних 

сосочків, які вдаються в епітелій і містять значну кількість кровоносних і 

лімфатичних судин. Результати нашого дослідження підтверджують дані 

інших дослідників [73, 114, 196, 218]. 

Нами встановлено, що ГМЦР СОЯ має свої специфічні риси 

структурної організації й різну щільність мікросудин на одиницю площі 

поперечного перерізу. Про подібні закономірності повідомляють H. Ohshima 

et al. [226] та S. Оkada et al. [227]. 

Морфофункціональними структурами, які регулюють кровообіг в СОЯ, 

є спеціалізовані ендотеліоцити, позакапілярні шляхи кровотоку і 

мікросудинні конструкції [156]. У регуляції притоку крові в мікросудинне 

русло і відтоку з нього беруть участь “комплексні” судини та кавернозні вени 

язика [176]. 

При дослідженні на ультраструктурному рівні встановлено, що в 

артеріолах СОЯ на люменальній поверхні ендотеліоцитів є велика кількість 

цитоплазматичних виростів [158], а міоцити та ендотеліальні клітини 

утворюють численні міо-ендотеліальні контакти [137, 158]. Стінка 

гемокапілярів СОЯ по-периметру утворюється 2-3 ендотеліоцитами, один з 

яких завжди має просвітлений матрикс [198]. 



 169 

Велика кількість даних наукової літератури про ультраструктурну 

організацію МВ різного фенотипу мають переважно описовий характер [99, 

109, 163], тому наші дослідження, які стосуються їх кількісно-якісної 

характеристики, дозволяють розширити уяву про композицію м’язів язика і 

виявити об’єктивні критерії для їх ідентифікації. 

У МВ язика об’єктивно існує закономірне поєднання структурно-

функціональних та гістохімічних ознак з різними кількісними варіаціями, що 

визначають їх адаптаційні можливості. 

У наших дослідженнях ми визначали гістохімічні особливості МВ, що 

дозволяє не тільки виявити ШГ, ШОГМВ і ПОМВ МВ в язиці щурів [89, 

270], але й провести їхній кількісний аналіз як в нормі, так і при ЕСЦД. 

У науковій літературі нерідко піддається сумніву об’єктивність 

існування різних фенотипів МВ [152, 187], оскільки, на думку низки авторів, 

ферментний профіль визначається тільки функціональним станом організму 

на момент дослідження і часто змінюється залежно від умов існування. 

Ми вважаємо такий підхід нераціональним тому, що на думку інших 

авторів [196, 199, 200, 247], у різних тварин одного виду виявляються 

однакові кількісні характеристики однойменних м’язів, незважаючи навіть на 

різний вік, стать, клімато-географічні особливості, пору року, умови 

утримання, рухову активність, умови різних експериментів тощо. 

Використовуючи метод Нахласа [98, 275], у язиці інтактних щурів ми 

виявили 3 фенотипи МВ. Такі типи МВ описані авторами в язиці інших 

тварин [265, 268, 270]. При цьому в окремих пучках нараховується 

(27,7±1,11) % ШГМВ, (69,9±2,74) % – ШОГМВ і (2,4±0,05) % – ПО. 

Застосування ультраструктурного дослідження МВ продиктоване, з 

одного боку, різними поглядами на існування фенотипів МВ, з другого – 

обмеженими даними щодо такого поділу в язиці щурів, з третього, – для 

більш повної характеристики композиції м’язів язика. 

У результаті дослідження нами встановлено, що основною 

фенотипічною ознакою ПОМВ є центральна і підсарколемальна локалізація 
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мітохондрій, тоді як для ШОГМВ характерним є їхня перинуклеарна 

концентрація. У ШГМВ розподіл мітохондрій є дифузним. Наші дані 

узгоджуються з результатами досліджень інших авторів, які розрізняють в 

скелетних м’язах такі ж ультраструктурні особливості будови МВ різних 

фенотипів [197, 275]. При цьому, за даними наших досліджень, у ПОМВ є 

найбільший показник об’єму мітохондрій, у ШГМВ – найменший, тоді як 

ШОГМВ займають проміжне положення. Подібні результати в м’язах язика 

ссавців отримали інші дослідники [247, 252, 262]. 

У саркомерах ШГМВ виявляються Z-лінії шириною понад 120 нм, в 

ПОМВ вони мають розмір 100, 0-110, 0 нм, тоді як у ШОГМВ Z-лінії мають 

локальні розширення, що пов’язано з місцевою активацією окремих 

метаболічних ферментів і вказує на фенотипічну специфічність Z-лінії [68, 

273]. 

У науковій літературі немає спільної думки щодо об’єму цистерн СС у 

МВ різного фенотипу [152, 159]. Хоча нами показано, що у ПОМВ МВ цей 

показник на порядок нижчий, ніж в МВ іншого фенотипу. 

На думку окремих авторів [44, 145, 159, 245], дані про кількість 

ліпідних включень можна застосувати як критерій функціонального стану 

МВ. Нами встановлена значно більша кількість таких включень у ШОГМВ та 

ПОМВ при їх незначній кількості у ШГМВ, що узгоджується з даними 

окремих авторів [34, 200, 243, 270], які вказують характерність цієї ознаки в 

окисних МВ. 

За нашими даними, гранули глікогену мають вогнищевий чи дифузний 

розподіл у саркоплазмі МВ. У ШГМВ ці гранули розташовані вогнищевими 

скупченнями серед міофібрил. У саркомерах ШОГМВ вони мають 

субсарколемальну топографію на рівні І-зони, тоді як у ПОМВ гранули 

глікогену концентруються серед цистерн СС і в ділянках переважної 

локалізації мітохондрій. 
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Зважаючи на значну варіацію вмісту і локалізації ліпідів та глікогену у 

МВ різного фенотипу, ми вважаємо недоцільним використовувати ці 

показники для характеристики композиції м’язів язика. 

Численні повідомлення наукової літератури [241, 247, 262, 265] про 

ультраструктурну організацію МВ різного фенотипу мають переважно 

описовий характер, тому наші дослідження, які стосуються їхньої кількісно-

якісної характеристики, дозволяють розширити уяву про композицію 

скелетних м’язів язика і виявити об’єктивні критерії для їх ідентифікації. 

Внутрішньом’язове кровоносне русло язика складається із 

взаємопов’язаної судинної сітки з однотипною просторовою архітектонікою, 

яка характеризується модульною організацією. Магістральні кровоносні 

судини (артерії ІІІ порядку) є джерелом артеріол, які проникають у товщу 

язика між окремими пучками МВ, поступово розгалужуються і утворюють 

п’ятикомпонентне ГМЦР. При цьому внутрішньом’язові гемокапіляри 

діаметром 4-10 мкм формують петлі видовженої прямокутної форми, розмір 

яких варіює в широких межах, що впливає на показники сумарної ємності 

ГМЦР на площі 1 мм
2
 поперечного перерізу язика. Гемокапіляри 

розміщуються в сполучнотканинних прошарках між МВ різного розміру й 

знаходяться один від одного на деякій відстані, що забезпечує живлення 

групи МВ. “Зони васкуляризації” гемокапілярів перекривають одна одну, за 

рахунок чого створюються надійні умови для кровопостачання цілих груп 

МВ. Це підтверджує дані окремих авторів [72, 128] про значні резервні 

можливості основних джерел кровопостачання для метаболічного 

забезпечення МВ та МНВ, розташованих на великій відстані від цих джерел. 

Так як й іншими авторами [270], нами встановлено, що кожен із 

фенотипів МВ має характерну організацію НМЗ. Це відображає існування 

загально біологічного еквіваленту функції, як специфічного критерію 

доцільності тканинної організації [24, 222, 253]. 

При морфометричному дослідженні НМЗ нами встановлені певні 

особливості їхньої будови в залежності від фенотипу МВ, а саме: у ПОМВ 
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їхня площа є найменшою ((403,3±9,57) мкм
2
), у ШГМВ – найбільшою 

((712,5±14,32) мкм
2
), а в ШОГМВ їхня площа займає проміжне становище 

((634,2±10,56) мкм
2
). 

На сучасному етапі розвитку вчення про периферійний нервовий 

апарат м’язів язика найменше вивченим питанням залишається їх 

кровопостачання [20, 97, 165]. Власними дослідженнями в ділянці НМЗ 

виявлено розвинену мікроциркуляторну сітку модульного типу, яка є 

похідною ГМЦР нервів відповідних м’язів язика і забезпечує надійне та 

рівномірне кровопостачання НМЗ [128, 156]. При цьому важливе значення 

має відстань між гемокапілярами і НМЗ, оскільки на цій ділянці відбувається 

транспортування кисню і поживних речовин [22, 128]. Встановлено, що в 

язиці щурів максимальна відстань від гемокапілярів до НМЗ становить 30 

мкм, однак більша їхня частина розташовується на відстані від 5 до 15 км. 

Цікаво, що така сама відстань характерна для гемокапілярів, які оточують 

нервові клітини [20, 240]. Згідно з законом біологічної доцільності цю зону 

вважають оптимальною для забезпечення обмінних процесів між 

гемокапілярами і структурними компонентами периферійного нервового 

апарату м’язів язика. 

Своєю чергою, нами встановлено, що НМЗ язика мають власну 

модульну організацію ГМЦР, яка може бути у вигляді підковоподібних, 

петлеподібних і Т-подібних форм, що, також, спостерігали інші автори [128, 

226]. 

При ультраструктурному дослідженні гемокапілярів виявлено, що ядра 

ендотеліоцитів мають еліпсоподібну форму, біля них спостерігається добре 

розвинутий комплекс Гольджі. Характерною ультрамікроскопічною ознакою 

ендотеліальних клітин гемокапілярів НМЗ є наявність великої кількості 

цитоплазматичних виростів на люменальній поверхні [201] і багато 

мітохондрій й мікропіноцитозних пухирців уздовж внутрішньої поверхні 

люменальної та базальної цитоплазматичної мембрани, що свідчить про 

активний метаболізм у НМЗ язика [15, 20]. 
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Перицити формують довгі цитоплазматичні відростки, які повністю 

окутують капіляр і відділяють його від перикапілярного простору. Така 

будова гемокапілярів забезпечує надійний гісто-гематичний бар’єр в ділянці 

НМЗ язика [72] і спостерігається в інших скелетних м’язах [99]. 

У стінках венул НМЗ поряд з адвентиційними клітинами зустрічаються 

клітини веретеноподібної форми, які не мають цитоплазматичних відростків 

[227]. Щодо ендотеліоцитів, то вони стають більш округлими, їхня 

ядровмісна зона виступає в просвіт венули на значну відстань, і вони можуть 

відігравати роль своєрідного локального регулятора кровотоку [225, 226, 227, 

260, 264]. 

ЦД ‒ це важке ендокринне захворювання, а його ускладнення з боку 

СОРП є одними із найбільш  розповсюджених захворювань людини [1, 23, 

65, 121]. У 80% випадків пацієнти з ЦД скаржаться на спотворення смаку, 

дискомфорт, парестезії, печію та болі в язиці [85, 162, 208]. Етіологія і 

механізм розвитку таких ускладнень в язиці до сьогодні не з’ясовані, тому їх 

патогенетичне лікування відсутнє [144, 147]. 

Вже через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД встановлено 

збільшення товщини епітеліального пласту на дорзальній поверхні язика в 

ділянках між сосочками, тоді як на вершині сосочків зміни полягали у 

збільшенні кератину при зменшенні висоти самих сосочків. Це 

підтверджується результатами дослідження K. Kobayashi et al. [212]. 

Таким чином, ЕСЦД виявляє негативний вплив на проліферативну 

активність і метаболічні характеристики епітелію та МВ язика, які 

неоднаково виражені в різних топографічних зонах [9, 28, 48, 59]. 

Нами показано, що зі збільшенням терміну спостереження до 4 тижнів 

гіперглікемія призводить до пошкодження епітелію спинки язика. Іншими 

дослідниками [149, 170, 183], показано, що на нижній поверхні СОЯ зміни 

проявляються порушеннями процесів диференціювання і десквамації. 

Гіперплазія в одних, і дистрофічні процеси в інших ділянках СОЯ, є 

неадекватною елімінацією старих або надлишково утворених клітин, що 
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супроводжується змінами нормальної структури, а надалі, й функції структур 

СОЯ [161]. 

На такий шлях регуляції тканинного й клітинного гомеостазу вказує 

більшість авторів [90, 143, 175], які підтримують думку про основну роль у 

цьому процесі різних структурних явищ апоптозу. Він також має місце в 

процесах фізіологічної регенерації. На жаль, апоптоз у структурах СОЯ 

вивчений недостатньо. 

За даними наших досліджень, епітелій між сосочками був 

інфільтрований поліморфноядерними лейкоцитами, а в підслизовій основі 

СОЯ на ультраструктурному рівні визначалися клітинні асоціації: 

нейтрофільний гранулоцит, макрофаг і тканинний базофіл. Ці дані 

узгоджуються з результатами, одержаними іншими авторами [12, 17, 79, 202]. 

На сьогодні накопичені значні знання і опубліковано достатня кількість 

даних, присвячених морфофункціональним особливостям, гістохімічному та 

ультраструктурному дослідженню СОРП при ЦД [32, 39, 106, 188, 194]. 

Однак з цілого ряду питань, пов’язаних з реакцією СОЯ на гіперглікемію, не 

сформувалась спільна думка, а багато аспектів цієї проблеми потребують 

подальшого вивчення. 

Реакція СОРП на вплив ЕСЦД проявляється різноманітними 

морфологічними змінами, які мають у 67,5% випадків реактивно-

пристосувальний, а в 32,5% – патологічний характер [171, 254, 255]. 

Характерним набором процесів та явищ після 6 тижнів з початку 

моделювання ЕСЦД є потовщення епітеліального пласта і витончення 

власної пластинки СОЯ. Клітини базального шару стають 

низькопризматичними. Поступово витончується і зникає зернистий, але 

збільшується роговий шар. Спостерігається виражена картина акантозу. 

Епітеліальні вирости досить різноманітні за формою і величиною. В епітелії 

виявляються лімфоцити та моноцити [88, 114, 116, 233, 236]. У сполучній 

тканині збільшується кількість клітинних елементів фібробластичного ряду, 

але проміжна речовина переважає над клітинами. Збільшується кількість 
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інфільтратів з плазматичних клітин і гістіоцитів, є їхні навколосудинні 

скупчення. Із збільшенням терміну ЕСЦД кількість вогнищевих інфільтратів 

із лімфоцитів і плазматичних клітин збільшується. Вони зустрічаються не 

тільки вздовж судин, але й в інших ділянках підслизового шару [187]. 

Із збільшенням терміну ЕСЦД до 8 тижнів морфологічні зміни СОЯ 

наростають і характеризуються різноманітним поєднанням атрофічних і 

гіперпластичних процесів, внаслідок чого багатошаровий плоский епітелій 

нерівномірно потовщується. Спостерігаються виражені дистрофічні зміни 

епітеліоцитів рогового шару (дискератоз, паракератоз). У всіх ділянках СОЯ 

виявляється картина запалення. Розмір остистих клітин збільшується, а їх 

міжклітинний простір зменшується. Епітеліальні вирости досягають великого 

розміру і різноманітної форми.  

У всі терміни спостереження при ЕСЦД змінюється процес зроговіння 

епітелію СОЯ. Виникають структурні зміни епітеліальних клітин: 

вакуолізація цитоплазми, пікноз, цитоліз, оголення ядра, каріорексис, 

двоядерність [5, 38, 40, 92]. Окремі автори [34, 44, 145, 245] у підслизовому 

шарі спостерігали скупчення жирової тканини, яка, на їхню думку, є 

специфічною ознакою ЦД. 

Цитологічні дослідження у мазках-відбитках СОЯ при ЕСЦД показало 

підвищену десквамацію епітеліальних клітин, що підтверджується 

збільшенням кількості епітеліоцитів І – ІІІ стадій диференціації і зменшенням 

кількості епітеліоцитів IV – VI стадій диференціації, що призводить до 

суттєвого зниження ІДК і підвищення ЯЦВ. Такі зміни призводять до 

запальної реакції СОЯ з наступним погіршенням цитологічної картини 

внаслідок дезадаптації клітинної реакції, скерованої на декомпенсацію 

порушень, які розвиваються при ЕСЦД [116, 130, 139].  

При ЕСЦД змінювалися процеси диференціювання епітелію, що 

відображають цитограми. Зокрема, спостерігається зниження поширеності 

клітин IV стадії в середньому на 10,2% (р<0,05) і, меншою мірою, VI стадії 

диференціації на тлі значного збільшення відсотка епітеліоцитів V стадії в 
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середньому на 18,3% (р<0,05). Це може вказувати на зниження 

peгенераторної функції епітелію. На зроговілих ділянках СОЯ вірогідно 

знижувався відсоток клітин IV стадії диференціації в середньому в 2,4 рази, 

тоді як поширеність без’ядерних лусок була вірогідно вищою, ніж у контролі. 

Це свідчить про посилення процесів зроговіння. 

Наші дані про кількісні характеристики мазків-відбитків з СОЯ дещо 

відрізняються від наведених у науковій літературі даних [9, 11, 48, 70], що 

можна пояснити різною методикою обробки матеріалу [38, 53, 55]. 

Показник ІК мав тенденцію до зниження в середньому на 4,2% 

порівняно із контрольною групою, що сприяє погіршенню захисної і 

регенераторної функцій епітелію СОЯ. Водночас, зі збільшенням терміну 

ЕСЦД спостерігалося підвищення ІК в середньому на 12,5%, що підтверджує 

вищевикладені дані цитограм, а також є несприятливою прогностичною 

ознакою. Особливо це було виражено при ЕСЦД у стадії декомпенсації. У 

пацієнтів з ЕСЦД відзначають тенденцію до посилення зроговіння в на всіх 

ділянках СОЯ [24, 39, 55, 59]. 

Віддзеркалення цитологічної характеристики мазків-відбитків дає ІДК 

[39, 183]. При ЕСЦД відзначено підвищення ІДК порівняно з контролем на 

всіх ділянках СОЯ. Максимальні відхилення показник мав на 8 тижні від 

початку моделювання ЕСЦД. Водночас у стадії компенсації ЕСЦД 

спостерігається тенденція до зниження ІДК порівняно з таким у тварин у 

стадії декомпенсації, на що вказують інші автори [9]. 

При ЕСЦД порушувалися тинкторіальні властивості епітеліоцитів. При 

цьому диференціювалися темні й світлі клітини при забарвленні азуром. 

Виявлено відмінність у мікробній адгезії цих клітин. Для темних 

епітеліоцитів характерна присутність підвищеної кількості мікроорганізмів 

на поверхні плазмолеми. За нашими даними, тинкторіальні особливості 

пояснюють відмінності у відсотковому співвідношенні адгезованих 

мікроорганізмів [173, 186, 211]. 
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Нами відмічено, що діабетичний глосит має свою власну морфологічну 

специфіку, що значною мірою відрізняється від інших запальних процесів 

СОРП [216, 229, 251]. Суть цієї різниці – в порушенні проникності ендотелію 

мікросудин. Ендотелій гемокапілярів буквально “фенестрований” і перестає 

відігравати роль гісто-гематичного бар’єру для макромолекул і 

мікроорганізмів [6]. На думку А.Р. Закирянова і співавт. [40] та J.A. Byrd et 

al. [171], бактеріємія при діабетичному глоситі може виникати навіть при 

прийомі звичайної їжі. Гістоморфологічні зміни в гемокапілярах різних 

органів при ЦД добре описані, а їхні результати підтверджують, що чим 

більший термін ЦД, тим більше проявляються дистрофічні зміни язика. При 

цьому Ш.Ф. Джураєва і співавт. [39] і К.П. Зак і співавт. [47] вказують, що 

більш молоді пацієнти з ЦД є менш стійкими до запалення СОЯ, а перебіг 

ускладнень з боку язика має більш деструктивний характер. 

Проведені експериментальні дослідження [153, 160] показали, що у 

щурів при гіперглікемії присутня значна кількість епітеліального нальоту в 

СОЯ. Це підтверджується даними окремих авторів [97, 172, 185, 186, 188], які 

виявили у пацієнтів із гіперглікемією, вірогідно вищий рівень патогенних 

факторів СОРП, серед яких зазначаються різні мікроорганізми: Candida 

albicans, Prevotella intermedia, Bacteroides gracilis, Eikenella corodens тощо [49, 

62, 64, 86]. 

Проведене цитологічне дослідження показало наявність значної 

кількості патологічної бактеріальної мікрофлори на поверхні язика. 

Аналізуючи літературні джерела, можна зробити висновок, що багатьма 

дослідженнями доведена наявність патологічних змін СОЯ під впливом 

гіперглікемії. Виявлена їхня залежність від терміну ЕСЦД, оскільки 

поведінка тканин організму в умовах ЕСЦД підкоряється закону запізнення 

[127]. 

Аналіз доступної наукової літератури про роль мікрофлори ротової 

порожнини в патогенезі захворювань слизової оболонки при ЦД [11, 211] 

показав, що виявлення причин спалахів активності та аналіз причин переходу 
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неактивного стану в захворювання – основне питання в дослідженні 

захворювань СОРП. Визначення ступеня колонізації мікроорганізмами 

епітелію СОЯ може бути найбільш об’єктивним критерієм, за яким можна 

судити про розвиток патологічних процесів у слизовій оболонці ротової 

порожнини при ЦД у цілому [19, 185, 261]. 

У нашому дослідженні про колонізацію СОЯ судили за кількістю 

адгезованих бактеріальних клітин у перерахунку на один епітеліоцит, тобто, 

визначали реакцію адсорбції мікроорганізмів. При вивченні заселення 

епітеліоцитів мікроорганізмами виявлені індивідуальні коливання колонізації 

епітелію язика.  

Будучи частиною мукозальної системи [176], епітелій язика зберігає 

елементи її активної позиції у взаємовідношеннях зі стимулами, які походять 

із зовнішнього і внутрішнього середовища. Це дозволяє використовувати 

його для вивчення фізіології та реактивності СОЯ, у тому числі в якості 

індикатора місцевих і загальних порушень гомеостазу. 

Принциповим у цьому зв’язку є відкриття флавогенних і 

імуномодульованих ефектів мікроорганізмів, опосередкованих через 

активацію мукозальних епітеліоцитів. Використовуючи адгезивні контакти, 

інвазуючи епітеліальні клітини чи атакуючи їх субодиничними продуктами, 

мукозальні патогени і просто коменсали (бактерії, віруси та інші 

мікроорганізми) викликають секрецію цитокінів та інших медіаторів, які 

ініціюють запальну реакцію, яка може набувати патологічної форми гострого 

і хронічного процесу [45, 46, 176, 177, 178, 195]. 

Понижена резистентність щодо бактерій СОРП у пацієнтів з 

неконтрольованою гіперглікемією, може бути зумовлена порушенням 

хемотаксису [178, 180] і фагоцитозу нейтрофілів [184, 195], які властиві 

цукровому діабету [170, 177]. 

Останні роки ознаменовані значним зростанням зацікавлення 

“нетрадиційними функціями” епітелію СОЯ. Це пов’язано з признанням його 

ролі в реакціях специфічного і неспецифічного імунітету, в ініціалізації і 
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стабілізації запальних процесів, які займають провідне місце в патології 

шлунково-кишкового тракту [82, 94, 131]. Епітеліоцити володіють значним 

ефекторним потенціалом при здійсненні імунокомпетентних реакцій, 

реалізуючи його у відповідь на стимулюючий вплив екзогенної та ендогенної 

природи [1, 47, 107, 148]. Епітеліоцити конститутивно експресують, а при 

активації посилюють секрецію інгібіторів протизапальних пептидних 

медіаторів і цитокінових рецепторів [200, 233, 234]. Завдяки цьому 

епітеліоцити язика набувають здатності активно взаємодіяти з індукторами 

та ефекторами запалення та імунітету: нейтрофілами, еозинофілами, 

лаброцитами, макрофагами, Т- і В-лімфоцитами [12, 180, 242, 248]. Однак 

про їхні морфометричні показники в щурів відомо дуже мало, а дані про 

кількісні зміни лейкоцитарних елементів у слизовій оболонці язика при ЦД 

взагалі відсутні [17, 154]. 

Значні зміни СОЯ при ЦД, насамперед, пояснюються морфологічними 

змінами в системі кровопостачання язика [128, 176]. У наших дослідженнях 

це проявляється потовщенням стінок артерій і розростанням сполучної 

тканини навколо них, що підтверджено іншими авторами [201, 226, 271]. 

Структурно-функціональні зміни мікросудинного русла СОЯ 

торкаються змін ендотеліоцитів. Ці дані узгоджуються з результатами, 

одержаними іншими авторами [198, 201]. У ділянці розгалужень мікросудин 

СОЯ нами були знайдені особливі ендотеліальні клітини, здатні випинати в 

їхній просвіт і частково або повністю перекривати його. Спеціалізовані 

ендотеліальні клітини першими з ендотеліоцитів під впливом гіперглікемії 

проявляли ознаки функціональної активності. Це виявлялося зміною форми 

ядра, маргінальному розташуванні хроматину, утворенні великої кількості 

мікропіноцитозних пухирців і цитоплазматичних відростків. Набухання 

цитоплазми спеціалізованих ендотеліоцитів досягало значних розмірів через 

перекриття просвіту не тільки капілярів, але й метартеріол і закапілярних 

судин. На люменальній поверхні ендотеліоцитів відбувався відрив 

фрагментів цитоплазми різних розмірів. Спочатку вони зберігали зв’язок із 
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цитоплазмою ендотеліоцитів за допомогою вузьких ніжок, але потім ці 

фрагменти відривалися і поступали в загальну циркуляцію крові.  

В ендотеліоцитах початкові зміни стосуються, насамперед, 

мітохондрій, які закінчувалися набуханням, фрагментацією гребенів, 

порушенням їхньої зовнішньої мембрани. На думку окремих авторів [5, 38, 

63, 106], це є причиною деструкції і десквамації ендотеліоцитів, що 

характерно для мікроангіопатій [97, 102, 110]. 

Морфофункціональні зміни ГМЦР СОЯ в експерименті викликані 

також гіперактивацією формених елементів крові: нейтрофільних 

гранулоцитів, тромбоцитів та еритроцитів [4, 77, 144, 175]. При цьому 

важлива роль у порушенні мікроциркуляції належить нейтрофільним 

гранулоцитам, що блокують прохідність мікросудин. 

Наші дані й результати дослідження інших авторів [11, 101, 137] 

показують, що при ЕСЦД відбувається зменшення діаметру МВ за рахунок 

зниження об’єму саркоплазми [159, 171]. При цьому окремі дослідники [219] 

вказують, що при такій морфометричній перебудові відбувається збільшення 

ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Ослаблення поперечної 

посмугованості МВ при ЕСЦД зумовлено зменшенням кількості скоротливих 

елементів та гомогенізацією міофіламентів. Така структурна перебудова, на 

нашу думку, пов’язана, насамперед, з порушенням іннервації МВ. 

Нами встановлено, що дегенеративні зміни НМЗ призводять до 

часткової денервації МВ і, як результат, до послаблення нейротрофічного 

впливу. Рухові нервові закінчення при ЕСЦД зазнають значних кількісних 

змін, які до сьогодні не були детально вивчені. 

Так, вже через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД спостерігається 

набряк МО, який при ЕСЦД є не епізодичним, а закономірним явищем, 

пов’язаним з порушенням трофіки нейролемоцитів і певних фосфоліпідних 

структур [34, 35]. Треба відмітити, що нерівномірність товщини нервових 

волокон внаслідок набряку МО є частим ускладненням впливу інших 

факторів і часто призводить до сегментарної демієлінізації [68]. 
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Набряк МО розвивається внаслідок порушення водного обміну в МНВ, 

при якому трансудація рідини не врівноважується її резорбцією. При цьому 

спостерігається накопичення рідини в інтерстиційній тканині та в зоні 

насічок мієліну [150, 171]. 

Безпосередні причини набряку МО не завжди зрозумілі. 

Загальновизнаним є те, що підвищення проникливості компонентів гемато-

неврального бар’єру у поєднанні з порушенням дренажної функції 

внутрішньом’язової лімфатичної системи – універсальний патогенетичний 

механізм розвитку сегментарної демієлінізації [219]. В останні роки 

встановлено, що найбільш ймовірною причиною підвищення проникливості 

гемато-неврального бар’єра є зміна ліпідного і, зокрема, фосфоліпідного 

обміну в нейролемоцитах [44, 215]. 

Встановлено, що на електронно-мікроскопічному рівні виявляється 

зменшення довжини синаптичних контактів, ширини та довжини активних 

зон передсинаптичної перетинки, кількості складок засинаптичної перетинки 

чисельності синаптичних пухирців. Такі зміни найбільш виражені у ШГМВ 

порівняно з ПОМВ і ШОГМВ. На думку ряду авторів, така закономірність 

обумовлена причинами, серед яких виділяють особливості обміну речовин 

[200, 252, 270], характер енергетичного балансу та активність 

ферментативних систем [200, 223, 228], кількість мітохондрій [24, 197] і 

внутрішньоклітинних запасів глікогену [205] тощо. 

Гістохімічне дослідження МВ язика на активність 

сукцинатдегідрогенази виявило поступове зниження активності цього 

ферменту, яка максимально проявляється через 8 тижнів від початку 

моделювання ЕСЦД. 

Глікоген є найбільше розповсюдженим у тваринному організмі 

полісахаридом [205], який при розщепленні забезпечує клітину 

високоактивною енергетичною речовиною. У нашому дослідженні його 

кількість поступово зменшується, аж до повного зникнення через 8 тижнів 

від початку моделювання ЕСЦД. 
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Упродовж всього терміну спостереження змінюється форма 

саркоплазматичного глікогену з дифузної гранулярної у вогнищеву, 

дрібнозернисту. Це свідчить про виснаження внутрішньоклітинних запасів 

енергетичного  матеріалу, яке,  на  думку  В. П. Черникова  і  співавт. [143]  

та Bago I. і співавт. [167], пов’язане з порушенням трансмембранного 

транспортування глюкози. 

Водночас за рахунок розвитку вираженої вазоконстрикції [25] 

відбувається розрідження внутрішньом’язової судинної сітки язика, її 

капілярні петлі збільшуються у розмірах до 50-120 x 35-55 мкм, а кількість 

внутрішньом’язових гемосудин зменшується до 76,0±5,41 на 1 мм
2 

поперечного перерізу язика. Унаслідок зменшення діаметру просвіту 

складових частин МЦР відбувається метричний перерозподіл гемокапілярів 

язика: значне зменшення великих та збільшення дрібних і середніх за 

діаметром. Основними рисами кровоносного русла язика в кінці досліду є 

помітне розрідження судинного рисунку, збільшення розміру петель 

капілярної сітки до 110-230 х 55-80 мкм, зменшується сумарна ємкість 

кровоносного русла. 

Унаслідок зменшення діаметру гемокапіляри переповнюються 

форменими елементами крові, що призводить до венозно-капілярного стазу 

за рахунок зміни реологічних властивостей крові: підвищується агрегація 

еритроцитів і в’язкість крові, внаслідок підвищеної фільтрації 

дрібномолекулярної фракції білків. Порушення проникності судинної стінки, 

як відомо, є одним з проявів ЦД [128, 186, 271]. У зв’язку зі зменшенням 

кількості гемокапілярів віддаль між ними та радіус їх кровопостачання 

збільшуються, що веде до розширення “зон васкуляризації“ кожного з них та 

збільшення числа нервових волокон у їх межах, що сприяє погіршенню їх 

трофіки [6, 18, 31, 51]. 

У науковій літературі немає спільної думки щодо характеру 

патологічних змін мієлінових нервових волокон (МНВ) при діабетичній 

нейропатії [35, 40, 87]. Одні дослідники зараховують ці зміни до первинних, 
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визнаючи при цьому виражений характер деструкції, швидкоплинність і 

зворотність процесів [162]. Інші вважають їх вторинними, які розвиваються 

внаслідок порушення місцевого кровообігу [128, 136]. Треті притримуються 

теорії порушення нейрогуморальної регуляції місцевого метаболізму МНВ 

[87]. До сьогодні не встановлена реакція безмієлінових нервових волокон 

(БНВ) при ЦД. Також відсутні дані про зміни рухових закінчень у м’язах 

язика. У світлі сучасних запитів практичної нейростоматології, вивчення 

механізмів структурно-адаптивних змін у складових компонентах язика при 

ЦД представляють значний інтерес [20, 84, 85, 100, 101]. 

Тому одним із завдань нашого дослідження було вивчити особливості 

периферійного нервового апарату МВ язика при ЕСЦД. 

Вже через 2 тижні від початку моделювання ЕСЦД в окремих МНВ 

дрібного і середнього діаметру спостерігаються периаксональні зміни, а 

саме: набряк та часткове руйнування МО, нерівномірність їх фарбування. 

Претермінальні ділянки рухових аксонів утворюють локальні звуження та 

варикозні розширення, зменшується площа їх термінальних розгалужень. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні виявляється зменшення 

довжини синаптичних контактів, ширини та довжини активних зон 

передсинаптичної перетинки, кількості складок засинаптичної перетинки та 

чисельності синаптичних пухирців. У кровоносному руслі у цей термін 

спостерігається звуження просвіту артеріальних та венозних судин. За 

даними інших авторів, такі зміни в ГМЦР призводять до збільшення 

кількості функціонуючих артеріоло-венулярних анастомозів (АВА) [58, 60, 

84]. Збільшення чисельності функціонуючих АВА обумовлюється дією 

вазоактивних речовин, серед яких неспецифічні метаболіти, гістамін, 

серотонін, кініни, що у великій кількості утворюються при порушенні в 

організмі утилізації глюкози [97, 117]. Підвищене скидання артеріальної 

крові у вени через АВА призводить до зменшення артеріо-венозного 

градієнту концентрації кисню, порушення окисно-відновних процесів і 
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розвитку ацидозу в оточуючих тканинах, до якого більш чутливими є МНВ у 

порівнянні з БНВ [219]. 

Через 4 тижні після початку моделювання ЕСЦД структурні зміни 

МНВ поглиблюються. Виявляється помітний набряк та нерівномірна 

імпрегнація осьових циліндрів. У більшості МНВ спостерігається виражений 

набряк МО, нерівномірність забарвлення через порушення її 

дрібнокоміркової структури, вакуолізація, локальне руйнування із оголенням 

осьових циліндрів, варикозні розширення. 

У претермінальних та термінальних відділах рухових аксонів язика 

також відбувається поглиблення дезінтеграційних процесів [222]. 

Спостерігаються варикозні розширення і фрагментація окремих 

претерміналей, на зменшується площа НМС та довжина синаптичного 

контакту. Електронно-мікроскопічно спостерігається розширення синаптичої 

щілини та вростання в неї відростків кінцевих нейролемоцитів, зменшення 

кількості синапатичних пухирців в аксоплазмі, фрагментація 

передсинаптичної перетинки, дезінтеграція більшості складок засинаптичної 

перетинки та їх часткове руйнування [231]. 

Через 6 тижнів після початку експерименту МО значної кількості МНВ 

має неоднорідне забарвлення із чергуванням гіпер- та гіпохромних ділянок, 

спостерігається розволокнення ламел мієліну, значні ділянки демієлінізації та 

накопичення в цитоплазмі нейролемоцитів продуктів розпаду мієліну. При 

електронно-мікроскопічному дослідженні виявляються ділянки оголених 

аксонів, аксоплазма яких набуває підвищеної електронної щільності, а 

цитоплазма нейролемоцитів містить фагосоми, переповнені зруйнованим 

мієліном [232].  

Претермінальні та термінальні відділи рухових аксонів язика у цей 

термін значно відрізняються від аналогічних структур попереднього терміну: 

вони є потовщеними, гіперімпрегнованими, варикозно розширеними і навіть 

частково фрагментованими. Площа та довжина синаптичного контакту НМС, 

кількість активних зон і синаптичних пухирців зменшується. Останні 
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концентруються, в основному, вздовж передсинаптичної перетинки. 

Центральна частина терміналей містить велику кількість агрегованих 

нейрофіламентів. У субсинаптичній зоні нерідко зустрічаються 

кристалоподібні включення. В окремих кінцевих нейролемоцитах 

спостерігається каріопікноз. Поряд з цим мітохондрії пре – і субсинаптичної 

зон проявляють різні адаптаційні можливості: одні мають електронно-

щільний матрикс і добре контуровані гребені, а другі – просвітлений матрикс 

та дезінтегровані гребені.  

На думку багатьох авторів [231, 253, 272], затримка продуктів розпаду 

мієліну призводить до закислення середовища, в якому закономірно 

підвищується концентрація кінінів. Вони викликають парез артеріол, 

підвищення проникності судин, порушують місцеві ферментативні системи і 

підвищують чутливість тканин до кисневого голодування.  

Через 8 тижнів експерименту в більшості термінальних аксонів 

відсутня МО, вони нерівномірно фарбуються, приймають нерівні контури. У 

цитоплазмі нейролемоцитів збільшується кількість продуктів розпаду 

мієліну, збільшується число демієлінізованих аксонів, аксоплазма яких 

містить поодинокі мітохондрії з деструктивними ознаками, велику кількість 

нейфіламентів при майже повній відсутності мікротрубочок. У 

претермінальних та термінальних відділах рухових аксонів язика у цей 

термін деструктивні явища поєднуються із дегенеративними. На електронно-

мікроскопічному рівні в таких НМС спостерігається повне руйнування 

передсинаптичної перетинки, зменшення кількості та довжини складок 

засинаптичної перетинки, зникають активні синаптичні зони, 

саркоплазматичні мітохондрії деструктуризовані [219, 225, 231]. Цитоплазма 

кінцевих нейролемоцитів має підвищену електронну щільність, ядро 

зменшується в розмірах, хроматин локалізується з внутрішньої поверхні 

каріолеми. Мітохондрії поодинокі, з вкороченими гребенями, іноді 

руйнується їх зовнішня мембрана. 
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У першій фазі розвитку реактивних змін при ЕСЦД МНВ зазнають 

дегенерації, а деякі НМЗ атрофуються. При цьому найбільшої атрофії 

зазнають моторні бляшки, які локалізуються в ШГМВ, що підтверджено 

іншими авторами [263]. Зустрічаються НМЗ, в підошві яких кінцеві 

нейролемоцити гомогенізуються, а терміналі сильно потовщуються [241, 

272]. Як правило, нервовий апарат такої будови спостерігається у MB, які 

знаходяться в стадії деструкції [208]. 

При більш тривалій гіперглікемії (6-8 тижнів) дегенерація також 

торкається значної кількості ШОГМВ, в яких спостерігаються ознаки 

деструкції тонких терміналей в різних моторних бляшках. 

Що стосується вивчення впливу ЦД на ультраструктурну організацію 

НМС ПОМВ,  то  такі  дані  опубліковані  тільки в роботах M. Karababa et al. 

[260] i F. McCullough et al. [263]. При довготривалій гіперглікемії вони 

спостерігали фрагментацію нервових терміналей, оголення 

передсинаптичного полюсу, зменшення кількості засинаптичних складок, що 

підтверджується нашими дослідженнями. 

Результати наших досліджень підтверджують дані, що стосуються 

закономірностей морфофункціональної перебудови МВ та НМЗ язика, які 

описано у працях низки авторів [11, 20, 40, 57, 128]. 

Результати наших досліджень підтвердили взаємозв’язок гісто-

ультраструктурних та біохімічних показників при ЕСЦД. Визначено, що ці 

зміни у своїй основі містять ангіопатичну суть і відіграють важливу роль у 

структурній перебудові м’язової тканини. Доведено, що вираженість процесу 

деградації МВ значною мірою залежить від їх фенотипу, що підтверджено 

оцінкою кількісних та якісних показників, які характеризують їх 

морфофункціональний стан. Цей висновок підтверджує думку ряду авторів 

[16, 48, 60, 87, 98] про необхідність розробки морфологічних і біохімічних 

показників, використання яких дасть змогу формувати і розробляти певні 

засоби корекції, які дозволяють нівелювати негативні наслідки гіперглікемії. 

Отримані нами результати доповнюють результати аналогічних досліджень 
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[95, 106, 110, 113], у яких вивчали вплив ЕСЦД різного ґенезу на інші органи 

і тканини, оскільки вони конкретизують характер морфологічних змін 

м’язової тканини при ЕСЦД, які поглиблюють деструктивні зміни НМЗ. 

Отримані результати досліджень лягли в основу формування стадійних 

змін МВ залежно від тривалості ЕСЦД та їх оцінки, що раніше було 

недостатньо вивчено при ЕСЦД [102, 111, 116].  

Нами істотно доповнено знання про структурну перебудову МВ язика 

різних фенотипів та їхні НМЗ при ЕСЦД. 

До нових даних, отриманих унаслідок експерименту, належать 

результати дослідження з вивчення особливостей окремих 

морфофункціональних показників язика, які невідомі в науковій літературі. 

За  результатами  морфофункціонального  дослідження  встановлено:  

1) м’язи язика мають специфічну композицію, що обумовлено наявністю в 

їхньому складі (27,7±1,11) % ШГМВ, (69,9±2,74) % – ШОГМВ і (2,4±0,05) % 

– ПОМВ. При цьому ШОГМВ мають найбільший діаметр; 2) 

експериментальними дослідженнями встановлено структурні відмінності 

НМЗ залежно від фенотипу МВ. Слід зазначити, що за всіма структурними 

показниками МВ різного фенотипу добре узгоджуються з гістохімічним 

профілем. У переважній більшості різниця будови периферійного нервового 

апарату зумовлена претермінальним і термінальним спраутингом, кількістю 

нейролемоцитів, ультраструктурною організацією аксоплазми в 

нейром’язових синапсах, шириною синаптичної щілини та субсинаптичної 

зони, будовою засинаптичної перетинки, особливо кількістю її складок та 

активних зон; 3) виявлено, що НМЗ різних за фенотипом МВ мають 

структурно впорядковані спеціалізовані ланки ГМЦР, ангіоархітектоніка 

яких знаходиться в тісному взаємозв’язку і має вигляд відкритих або 

замкнутих петель; 4) у розвитку структурних змін різних компонентів язика 

при ЕСЦД виділено 2 стадії: перша – стадія реактивних змін, охоплює 2 і 4 

тиждень тривалості ЕСЦД, друга – стадія деструктивних процесів, яка триває 

протягом 6-8 тижнів від початку моделювання ЕСЦД; 5) встановлено, що при 
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ЕСЦД організму характерними є фазні морфологічні зміни, які свідчать про 

особливу чутливість НМЗ до гіперглікемії, що супроводжується 

відповідними змінами нервових провідників; 5) показано, що найбільшу 

стабільність до патогенетичного впливу ЕСЦД виявляють ПОМВ, найнижчу 

– швидкі ШГМВ, а ШОГМВ займають проміжне положення; 6) загальний 

характер змін структури м’язової тканини при ЕСЦД, так і специфічність 

змін периферійного нервового апарату залежать від фенотипу МВ та змін їх 

кровопостачання; 7) гісто-ультраструктурні зміни ГМЦР мають 

неспецифічний характер і проявляються порушенням проникливості 

судинної стінки, 8) стадійний перебіг морфофункціональних змін при ЕСЦД 

зумовлений наявністю незначних деструктивних змін НМЗ упродовж першої 

(реактивної) стадії; вторинно-гіпотрофічними змінами НМЗ, МВ на фоні 

мікроангіопатії у другій (деструктивній) стадії та порушенням тонкої 

архітектоніки НМЗ. 

 



 189 

 ВИСНОВКИ 

 

 

 

1. Різке збільшення кількості пацієнтів з первинно виявленим 

цукровим діабетом і супутнім діабетичним глоситом є однією із проблем, що 

стоять перед практичною стоматологією. Питання про стан язика при 

цукровому діабеті в науковій літературі висвітлювалося неодноразово, проте 

автори обмежувалися описом тільки клінічних проявів діабетичного глоситу, 

а також деяких особливостей його лабораторної діагностики. Тому 

встановлення особливостей будови слизової оболонки, різних фенотипів 

м’язових волокон та нейром’язових з’єднань язика в нормі та при 

стрептозотоциновому діабеті є актуальним. 

2. У нормі слизова оболонка язика характеризується набором сосочків, 

серед яких на площі 1 мм
2 

розрізняють: ниткоподібних – 320,1±9,87, 

грибоподібних – 4,3 ± 0,31, листоподібних – 4,5 ± 0,53 і один валкуватий. 

Серед ниткоподібних сосочків нами виділено 5 підтипів, а саме: справжні 

ниткоподібні, сплощені, конусоподібні, великі конічні (“гігантські”) та 

розщеплені на верхівці сосочки, які мають власні кількісно-якісні 

характеристики. В основі грибоподібних і валкуватих сосочків знаходяться 

пори смакових цибулин. При цитологічному дослідженні індекс 

диференціації клітин становить 469,4±4,82. Серед епітеліоцитів 

спостерігається     4,0 % клітин 4 стадії диференціації, 79,0 % – 5 стадії, 16,0 

% – 6 стадії і тільки 1,0 % – 3 стадії диференціації. У цитограмі трапляються: 

88,2 % епітеліоцитів 0-го класу деструкції, 10,7 % – 1-го класу деструкції і 

тільки 1,1 % – 2-го класу деструкції. 

3. М’язи язика білих щурів у нормі утворені м’язовими волокнами 

різного фенотипу, з яких швидкі гліколітичні складають (27,7±1,11) %, 

швидкі окисно-гліколітичні – (69,9±2,74) % і повільні окисні – (2,4±0,05) %. 

Гемомікроциркуляторне русло язика характеризується гетерогенністю його 
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геометрії, особливо на рівні обмінних мікросудин. Гемокапіляри мають 

прямолінійний хід і з’єднані між собою  чисельними  містками, формуючи у 

сполучнотканинній  основі м’язів широкі петлі у вигляді аркад. Нейром’язові 

з’єднання мають спеціалізовані структурно впорядковані ланки 

гемомікроциркуляторного русла, що утворюють мікросудинні петлі різної 

форми (прості, вилко- і петлеподібні). 

4. У розвитку структурних змін різних компонентів язика при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті виділено 2 

стадії: перша – стадія реактивних змін, охоплює 2 і 4 тиждень тривалості 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету, друга – стадія 

деструктивних процесів, яка триває упродовж 6-8 тижнів від початку 

моделювання експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Упродовж розвитку стрептозотоцинового діабету спостерігається поступове 

вірогідне зростання рівня глюкози та глікозильованого гемоглобіну, які на 8 

тиждень експерименту відповідно становлять: (18,6±0,36) ммоль/л та 

(9,8±0,31) %, що вказує на розвиток стійкого декомпенсованого цукрового 

діабету. 

5.  У кінці 1 стадії у слизовій оболонці язика спостерігається 

зменшення висоти ниткоподібних сосочків і ширини грибоподібних сосочків 

на тлі різко розширених і деформованих пор смакових цибулин; на 12,3 % і 

15,6 % зменшується кількість клітин V і VІ стадій диференціації, на 15,7 % 

збільшується індекс кератинізації, знижується адсорбційна здатність 

поверхневих епітеліоцитів. У кінці 2 стадії зменшуються розміри всіх 

сосочків спинки язика. Індекс диференціації клітин зменшується відповідно 

на 31,5 % (p<0,05). Зростає чисельність мікрофлори на мазках-відбитках на 

тлі зниження адсорбційної здатності епітеліоцитів і малої кількості 

лейкоцитів. 

6.  У 1 стадії простежується вірогідне зменшення діаметру просвіту 

всіх відділів гемомікроциркуляторного русла. У 2 стадії у всіх ланках 

гемомікроциркуляторного русла спостерігається розвиток діабетичної 
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мікроангіопатії, яка характеризується: звуженням артеріальної і обмінної 

ланок; вакуольною дистрофією ендотеліоцитів, перицитів та міоцитів; 

потовщенням базальної мембрани; гемореологічними порушеннями 

кровотоку; зменшенням щільності капілярів на 1 мм
2 

м’язових волокон у 

2,56–4,03 раза (р<0,01) та їхньої кількості навколо нейром’язових з’єднань у 

1,56–1,77 раза (р<0,05). 

7. Гіперглікемія та діабетична мікроангіопатія призводять у 1-й стадії 

до вірогідного зменшення середнього діаметру всіх фенотипів м’язових 

волокон і площі нейром’язових з’єднань на 42,7-51,3 % (для всіх випадків 

р<0,05). При цьому найбільш вразливими структурами в досліджуваних 

об’єктах є мітохондрії, об’ємна щільність яких знижується в 1,15–1,26 раза 

(р<0,05) та відбувається деструкція їх гребенів і знижується осміофільність 

матриксу. У 2-й стадії відбуваються деструктивні зміни у швидких окисно-

гліколітичних i швидких гліколітичних м’язових волокнах при відносно 

збереженій кількості та структурі повільних окисних м’язових волокон. У 

нейром’язових з’єднаннях на 58,4–64,1 % (для всіх випадків р<0,05) 

зменшується площа кінцевих розгалужень аксонів. Вірогідно зменшуються: 

площа нейром’язових синапсів; довжина синаптичних контактів; ширина і 

довжина активних зон. Кількість складок засинаптичної перетинки у 

нейром’язових синапсах зменшується: у швидких окисно-гліколітичних 

м’язових волокнах у 2,9 раза (р<0,01), швидких гліколітичних м’язових 

волокнах – у 6,4 раза (р<0,01) і в повільних окисних м’язових волокнах – у 

1,9 раза (р<0,01). 
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