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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У різних країнах світу захворюваність населення на 

цукровий діабет становить 4,0-7,0 % загальної популяції та посідає перше місце у 

світі серед інших ендокринних захворювань (Боднар П.М., 2010; American Diabetes 

Association, 2014). Із віком кількість хворих на цукровий діабет збільшується і після 

65 років досягає 10,0-15,0 % (Дедов И.И., 2012; Халангот Н.Д. та ін., 2012). В 

Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет у 

середньому на 5,0-7,0 %, а серед дітей – 3,4-6,0 % (Халангот Н.Д. та ін., 2012). 

Медико-соціальна проблема цукрового діабету зумовлена ранньою інвалідністю і 

смертністю хворих унаслідок специфічних ускладнень – мікроангіопатій 

(нефропатій, ретинопатій), макроангіопатій (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена 

нижніх кінцівок), нейропатій (Хачаянц Н. Ю., 2015; Kocdor P. et al., 2016; Leung 

W.K. et al., 2016; Ponto K.A. et al., 2016).  

Одним із ускладнень цукрового діабету є діабетична міопатія, яка 

діагностується в 44,0-60,0 % хворих і проявляється спонтанно гострим болем і 

набряком м’яза, що нерідко закінчується його інфарктом  та призводить до 

погіршення якості життя таких хворих (Huang B.K. et al., 2010; D'Souza D.M. et al., 

2013). У літературі досить добре висвітлено клінічні та патогенетичні аспекти 

діабетичної міопатії (Krause M.P. et al., 2011; D'Souza D.M. et al., 2013). Окремі 

роботи частково розкривають морфологічні зміни скелетних м'язів нижніх кінцівок 

при цукровомц діабеті (Шкуропат В.М. та ін., 2011), а також у наукових працях 

трапляються дані щодо дослідження змін параметрів біоелектричної активності 

жувальних м'язів у хворих із цукровим діабетом при нераціональному протезуванні 

(Бунина М.А. 2009). Однак у науковій літературі ми не знайшли даних про 

патоморфологічні зміни жувального м’яза та його нервового апарату при ЦД. 

Зважаючи на вищенаведене, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивчення особливостей морфо-

функціональних змін жувального м’яза при ЦД. 

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 «Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів 

нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому 

діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598). У рамках цієї роботи автор провела 

дослідження морфо-функціонального стану жувального м’яза при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦД). Тема 

дисертації затверджена проблемною комісією «Морфологія людини» (протокол      

№ 30 від 17 червня 2013 року). 

Мета дослідження: встановити загальні закономірності морфо-

функціональної організації жувального м’яза щура в нормі та при ЕСЦД. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості структурної організації жувального м’яза 

статевозрілих щурів-самців лінії Вістар та його функціональної активності в нормі. 
2. Виявити характер структурних змін м’язових волокон (МВ) жувального 

м’яза в динаміці перебігу ЕСЦД. 

http://www.umj.com.ua/article/writer/xalangot-n-d
http://www.umj.com.ua/article/writer/xalangot-n-d
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3. Дослідити особливості якісних і кількісних змін структурних 

компонентів гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) жувального м’яза при ЕСЦД.  

4. Провести морфо-функціональну оцінку кількісних та якісних змін у 

мієлінових нервових волокнах (МНВ) і нейром’язових закінченнях (НМЗ) 

жувального м’яза при ЕСЦД. 

5. Встановити закономірності морфо-функціональних змін структурних 

компонентів жувального м’яза в динаміці перебігу ЕСЦД. 

Об’єкт дослідження – морфо-функціональна організація  жувального м’яза 

статевозрілих щурів-самців лінії Вістар у нормі та при ЕСЦД.  

Предмет дослідження – гістологічна, електронномікроскопічна будова 

м’язових волокон, судин ГМЦР, нервового апарату жувального м’яза та його 

електроміографічні зміни в нормі та при ЕСЦД.  

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання 

стрептозотоцинового цукрового діабету в щурів; гістологічний – для з’ясування 

структурної організації жувального м’яза, його ГМЦР та нервового апарату; 

електронномікроскопічний – для вивчення ультраструктурних змін у складових 

компонентах жувального м’яза; біохімічний – для встановлення в крові рівня 

глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c); електроміографічний – для 

дослідження фізіологічної активності жувального м’яза в нормі та при ЕСЦД; 

морфометричний  – для кількісної оцінки структурних змін у досліджуваних 

об’єктах; статистичний аналіз – для об’єктивізації та інформативності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою комплексу 

методів дослідження доповнено дані про структурну організацію жувального м’яза 

за умов фізіологічної норми. Новими є відомості про кількісні, якісні та 

функціональні показники НМЗ жувального м’яза інтактних щурів-самців лінії 

Вістар. 

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного, електроміографічного 

та статистичного методів дослідження отримано дані, які в динаміці морфо-

функціональних змін жувального м’яза при ЕСЦД дозволяють виділити 3 стадії: 

адаптаційно-компенсаторних процесів (14-28 доби), виснаження (42 доба), 

деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби).  

Виявлені особливості морфо-функціональних змін у жувальному м’язі при 

ЕСЦД дали можливість встановити морфогенез діабетичної міопатії жувального 

м’яза, що виникає внаслідок таких факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у 

самих МВ у відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку циркуляторної і гемічної 

гіпоксій через структурну перебудову судин ГМЦР, які призводять до пошкодження 

МВ, МНВ та НМЗ жувального м’яза; 3) якісних і кількісних морфологічних змін у 

нервовому апараті жувального м’яза, які вказують на розвиток нейроміопатії, що 

підтверджено ЕМГ-показниками. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані нові дані про 

особливості структурної організації НМЗ жувального м’яза та його біоелектричної 

активності в нормі мають відповідне науково-практичне значення для стоматології. 
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Виявлені особливості структурної перебудови ангіо- і мієлоархітектоніки 

жувального м’яза при ЕСЦД та зміни його біоелектричної активності дозволяють 

розкрити основні патогенетичні аспекти діабетичної міопатії і більш глибоко 

пояснюють виникнення різноманітної неврологічної симптоматики з боку 

жувальних м’язів при цукровому діабеті. 

Результати досліджень дають змогу доповнити існуючі відомості про 

морфогенез діабетичної міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту 

стадійності перебігу морфо-функціональних змін у жувальному м’язі тварин із 

ЕСЦД.  

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних кафедр вищих 

навчальних закладів України, зокрема: у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 08.02.17; 01.06.2017), у 

Українській медичній стоматологічній академії (затв. 18.05.2017), у Вінницькому 

національному медичному університеті імені М. І. Пирогова (затв. 25.05.2017, 

15.09.2017), в Ужгородському національному університеті (затв. 26.05.2017), в 

Одеському національному медичному університеті (затв. 08.06.2017), у ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет» (затв. 02.10.2017, 

22.11.2017), у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» (затв. 04.06.2018, 06.06.2018). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно опрацьовано та 

проаналізовано літературні джерела за обраною тематикою, проведено патентно-

інформаційний пошук, сформульовано мету і завдання дослідження, обґрунтовано 

його актуальність та значення для теоретичної і практичної медицини. Здобувач 

самостійно провела підбір тварин, моделювання стрептозотоцинового цукрового 

діабету із застосуванням комплексного контролю за його розвитком, забір матеріалу 

для гістологічних, електронномікроскопічних та морфометричних досліджень. 

Використано статистичну обробку і математичний аналіз для узагальнення 

отриманих результатів. Основні наукові положення та висновки сформульовані 

автором разом із науковим керівником. У наукових працях, опублікованих 

одноосібно або у співавторстві, викладено дані, отримані автором у ході виконання 

дисертаційного дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної роботи 

оприлюднені на: науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Матеріали ΧVIII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених» 

(Тернопіль, 2014); международной научной конференции «Актуальные вопросы 

морфогенеза в норме и патологии» (Москва, 2014); VII науково-практичній 

конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на 

організм» (Тернопіль, 2014); VIII науково-практичній конференції «Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2015); 

науково-практичній конференції «Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль, 2016); 

International research and practice conference «Innovative technology in medicine: 

experience of Poland and Ukraine» (Lublin, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 12 робіт, 

зокрема: 6 статей (2 – самостійно, 4 – у співавторстві), з них 4 – у фахових наукових 
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виданнях України, 1 – у закордонному виданні (Німеччина) та 1 стаття входить до 

наукометричної бази Web of Science; 6 тез у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 206 сторінках (130 

сторінок основного тексту) і складається із анотації, змісту, списку умовних 

скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, двох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел, який включає 222 найменування (з них: 91 

– кирилицею, 131 – латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 71 рисунком, 9 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження використано 85 

статевозрілих білих щурів-самців лінії Вістар (масою тіла 180-200 г), які 

розподілялися на 2 групи. До першої групи ввійшло 10 інтактних  тварин, яким не 

проводили жодних маніпуляцій. Друга група складалась із 2 підгруп: 2а – 

контрольна (25 тварин),  2б (50 тварин) із модельованим ЕСЦД. Цукровий діабет у 

тварин моделювали з використанням стрептозотоцину фірми «SIGMA Chemical» 

США, який вводили одноразово внутрішньоочеревинно, попередньо розчинивши в 

0,1М-цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 6 мг/100 г маси тіла. Контрольній 

групі (25 тварин) в еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1М-

цитратний буфер з рН 4,5. Моделювання цукрового діабету в експерименті, а також 

підготовку тварин перед ін’єкцією стрептозотоцином та після неї проводили 

відповідно до запатентованого на кафедрі анатомії людини методу (пат. № 62966, 

заяв. 11.02.2011; опубл. 20.09.2011, Бюл. № 18). Рівень глюкози в крові тварин 

щоденно вимірювали вранці натще глюкометром «Accu-Chek Active» («Roche 

Diagnostics GmbH», ФРН). Забір матеріалу здійснювали на 14-у, 28-у, 42-у, 56-у, 70-

у доби від початку моделювання ЕСЦД. Евтаназію тварин здійснювали під 

тіопенталовим наркозом. Декапітацію проводили з одночасним забором крові в 

пробірку для біохімічних досліджень. Вміст HbА1С в крові визначали в 

сертифікованій лабораторії «Діамеб». 

Усі маніпуляції, які проводилися з тваринами впродовж експерименту, не 

суперечили положенням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), 

Директиві Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» від 15 грудня 2009 року та наказам МОЗ України   № 690 

від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. і відповідали вимогам комісії з питань 

етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (протокол 

№ 97/17 від 19.10.2017 р.). 

Для гістологічного дослідження шматочки жувального м’яза фіксували в       

10 % нейтральному формаліні, проводили до парафінових блоків, виготовляли зрізи 

товщиною 5-7 мкм із наступним забарвленням їх: гематоксиліном та еозином, за 

Хартом-Ван-Ґізон, трихром за Массоном, за Шабадашем (Багрій М.М. та ін., 2016). 

Для виявлення НМЗ здійснювали імпрегнацію за методом Більшовського-Грос 

(Меркулов Г.А., 1961). 
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Для електронномікроскопічного дослідження шматочки жувального м’яза 

фіксували в 2 % розчині чотириокису осмію, проводили та контрастували за 

загальноприйнятим методом. Вивчення матеріалу проводили на електронному 

мікроскопі ПЭМ-125 К при прискорюючій напрузі 75 кВ із наступним 

фотографуванням. Для вивчення проникності судинної стінки використовували 

розчин колоїдного золота кон’югованого з альбуміном плазми крові (Попель С.Л. та 

ін., 1993). Після введення через хвостову вену 0,01 % розчину колоїдного золота 

кон’югованого з альбуміном із розрахунку 0,1 мг/кг маси, шматочки жувального 

м’яза для проведення трансмісійної електронної мікроскопії фіксували за 

загальноприйнятою методикою.  

Локальну голкову електроміографію проводили на комп’ютерному 

електронейроміографічному комплексі «Нейро-ЕМГ-Микро» виробництва фірми 

«Нейрософт» (Росія). На зареєстрованих ЕМГ- кривих визначали наступні часові 

та амплітудні показники потенціалів дії РО: амплітуду (середню і максимальну); 

тривалість окремого потенціалу дії; середню нормалізовану тривалість (середня 

тривалість потенціалів дії РО, виражена у відсотках відносно нормативної 

середньої тривалості цих потенціалів в нормі); кількість поліфазних потенціалів 

дії РО (ступінь поліфазії); середню величину амплітуди (мкВ); ступінь 

відхилення амплітудних і часових показників від норми (%); спонтанну 

активність. Проведення ЕМГ дослідження та опис електроміографій здійснено 

за консультативної підтримки д.мед.н., професора Пітика Миколи Івановича. 

Для морфометричних досліджень використовували мікрофотографії 

гістологічних зрізів, збережених у форматі tif. Морфометрію здійснювали за 

допомогою програми «ImageJ» (США) у ручному режимі з урахуванням збільшень. 

Визначили: площу м’язових волокон та їхніх ядер, площу НМЗ, кількість капілярів 

на 0,01 мм2. Вимірювали площу профільного поля артеріол, капілярів, венул, їх 

стінки і просвіту та визначали індекс Вогенворта (Шаврин В.А. и др., 2017). 

На оцифрованих електронних мікрофотографіях при збільшеннях 12000 

вимірювали кількісні параметри нейром’язових синапсів (НМС), а також проводили 

виміри об’ємної щільності мітохондрій, міофібрил, саркоплазматичної сітки в МВ за 

формулою: Vi = (Pi / Pt) х100,  де Vi  – об’ємна щільність досліджуваного об’єкта, Pi – 

кількість точок всередині досліджуваного об’єкта, Pt – загальна кількість точок тест-

системи (Автандилов Г.Г., 1990). 

Комп'ютерне опрацювання даних проводили за допомогою статистичного 

пакета Stat. Soft. Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6.  

Результати дослідження та їх обговорення.  

1. Особливості морфо-функціональної організації жувального м’яза за 

умов фізіологічної норми. 

Отримані нами дані щодо структурної організації МВ жувального м’яза та 

його кровопостачання у статевозрілих щурів-самців на гістологічному і 

ультраструктурному рівнях не суперечили даним інших авторів (Ноздрачев А.Д. и 

др., 2001; Фоменко Л.В. и др., 2010). В інтактних щурів поверхнева частина 

жувального м’яза поділяється на передню і задню частини. На поперечному перерізі 

жувального м’яза МВ мають переважно трикутну та овальну форми. Середня площа 

поперечного перерізу МВ становить (782,89±127,46) мкм2, а площа їхніх ядер – 
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(15,66±5,15) мкм2. На ультраструктурному рівні об’ємна щільність мітохондрій у 

МВ становить (15,89±0,81) %, міофібрил – (56,49±1,30) %, саркоплазматичної сітки 

– (4,08±0,19) %.  

Останнім часом морфологи велику увагу приділяють кількісному аналізу 

субмікроскопічної будови НМЗ для характеристик їхнього функціонального 

профілю та кількісного співвідношення в різних типах МВ (Одинцова И.А. и др., 

2008; Мосендз Т., 2011). Дані про будову НМЗ жувального м’яза поки що 

нечисленні, суперечливі і стосуються лише окремих видів тварин (Kang L. et al., 

2009).  

На основі кількісного аналізу структурних особливостей НМЗ встановлено, 

що в жувальних м’язах вони мають свою синаптоархітектоніку, яка 

характеризується: (НМЗ) галуженням рухового аксона в середньому на 3,2±0,04 

терміналі та площею (385,74 ± 16,63) мкм2. До складу НМЗ входить декілька НМС, 

які мають такі кількісні параметри: площа – (6,23±1,03) мкм2, довжина 

синаптичного контакту – (2,56±0,52) мкм, ширина синаптичної  щілини – (62,4±2,08) 

нм, кількість складок засинаптичної перетинки – 8,6±0,69, відстань між складками – 

(0,35±0,002) мкм, довжина окремої складки – (3,31±0,03) мкм, кількість 

синаптичних пухирців – 172,69±16,03. При ЕМГ дослідженнях жувальних м’язів у 

нормі виявлено потенціали правильної форми, зі збереженою послідовністю 

окремих фаз потенціалів дії рухової одиниці (РО), а їх сумарна амплітуда в 1,5-2 

рази нижча від сумарної амплітуди в інших скелетних м’язах (Мосендз Т.М., 2012). 

Аналіз потенціалів дії РО вказує на відсутність феномена спонтанної активності. 

При цьому кількість поліфазних потенціалів дії РО не перевищує нормативні. На 

жаль, у літературних джерелах нам не вдалося виявити такої детальної 

морфометричної характеристики НМС жувального м’яза людини або щура. Проте є 

численні  дослідження, які стосуються НМЗ різних фенотипів МВ скелетних м’язів, 

зокрема язика, литкового, стегнового (Денисенко Ю.П. и др., 2011; Атаманчук О.В., 

2013). Окремі автори вказують, що найбільші за площею НМЗ характерні для 

швидких гліколітичних МВ, тоді як у повільних окисних МВ їхня площа є 

найменшою, а в швидких окисно-гліколітичних МВ займають проміжне становище 

(Атаманчук О.В., 2013). У нормі внутрішньом’язові нервові провідники жувального 

м’яза мають спільні з іншими скелетними м’язами особливості структурної 

організації (Мосендз Т., 2011; Атаманчук О.В., 2013).  

Жувальні м’язи добре кровопостачаються внаслідок інтенсивної роботи, яку 

вони виконують (Фоменко Л.В. и др., 2010). Дрібні артерії йдуть паралельно до МВ 

і дають початок артеріолам, які проходять косо або під прямим кутом до 

поздовжньої осі цих волокон. Артеріоли розташовуються в пери- або ендомізії і 

мають такі кількісні характеристики: їхня площа становить (300,38±57,36) мкм2, 

площа просвіту – (63,91±7,59) мкм2, площа стінки – (236,48±52,26) мкм2, індекс 

Вогенворта – (369,22±63,65) %. Від артеріол відходять метаартеріоли, від яких 

беруть початок капіляри. Останні розташовані паралельно до МВ і широко 

анастомозують між собою. Їхня площа складає (17,78±2,84) мкм2, площа їхнього 

просвіту – (6,92±1,55) мкм2, площа їхньої стінки – (10,86±1,55) мкм2, індекс 

Вогенворта – (161,14±27,80) %. Кількість капілярів на площі 0,1мм2 жувального 

мʼяза становить 84,3±11,59, а на одне MB у середньому припадає 1,3±0,12 
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гемокапілярів, що узгоджується з даними інших дослідників (Аминова Г.Г. и др., 

2005). Внутрішнє вистелення останніх характеризується наявністю світлих і темних 

ендотеліоцитів. Частинки колоїдного золота проникають у цитоплазму 

ендотеліоцитів виключно шляхом мікропіноцитозного транспорту і добре 

визначаються тільки у просвіті мікросудин та в невеликій кількості всередині 

піноцитозних пухирців. Частинки колоїдного золота в нормі завжди затримуються 

на рівні щільних контактів у міжендотеліальній щілині гемокапілярів. Від злиття 

гемокапілярів формуються закапілярні судини, кров із яких поступає у венули, які 

мають такі кількісні параметри: площа судини – (389,42±55,07) мкм2, площа 

просвіту – (154,61±36,10) мкм2, площа стінки – (234,82±34,26) мкм2. 

Гемокапіляри, які забезпечують трофіку НМЗ, мають криволінійний хід, 

з’єднані між собою численними містками, внаслідок чого утворюються відкриті і 

закриті петлі. Відомим є той факт, що в модулях ГМЦР жувальних м’язів існує 

велика кількість артеріоло-венулярних анастомозів, які забезпечують 

юкстакапілярне кровопостачання (Мінін Ю.В. та ін., 2000). Як показали наші 

дослідження, у ділянці НМЗ уся кров перфузується через гемокапіляри, оскільки 

вищевказаних анастомозів ми не виявили. Більше того, кількість гемокапілярів 

навколо НМЗ становить 3,9±0,33, що втричі більше, ніж навколо МВ, для 

забезпечення високого рівня метаболізму НМЗ у зв’язку з синтезом ацетилхоліну і 

холінестерази, що узгоджується з даними багатьох дослідників (Яковлев А.В. и др., 

2012), які вказують на необхідність постійного та інтенсивного кровопостачання 

НМЗ. Проведений нами кількісний аналіз показав, що в щурів гемокапіляри 

розміщені в радіусі (10,12±2,24) мкм від НМЗ. Разом із цим найбільша їхня кількість 

розташовується на відстані від 5 до 15 мкм. У такому ж самому радіусі містяться 

гемокапіляри, які кровопостачають нервові клітини (Popel S.L., 2013).  

2. Морфо-функціональна оцінка кількісних і якісних змін жувального м’яза 

в різні терміни перебігу ЕСЦД. 

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14-28 діб) ми спостерігали зменшення площі 

МВ на 14-у добу до (572,29±93,35) мкм2 (контроль – (781,77±115,32) мкм2, 

р=0,0001), на 28-у – до (623,14±108,35) мкм2  (контроль – (750,15±141,20) мкм2, 

р=0,0023), що пов’язано зі зменшенням у них кількості глікогену. Такі зміни 

структурної організації МВ, на нашу думку, пов’язані зі збільшенням у крові рівня 

контрінсулярних гормонів, зокрема кортизолу (Ткачук Ю.Л., 2015; Tkachuk Y.L., 

2016), які сприяють глюконеогенезу при дефіциті інсуліну.  

Слід також зазначити, що гіперпродукція контрінсулярних гормонів при 

цукровому діабеті є однією з патогенетичних ланок розвитку діабетичних ангіопатій 

(Tomita M. et al., 2016; Madonna R. et al., 2017; Li Y. et al., 2017). При цьому деякі 

автори відзначають високі рівні кортизолу в ранні терміни розвитку ЕСЦД 

(Черкасова О.П. и др.,  2011; Ткачук Ю.Л., 2015), що за даними наших досліджень 

призводить до спазму судин приносної ланки та супроводжується достовірним 

зменшенням площі артеріол на 10-17 % внаслідок достовірного зменшення їхнього 

просвіту на 14-у добу на 27,6 %, на 28-у добу на 40,9 %, а це призводить до 

збільшення індексу Вогенворта та вказує на зменшення пропускної здатності 

приносних і обмінних судин гемомікроциркуляторного русла. 
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Порушення мікроциркуляції призводить до часткової гіпоксії МВ, що 

викликає їхню структурну перебудову. Найбільш чутливими до гіпоксії є 

мітохондрії, які забезпечують енергетичний обмін у МВ. За даними наших 

досліджень на 14-у і 28-у доби розвитку ЕСЦД об’ємна щільність мітохондрій 

зростає відповідно до (16,72±0,88) % (контроль – (15,93±0,97) %, р=0,0376) та до 

(27,85±1,78) % (контроль – (15,86±0,71) %, р=0,0002), що можна розглядати як 

компенсаторні процеси у відповідь на гіперглікемію і гіпоксію. Проте деякі автори 

(Stephenson G.M. et al., 1994) вказують на те, що при цукровому діабеті порушується 

мітохондріальне окисне фосфорилювання, яке, окрім аденозинтрифосфату, генерує 

активні види кисню. Останні викликають пошкодження ДНК, білків і мембранних 

структур.  

Результати нашої роботи вказують на те, що вже на 14-28-у доби від початку 

моделювання ЕСЦД мієлінова оболонка багатьох МНВ розшаровується внаслідок 

локального набряку. Таке явище при ЕСЦД пов’язане з порушенням трофічної 

функції нейролемоцитів (Девятаев A.M. и др., 2009). Ми стверджуємо, що 

нерівномірна товщина нервових волокон, яку вони набувають при набряку МО, є 

закономірним явищем також при дії інших факторів, у результаті чого розвивається 

сегментарна демієлінізація (Baliga V. et al., 2009). У ці терміни спостереження 

виявляється зменшення площі НМЗ на 8,9 % – 20,9 % (p<0,05), при цьому 

спостерігаються компенсаторні зміни в НМС, які морфометрично проявляються: 

зменшенням площі НМС на 7,3 – 14,5 %; зменшенням довжини окремої складки 

засинаптичної перетинки – на 20,6 – 29,8 % та відстані між ними на 10 – 25,8 %; 

кількості синаптичних пухирців на 9,3 – 24,8 % (табл. 1). На думку деяких авторів,  

 

Таблиця 1 

Морфометрична характеристика НМС МВ жувального м’яза  

при стрептозотоциновому цукровому діабеті (М±m) 
Структурні елементи та їх 

параметри 

Термін досліду 

14 доба 28 доба 42 доба 

КГ ЦД КГ ЦД КГ ЦД 

Площа нейром’язового 

синапсу (мкм2) 

6,81± 

0,63 

6,32± 

0,21# 

6,91± 

0,59 

5,91± 

0,23* 

7,12± 

0,54 

5,52± 

0,11*# 

Довжина синаптичного 

контакту (мкм) 

2,82± 

0,14 

2,41± 

0,16# 

2,21± 

0,24 

1,59± 

0,11*# 

2,42± 

0,22 

1,28± 

0,06*## 

Кількість складок 

засинаптичної перетинки 

10,6± 

1,63 

8,98± 

1,77 

9,81± 

1,12 

8,89± 

1,14# 

9,91± 

1,42 

7,12± 

0,53*# 

Відстань між складками, 

(мкм) 

0,30± 

0,001 

0,33± 

0,002# 

0,31± 

0,003 

0,39± 

0,001*# 

0,30± 

0,002 

0,42± 

0,004*## 

Довжина окремої складки, 

(мкм) 

2,81± 

0,11 

2,23± 

0,18# 

3,12± 

0,06 

2,19± 

0,06*# 

3,21± 

0,06 

1,98± 

0,11*# 

Кількість синаптичних 

пухирців 

158,21 

±12,24 

143,42 

±6,8# 

148,91 

±10,87 

112,02 

±10,17*# 

158,81 

±14,22 

109,52 

±5,3*# 

Примітки:  

1) *р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р<0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 
 

це зумовлено: особливостями обміну речовин, характером енергетичного балансу, 

активністю ферментативних систем, кількістю мітохондрій і внутрішньоклітинних 
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запасів глікогену тощо (Andersen H. et al., 2005; Вдовенко Н.В., 2007; Яковлев А.В. и 

др., 2012). Така перебудова НМС зумовлює зміни показників електроміографії 

(ЕМГ), що проявлялися: збільшенням активності введення в 3,9-4,6 раза; появою 

фібриляцій різної амплітуди. 

Зі збільшенням терміну експерименту (42-а доба) деструктивні зміни в стінці 

судин ГМЦР наростають. У різних ланках ГМЦР спостерігаються еритроцитарні 

сладжі, тромбоцитарні та змішані клітинні агрегати. Такі зміни зумовлені, 

насамперед, високим рівнем глікованого гемоглобіну, рівень якого зростає до 

(8,76±0,61) % (р=0,0472). У цей термін ЕСЦД ми відзначали достовірне збільшення 

площі стінки артеріол та капілярів, що призводить до достовірного зростання в них 

індексу Вогенворта та до зменшення їхньої пропускної здатності. Провідним 

механізмом у формуванні ускладнень цукрового діабету є патологічні зміни судин у 

відповідь на порушення вуглеводного обміну, що спричиняє проліферацію і 

гіалінізацію інтими в артеріолах та стійке звуження їхнього просвіту (Жураківська 

О.Я. та ін., 2014; Токарук Н.С. і ін., 2016; Khan M.A. et al., 2017), що 

підтверджується і нашими морфометричними даними. Водночас ми встановили 

достовірне зростання площі просвіту венул. Така перебудова мікрогемосудин вказує 

на відкриття артеріоло-венулярних анастомозів і супроводжується зменшенням 

кількості капілярів на площі 0,1 мм2 на 33,4 % (р<0,0346), а в оточенні одного НМЗ 

– на 30,8 % (р=0,0342). Такі зміни в ангіоархітектоніці жувального м’яза призводять 

до дистрофічно-деструктивних змін у м’язових волокнах і НМЗ. При цьому площа 

МВ становить (745,72±180,18) мкм2  і достовірно не відрізняється від контрольних 

показників (р=0,5377). На нашу думку, зростання площі МВ пов’язано з вакуольною 

дистрофією. Так, на ультраструктурному рівні в МВ у багатьох ділянках 

відзначається розволокнення міофібрил, внаслідок їх деструкції і набряку. Досить 

часто спостерігаються накопичення деструктивно змінених мітохондрій під 

сарколемою, у частини з них повністю руйнується внутрішня оболонка і вони 

перетворюються на вакуолі. Об’ємні щільності міофібрил та сакроплазматичної 

сітки достовірно зменшуються порівняно з попереднім терміном експерименту та 

контролем, що пов’язано з частковим лізисом міофібрил та руйнуванням Т-

канальців саркоплазматичної сітки. У МНВ спостерігаємо потовщення і 

гомогенізацію мієлінової оболонки, розшарування ламел мієліну, розширення 

периаксонального простору. У НМС виявляються дистрофічно-деструктивні зміни, 

що проявляються: зменшенням їхньої площі, зменшенням довжини і кількості 

складок засинаптичної перетинки (див. табл. 1). При ЕМГ у всіх тварин у жувальних 

м’язах реєструвалися потенціали фібриляцій та позитивних гострих хвиль різної 

амплітуди і тривалості, що вказує на початок структурної перебудови нервового 

апарату та втягнення аксонів у денерваційно-реіннерваційний процес. 

У віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету (56-70 доби) на тлі 

зростання глюкози до (20,09±3,64) ммоль/л (контроль – (5,19±1,06) ммоль/л, 

р=0,0079) і глікозильованого гемоглобіну до (12,77±0,91) % (контроль –      

(1,86±3,64) %, р=0,0001) можемо говорити про розвиток діабетичної міопатії 

жувального м’яза, яка підтверджується якісними і кількісними морфологічними та 

фізіологічними показниками. Площа МВ зменшується на 56-у добу до 

(441,35±66,98) мкм2 (контроль – (775,28±134,26) мкм2, р=0,0001) на 70-у – до 
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(445,33±50,92) мкм2 (контроль – (727,42±130,47) мкм2, р=0,0001). На гістологічних 

препаратах простежуються: набряк ендо- і перимізію, розволокнення та вогнищевий 

лізис окремих МВ, явища клітинної інфільтрації. Місцями відмічається некроз МВ 

та часткове заміщення їх сполучною тканиною. У більшості МВ включення 

глікогену відсутні, в інших виявляються у вигляді скупчень на периферії. На 

ультраструктурному рівні в МВ виявляються: зменшення об’ємної щільності 

мофібрил на 38,8 – 40,3 %, саркоплазматичної сітки на 57,5 – 57,3%; каріопікноз, 

каріорексис і каріолізис; підсарколемний набряк, міоліз; парціальний некроз 

окремих МВ. Такі зміни МВ жувального м’яза зумовлені декількома факторами. По-

перше, гіперглікемія зумовлює глікозилювання білків, які своєю чергою хімічно 

модифікуються (Бойчук Т.М. и др., 2013; Zishan Md., 2017) та призводять до  інших 

ускладнень, пов'язаних із цукровим діабетом 1 типу (Sreekumar R. et al., 2007; 

Stepanova Z. et al., 2017). Гіперглікемія не лише сприяє надмірному утворенню 

вільних радикалів кисню, але і знижує активність захисних механізмів унаслідок 

процесу неферментативного глікозилювання антиоксидантних ферментів (Krause 

M.P. et al., 2011; Бойчук Т.М. и др., 2013). Деякі кінцеві продукти глікозилювання 

було виявлено в підвищеній кількості в білках скелетних м'язів (Alt N. et al., 2004), 

які призводять до зниження рухливості актину і міозину, визначаючи 

глюкозозалежне зменшення функції білка міофібрил (Reddy V.S. et al.,  2015). Окрім 

того, у багатьох дослідженнях було продемонстровано збільшення вмісту вільних 

жирних кислот, ліпідів і тригліцеридів при цукровому діабеті 2 типу (Посохова К.А. 

та ін., 2014). Інсулін стимулює поглинання деяких амінокислот м'язовими 

клітинами; таким чином, зниження доступності незамінних амінокислот для синтезу 

білків може бути патогенетичним фактором діабетичної міопатії. 

По-друге, до розвитку діабетичної міопатії, яка проявляється атрофією 

жувального м’яза, призводить порушення кровопостачання цього м’яза. Так, за 

даними наших досліджень на 56-70 доби перебігу ЕСЦД у судинах ГМЦР 

жувального м’яза спостерігається виражена діабетична мікроангіопатія, що 

характеризується: збільшенням товщини стінок судин приносної, обмінної й 

об’ємної ланок; зростанням індексу Вогенворта в артеріолах у 2 рази, в капілярах – 

у 2,2-2,8 раза; зменшенням кількості капілярів на площі 0,1 мм2 у 2 рази, а в 

оточенні одного НМЗ в 1,7-1,8 раза; деструктивними змінами ендотеліоцитів і 

міоцитів; потовщенням та проліферацією базальної мембрани капілярів у вигляді 

окремих пластин; розвитком мікро- і макроклазматозу та гемореологічними 

порушеннями в просвіті судин. Такі кількісні зміни з боку ГМЦР пояснюються 

високими рівнями глюкокортикоїдів, які призводять до розпаду білків з утворенням 

антигенів і розвитком автоімунного процесу в ендотелії судин. Як наслідок, 

автоімунні комплекси деполімеризують основну речовину стінок судин та 

призводять до розвитку гіалінозу (Leung W.K. et al., 2016). За даними наших 

досліджень люменальна поверхня  ендотеліоцитів характеризується складним 

мікрорельєфом із подальшим розвитком мікро- та макроклазматозу. 

Основним метаболічним чинником ураження ендотелію при цукровому 

діабеті є поліоловий шлях обміну глюкози (Боднар П.М., 2010), порушення 

проникності базальної мембрани та обміну міоінозитолу, що негативно впливає на 

стабілізацію клітинних мембран. Відомо, що зниження вмісту міоінозитолу всього 
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на 10,0 % призводить до деендотелізації мікрогемосудин (Шаврин В.А. и др., 2017), 

зменшення використання енергії клітинами, зниження активності Na-K-АТФ-ази 

(Фархутдинов А.М. и др., 2009). Як наслідок, спостерігається порушення 

проникності плазматичних мембран і процесів активного транспорту. У цих умовах 

мішенями є компоненти базальних мембран, мікрогемосудини, елементи 

цитоскелету, фосфопротеїни мієлінової оболонки (Llinas L. et al., 2006). 

Важливим фактором ураження ендотелію при цукровому діабеті є 

сорбітоловий шлях метаболізму глюкози, пов’язаний з активацією альдоредуктази з 

подальшим накопиченням сорбітолу в ендотеліальних клітинах, що спричиняє 

осмотичний набряк та руйнування останніх (McGuire M. et al., 2001). Руйнування 

ендотеліоцитів призводить до значної проникності судинної стінки та до 

периваскулярного набряку й підтверджується даними наших досліджень. Так, 

частинки колоїдного золота рідко концентруються в мікропіноцитозних пухирцях, 

вони масово проникають через міжклітинні щілини й у значній кількості 

спостерігаються в розширених зонах цих щілин. При цьому маркер виявляли також 

у складі мікропіноцитозних пухирців, які локалізуються вздовж базальної 

плазмолеми. Частина маркера міститься в позасудинному просторі і спостерігається 

в товщі базальної мембрани. Остання в капілярах є значно потовщеною, 

розшарованою. Гіперглікемія, завдяки підвищенню активності 

глюкозилтрансферази (Блищак Н.Б. 2012; Дедов И.И. 2012), сприяє підвищеному 

синтезу глікопротеїнів в базальній мембрані, що, за даними наших досліджень, 

призводить до її потовщення та проліферації у вигляді окремих пластин та є однією 

з характерних ознак діабетичної мікроангіопатії. 

Ще одним із патогенетичних механізмів розвитку діабетичної міопатії у 

віддалені терміни ЕСЦД є нейропатія. Так, за даними наших досліджень на                      

56-70 доби ЕСЦД мієлінова оболонка нервових волокон жувального м’яза має 

ділянки набряку і розшарування пластин мієліну, розширюється периаксональний 

простір. В аксонах виявляється деструкція мітохондрій, різке зниження щільності 

аксоплазми, зменшення кількості нейрофіламентів на тлі вираженої відсутності 

мікротрубочок. Площа НМЗ зменшується в 2,5-2,8 раза, а НМС – в 1,4-1,6 раза. В 

останніх виникають помірні дегенераційно-деструктивні явища, які проявляються 

зменшенням: довжини синаптичного контакту на 54,4 – 46,7 %; кількості складок 

засинаптичної перетинки на 37,3-52 % та зростанням відстані між ними на                       

58 – 65 %; довжини окремої складки на 37,9 – 62,9 %; кількості синаптичних 

пухирців на 50,5 – 44,6 % (табл. 2). В окремих НМС виявляються тільки залишки 

аксоплазматичних компонентів. За даними електроміографії на 56-70 доби 

експерименту активність введення збільшується відповідно на 12,9 % та 10,9 % і 

знижується амплітуда осциляцій. Електроміографічна картина представлена 

переважно потенціалами фібриляцій і позитивними гострими хвилями, включаючи 

високоамплітудні.  

Таким чином, у динаміці морфо-функціональних змін жувального м’яза при 

ЕСЦД можна виділити 3 стадії: адаптаційно–компенсаторних процесів (14-28 доби), 

виснаження (42-а доба), деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби). 
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Таблиця 2 

 

Морфометрична характеристика НМС МВ жувального м’яза  

при стрептозотоциновому цукровому діабеті (М±m) 
Структурні елементи та їх 

параметри 

Термін досліду 

56 доба 70 доба 

КГ ЦД КГ ЦД 

Площа нейром’язового синапсу 

(мкм2) 

7,21±0,72 5,09±0,23*# 6,98 ±0,32 4,29±0,29*# 

Довжина синаптичного контакту 

(мкм) 

2,61±0,28 1,19±0,03*# 2,31±0,12 1,21±0,16# 

Кількість складок засинаптичної 

перетинки 

10,42±1,78 6,53±0,81*# 10,54±1,26 5,06±0,77*# 

Відстань між складками, (мкм) 0,31±0,001 0,49±0,002*# 0,29±0,003 0,48±0,008# 

Довжина окремої складки, (мкм) 2,72±0,06 1,69±0,12*# 2,91±0,11 1,08±0,07*# 

Кількість синаптичних пухирців 166,43±12,22 82,45±7,18*# 145,36±10,52 80,56±7,52# 

Примітки:  

1) *р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р<0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Різке зростання частоти захворювання на цукровий діабет, його ускладнення 

та висока летальність є найбільш гострою медико-соціальною проблемою системи 

охорони здоров’я всіх країн світу. Актуальність проблеми цукрового діабету 

зумовлена ранньою інвалідністю хворих унаслідок специфічних ускладнень, одним 

із яких є діабетична міопатія, яка діагностується в 44,0 – 60,0 % хворих і 

проявляється спонтанно гострим болем,  набряком м’яза, що нерідко закінчується 

його інфарктом та призводить до погіршення якості життя таких хворих. Тому 

встановлення особливостей морфо-функціональних змін у жувальному м’язі при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті є актуальним. 

1.  М’язові волокна поверхневої частини жувального м’яза щура в нормі 

характеризуються такими морфометричними параметрами: площа поперечного 

перерізу становить (782,89±127,46) мкм2; площа ядер – (15,66±5,15) мкм2; об’ємна 

щільність мітохондрій складає (15,89±0,81) %, міофібрил – (56,49±1,30) %, 

саркоплазматичної сітки – (4,08±0,19) %. Гемомікроциркуляторне русло жувального 

м’яза має загальний принцип організації скелетних м’язів. Кількість капілярів на 

площі 0,1 мм2 жувального м’яза становить 84,3±11,59, а на одне м’язове волокно 

припадає 1,3±0,12 гемокапіляри. Внутрішнє вистелення останніх характеризується 

наявністю світлих і темних ендотеліоцитів.  

2.  У жувальному м’язі нейром’язові закінчення в нормі мають свою 

синаптоархітектоніку, яка характеризується: галуженням рухового аксона на 

3,2±0,04 терміналі та площею (385,74 ± 16,63) мкм2. До складу нейром’язового 

закінчення входить декілька нейром’язових синапсів, які мають такі кількісні 

параметри: площа – (6,23±1,03) мкм2, довжина синаптичного контакту – (2,56±0,52) 

мкм, ширина синаптичної щілини – (62,40±2,08) нм, кількість складок засинаптичної 

перетинки – 8,6±0,69, відстань між складками – (0,35±0,002) мкм, довжина окремої 
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складки – (3,31±0,03) мкм, кількість синаптичних пухирців – 172,69±16,03. У ділянці 

нейром’язового закінчення наявний гістогематичний бар’єр, а кількість 

гемокапілярів становить 3,9±0,33.  

3.  На 14-28 доби перебігу стрептозотоцинового діабету на тлі гіперглікемії 

в жувальному м’язі фіксується: зменшення площі м’язових волокон на 25,9 – 16,9 % 

(р<0,05), внаслідок зниження чисельності глікогену; зростання об’ємної щільності 

мітохондрій на 5,0 – 75,6 % (р<0,001); звуження судин приносної ланки, що 

підтверджується зменшенням площі просвіту артеріол на 27,6 – 40,9 % (р<0,01) та 

зростанням індексу Вогенворта на 35,9 – 44,6 % (р<0,01). 

4.  У ранні терміни розвитку (14-28 доби) стрептозотоцинового діабету 

виявляється зменшення площі нейром’язових закінчень на 8,9 – 20,9 % (p<0,05). 

Простежується суттєве зменшення: кількості синаптичних пухирців на 9,3 – 24,8 %; 

площі нейром’язових синапсів на 7,3 – 14,5 %; довжини окремої складки 

засинаптичної перетинки – на 20,6 – 29,8 % та збільшення відстані між ними на     

10,0 – 25,8 %; (у всіх випадках р<0,05). Така перебудова нейром’язових синапсів 

зумовлює зміни показників електроміографії, що проявлялися: збільшенням 

активності введення в 3,9-4,6 раза; появою фібриляцій різної амплітуди.  

5.  На 42 добу перебігу стрептозотоцинового діабету відзначається 

достовірне збільшення площі стінки артеріол та капілярів, що призводить у  них до 

значного зростання індексу Вогенворта та до зменшення їхньої пропускної 

здатності. Водночас простежується суттєве зростання площі просвіту венул. Така 

перебудова мікрогемосудин вказує на відкриття артеріоло-венулярних анастомозів і 

супроводжується зменшенням кількості гемокапілярів на площі 0,1 мм2 на 33,4 % 

(р<0,01), а в оточенні одного нейром’язового закінчення на 30,8 % (р<0,01). Такі 

зміни в ангіоархітектоніці жувального м’яза призводять до дистрофічно-

деструктивних змін у м’язових волокнах і нейром’язових закінченнях. При цьому 

площа м’язових волокон становить (745,72±180,18) мкм2  і суттєво не відрізняється 

від контрольних показників (р=0,5377).  

6.  У віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету (56-70-а 

доби) на тлі зростання в крові глюкози до (20,09±3,64) ммоль/л (р<0,01) і 

глікозильованого гемоглобіну до (12,77±0,91) % (р<0,01) у 

гемомікроциркуляторному руслі спостерігається виражена діабетична 

мікроангіопатія, яка характеризується: збільшенням товщини стінок судин 

приносної, обмінної та об’ємної ланок; зростанням індексу Вогенворта в артеріолах 

у 2 рази, в капілярах у 2,2-2,8 раза; зменшенням кількості капілярів на площі 0,1 мм2 

у 2 рази, а в оточенні одного нейром’язового закінчення в 1,7-1,8 раза; 

деструктивними змінами ендотеліоцитів і міоцитів; потовщенням та проліферацією 

базальної мембрани гемокапілярів у вигляді окремих пластин; розвитком мікро- і 

макроклазматозу та гемореологічними порушеннями. 

7.  На 56-70 доби перебігу стрептозотоцинового діабету можемо говорити 

про розвиток діабетичної міопатії жувального м’яза, яка підтверджується якісними і 

кількісними морфологічними показниками м’язових волокон: зменшенням площі на 

43 – 38,8 %, об’ємної щільності міофібрил на 38,8 – 40,3 % та саркоплазматичної 

сітки на 57,5–57,3 %; розволокненням та вогнищевим лізисом окремих із них; 

парціальним некрозом деяких із них та частковим заміщенням їх сполучною 



14 

тканиною. Площа нейром’язових закінчень зменшується у 2,5-2,8 раза, а 

нейром’язових синапсів – у 1,4-1,6 раза. В останніх виникають дегенераційно-

деструктивні явища, а в деяких із них виявляються тільки залишки 

аксоплазматичних компонентів. За даними електроміографії на 56-70-у доби 

експерименту активність введення збільшується відповідно на 12,9 % та 10,9 %. 

Електроміографічна картина представлена переважно потенціалами фібриляцій і 

позитивними гострими хвилями, включаючи високоамплітудні. 

8. У динаміці морфо-функціональних змін жувального м’яза при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті можна виділити 3 

стадії: адаптаційно-компенсаторних процесів (14-28 доби), виснаження (42 доба), 

деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби). 
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АНОТАЦІЯ 

Град А.О. Морфо-функціональна  характеристика жувального м’яза в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

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

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

Комплексний аналіз морфо-функціональних змін структурних компонентів 

жувального м’яза при стрептозотоциновому цукровому діабеті дозволив виділити 3 

стадії: адаптаційно-компенсаторних процесів (14-28 доби), виснаження (42 доба), 

деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби). Виявлені морфо-функціональні зміни 

дали можливість встановити морфогенез діабетичної міопатії жувального м’яза, що 

виникає внаслідок таких факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у самих 

м’язових волокнах у відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку циркуляторної і 

гемічної гіпоксій через структурну перебудову судин гемомікроциркуляторного 

русла, які призводять до пошкодження м’язових волокон і нейром’язових закінчень 

та синапсів; 3) якісних і кількісних морфологічних змін у нервовому апараті, які 

вказують на розвиток нейроміопатії, що підтверджено електроміографічними 

показниками. 

Ключові слова: жувальний м’яз, нейром’язовий синапс, 

гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет, 

електроміографія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Град А.А. Морфо-функциональная характеристика жевательной мышцы 

в норме и при экспериментальном сахарном диабете. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

Анализ морфо-функциональных изменений структурных компонентов 

жевательной мышцы при стрептозотоциновом сахарном диабете позволил  выделить 

3 стадии: адаптационно-компенсаторных процессов (14-28 сутки), истощения (42 

сутки), деструктивно-атрофических изменений (56-70 сутки). Обнаруженные 

морфо-функциональные изменения дали возможность установить морфогенез 

диабетической миопатии жевательной мышцы, возникающей вследствие 

следующих факторов: 1) метаболически-деструктивных изменений в самых 

мышечных волокнах в ответ на гипергликемию; 2) развития циркуляторной и 

гемической гипоксий через структурную перестройку сосудов 

гемомикроциркуляторного русла, которые приводят к повреждению мышечных 

волокон и нейромышечных окончаний и синапсов; 3) качественных и 

количественных морфологических изменений в нервном аппарате, которые 

указывают на развитие нейромиопатии, что подтверждено электромиографическими 

показателями. 
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ABSTRACT 

Hrad A.O. Morpho-functional characteristic of masseter muscle in norm and 

in experimental diabetes mellitus. – Manuscript. 

A thesis for a Candidate of Medical Sciences degree (Ph.D in Medicine) by 

specialty 14.03.01 – «Normal Anatomy» – SHEE «Ivano-Frankivsk national medical 

university» Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The sharp increase in the incidence of diabetes mellitus (DM), its complications and 

high mortality is the most acute medical and social problem of the health system in all 

countries of the world. One of the complications of diabetes is diabetic myopathy, it is 

diagnosed in 44-60 % of patients and manifests itself spontaneously with acute pain and 

swelling of the muscle, often results in its infarct and leads to a deterioration in the quality 

of life of such patients. Therefore, the aim of our study was to establish the general 

patterns of the morpho-functional organization of the rat masseter muscle in normal 

conditions and at ESDM. 

For the study, 85 mature white male rats of the Wistar line (body weight 180-200 g) 

were used, which were divided into 2 groups. The first group included 10 intact animals, 

which were not subjected to any manipulation. The second group was divided into 2 

subgroups: 2a - control (25 animals), 2b (50 animals) with simulated ESDM. The ESDM 

was modeled by a single intraperitoneal injection of streptozotocin by SIGMA Chemical 

(USA), previously diluted in 0.1 M citrate buffer with a pH of 4.5 at a rate of 6 mg / 100 g 

of body weight. The control group of animals in the equivalent dose was injected 

intraperitoneally with 0.1 M citrate buffer with pH 4.5. 

In intact rats, the superficial portion of the masseter muscle is divided into anterior 

and posterior parts. In the cross section of the masseter muscle, the muscle fibers (MF) are 

predominantly triangular and oval in shape and have a typical structure. In the masseter 

muscle, the neuromuscular endings (NME) have their synaptoarchitectonics, which is 

characterized by: motor axon sprouting 3.2±0.04 terminals and area (385.74±16.63) μm2. 

NME includes several neuromuscular synapses (NMS). In the area of NME there is 

histohematogenous barrier, and number of hemocapillaries is 3.9±0.33.  

In the early stages of the flow of ESDM (14-28 days), a decrease in the MF area is 

observed by 25.9-16.9 % (p <0.05), which is associated with a decrease in the number of 

glycogen in it. At the ultrastructural level, there is an increase in the mitochondrial 

volumetric density, respectively, by 5–75.6 % (p<0.001), which, in our opinion, is 

associated with metabolic changes in the body and circulatory disorders. Thus, in the 

hemomicrocirculatory bed (HMCB), we noted a spasm of the vessels of the delivery link, 

confirmed by a decrease in the area of the lumen of the arterioles and an increase in the 

Vogenworth index. During these observation periods, a decrease in the NME area by     

8.9 – 20.9м % (p <0.05) is detected, while compensatory changes in the NMS are 

observed, which leads to a change in the electromyography indices, manifested as: an 

increase in activity, of introduction to 3.9 4.6 times; the appearance of fibrillation of 

various amplitudes. 
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In the long-term course of streptozotocin diabetes (56-70 days) against the 

background of the growth of glucose to (20.09±3.64) mmol/l (p=0.0079) and glycated 

hemoglobin to (12.77 ± 0.91) % (p=0.0079) we can talk about the development of diabetic 

myopathy of the muscles of mastication, which is confirmed by qualitative and 

quantitative morphological indicators. Thus, in HMCB a pronounced diabetic 

microangiopathy is observed, characterized by: an increase in the thickness of the walls of 

the vessels delivery, exchange and volumetric links; the growth of the Vogenworth index 

in arterioles and capillaries by 2.0-2.8 times; a decrease in the number of capillaries in an 

area of 0.1 mm2 by 2 times, and in the surroundings of one NME by 1.7-1.8 times; 

destructive changes of endothelial cells and myocytes; thickening and proliferation of the 

basal membrane of capillaries in the form of individual plates; the development of micro- 

and macroclasmosis and hemorheological disorders in the lumen of blood vessels. We 

observed the atrophy of MF, which is manifested: by a decrease in their area by               

43 – 38.8 %; defibration and focal lysis of some of them; necrosis of some of them and 

their partial replacement by connective tissue. At the ultrastructural level, in MF traced: a 

decrease in the volume density of mofibril by 38.8 – 40.3%, of the sarcoplasmic reticulum 

by 57.5 – 57.3 %; karyopicnosis, karyorexis and karyolysis; pidsarcolemal swelling, 

myolysis; partial necrosis. 

On the 56-70th day of ESDM the restructuring of the masseter muscle nerve 

apparatus deepens. The myelin sheath has areas of edema and delamination of myelin 

plates, the periaxonal space expands. In axons, destruction of mitochondria, a sharp 

decrease in the density of axoplasm, a decrease in the number of neurofilaments against 

the background of a pronounced absence of microtubules are detected. The area of NME is 

reduced by 2.5-2.8 times, and NMS decreases by 1.4-1.6 times. In the latter, moderate 

degenerative destructive phenomena occur. In some NMS, only axon component residues 

are found. According to the electromyography data, at 56-70 days of the experiment, the 

injection activity increases and the amplitude of oscillations decreases. The 

electromyographic picture is represented mainly by the potential of fibrillation and 

positive sharp waves, including high-amplitude ones.  

Thus, in the dynamics of morpho-functional changes in the masseter muscle at the 

ESDM, three stages can be distinguished: adaptive-compensatory processes (14-28 days), 

exhaustion (42nd day), destructive-atrophic changes (56-70 days). 

Key words: masseter muscle, neuromuscular synapse, hemomicrocirculatory bed, 

streptozotocin diabetes mellitus, electromyography. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло; 

HbА1с– глікозильований гемоглобін; 

ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет; 

ЕМГ – електроміографія; 

МВ – м’язові волокна; 

МНВ – мієлінові нервові волокна; 

НМЗ – нейром’язове з’єднання; 

НМС – нейром’язовий синапс; 

РО – рухова одиниця. 
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